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1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A Galp Parques Fotovoltaicos de Alcoutim, Lda., pretende construir 4 (quatro) Centrais 
Fotovoltaicas (CF), no concelho de Alcoutim, designadas por CF Viçoso, CF Pereiro, CF 
Albercas e CF de São Marcos. A CF de São Marcos, onde será criada uma subestação 
de 30/150 kV, será interligada às restantes por Linhas de Médias Tensão, a 30 kV.  
 
Por indicação da REN, S.A., a referida subestação de 30/150 kV, da Central Fotovoltaica 
de São Marcos, será interligada à Rede Nacional de Transporte (RNT), por meio de uma 
linha aérea de muito alta tensão, a 150 kV. Essa interligação, que permitirá escoar a 
energia das 4 Centrais Fotovoltaicas, será efetuada entre a CF São Marcos à da 
Subestação de Tavira (REN, S.A.), situada na Freguesia do Cachopo, Concelho de 
Tavira. 
 
De acordo com a legislação em vigor sobre a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
nomeadamente Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que alterou o Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março e Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), o projeto integra-se na tipologia de 
projetos definidos na alínea b) do nº 3 do Anexo II referente a instalações industriais 

destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte de enerfia elétrica por 

cabos aéreos (não incluídos no anexo I) - Eletricidadde >= a 110kV e >= a 10 km e cujo 

comprimento seja superior a 15 km. Posto isto, o projeto em causa está sujeito a 
procedimento formal de AIA e, portanto, à elaboração de um Estudo de Impacte 
Ambiental (EIA) para submissão do projeto à avaliação da Autoridade Nacional de AIA e 
à respetiva consulta pública. 
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Relativamente á subestação da Central Fotovoltaica de S. Marcos tendo em atenção o 
disposto na legislação em vigor, mais concretamente no anexo II, ponto 3 alínea b) 
Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte 

de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I) que define que AIA 

obrigatória: Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha, verifica-se que a subestação 
da Central Fotovoltaica de S. Marcos não está sujeita a AIA dado que a área da mesma é 
de aproximadamente 2700 m2. Ainda assim, dado que se está a realizar o EIA em fase de 
Estudo prévio da referida linha elétrica que, está de acordo com a legislação em vigor 
sujeita a AIA, o proponente optou por inserir a subestação da Central Fotovoltaica no 
presente EIA, sendo por isso efetuado um anexo técnico específico sobre a análise / 
viabilidade ambiental desta infraestrutura como projeto associado.  
 

 

Com a realização do presente Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), 
que constitui a 1º fase do EIA, pretende-se: 
 

• Identificar na área de estudo considerada todas as grandes condicionantes 
ambientais e de servidões administrativas que condicionem ou sejam 
condicionadas pelo projeto; 

• Escolher os corredores que, dentro do possível, não tenham no seu interior 
grandes condicionantes e/ou servidões; 

• Como conclusão, escolher os corredores que melhor minimizem os impactes nos 
diversos fatores ambientais e incluir medidas a ter em conta no desenvolvimento 
do estudo prévio, no âmbito do qual incidirá o Estudo de Impacte Ambiental a 
sujeitar a procedimento de AIA: 

 
 
 
 
 
2. JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

A subestação de 30/150 kV, da Central Fotovoltaica de São Marcos, será interligada à 
Rede Nacional de Transporte (RNT), por meio de uma linha aérea de muito alta tensão, a 
150 kV. Essa interligação, permitirá escoar a energia das 4 Centrais Fotovoltaicas já 
licenciadas, a qual será efetuada entre a Central Fotovoltaica de São Marcos e a 
Subestação de Tavira (REN, S.A.), situada na Freguesia do Cachopo, Concelho de 
Tavira. 
 
Neste contexto, o estabelecimento da prevista ligação a 150 kV, entre a Subestação da 
Central fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira, cria uma via de 
escoamento do valor de produção deste conjunto de centrais. 
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3. OBJETIVO E ÂMBITO DO ESTUDO 

Tal como referido anteriormente, o principal objetivo deste Estudo das Grandes 
Condicionantes Ambientais (EGCA) é o de identificar a localização mais favorável para o 
estabelecimento do corredor da ligação a 150 kV, entre a Subestação da Central 
Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira (da REN), tendo por base a área 
de estudo proposta pela GALP Parques Fotovoltaicos de Alcoutim que permite o 
cumprimento dos objetivos do projeto. 
 
O EGCA corresponde à 1ª fase dos estudos ambientais, num processo de progressiva 
focalização territorial que terminará com a 2ª fase de execução dos estudos ambientais, 
relativa à avaliação dos impactes ambientais do projeto de execução da linha a 
desenvolver no(s) corredor(es) selecionado(s) nesta 1ª fase dos estudos. 
 
Face aos objetivos da presente fase e tendo em conta as características do projeto e da 
zona, essencialmente rural, consideraram-se como fatores ambientais mais importantes 
para a análise e decisão os que se relacionam com o Ordenamento do Território e 
Condicionantes a que se associa o Uso do Solo, a Ecologia e o Património, no sentido 
em que são estes que mais condicionamentos poderão imprimir à localização das 
infraestruturas no território em que o que se pretende é a menor interferência com usos 
sensíveis e condicionamentos legais. A Paisagem também se pode incluir neste grupo, 
atendendo ao carácter do relevo e à sua altimetria, com potenciais impactes em termos 
de exposição visual e visibilidade para a envolvente. 
 
Estes fatores ambientais foram selecionados de entre os que se consideram como Muito 

Importantes para a avaliação de infraestruturas da RNT, conforme o Guia Metodológico 

para Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte 

de Eletricidade. 
 
Outro fator igualmente classificado como Muito Importante, como é o caso da 
Componente Social, foi considerado nesta fase como não tendo carácter diferenciador 
das alternativas propostas, porque dele não decorre qualquer condicionante significativa 
para a concretização do projeto, fundamentalmente face à ocupação florestal da zona, 
com escassos aglomerados populacionais e face aos quais é possível obter-se um 
afastamento considerável. Deve no entanto ressalvar-se que as zonas urbanas, os 
espaços de lazer, de culto, entre outros, foram considerados no descritor do 
Ordenamento do Território e Condicionantes. 
 
Todos estes fatores, a par de outro como o Ambiente Sonoro e os Recursos Hídricos 
(com a preocupação de identificação de recursos hídricos ocorrentes e de eventuais usos 
associados), serão abordados e desenvolvidos no EIA, onde se procederá à avaliação 
dos impactes do projeto tendo por base os corredores escolhido e se aprofundarão os 
aspetos agora analisados no EGCA.  
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O Estudo de Impacte Ambiental será desenvolvido em fase de Projeto de Execução, pelo 
que de acordo com o definido no Guia Metodológico para Avaliação de Impacte 

Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade – Linhas 

Elétricas, a sua elaboração inclui as duas fases referidas: 
 

• 1ª Fase – Onde se procede à identificação e avaliação das grandes 
condicionantes ao desenvolvimento do projeto, procurando, no caso de linhas 
elétricas, definir corredore(s), com uma largura média de 400 m, com viabilidade 
técnica, económica e ambiental; 

• 2ª Fase – Onde se procederá à elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
a submeter ao procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), previsto 
no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de Dezembro que alterou o Decreto-Lei n.º 
151-B/2013, de 31 de outubro (alterado pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de 
março e Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto). 

 
 
O EIA irá incidir assim sobre os corredores selecionado no âmbito do presente Estudo 
das Grandes Condicionantes Ambientais, tendo como objetivo identificar os impactes 
decorrentes da construção, exploração e eventual desativação da linha elétrica e em 
função das avaliações efetuadas serão propostas as medidas para a sua minimização. 
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4. METODOLOGIA ADOTADA 

4.1 Conceito e Critérios Definidores de Níveis de Condicionamento 

Para a identificação das grandes condicionantes foram considerados critérios a ter em 
conta nesta fase, os quais apresentam três níveis de condicionamento: 
 

• Impeditivo - Fator que, por condicionamento legalmente estabelecido, impede a 
instalação de linhas e/ou subestações;  

• 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 e/ou subestação ser considerada após uma análise cuidada e tendo em 
conta a possibilidade de minimização dos impactes identificados. 

 
Refere-se que, com exceção dos fatores impeditivos, o grau de condicionamento 
atribuído é estabelecido em função de cada situação concreta, ou seja, em função da 
importância ambiental e/ou social de que se reveste em cada caso específico. 
 
Tendo em conta a escala a que a análise é efetuada no presente estudo, este centra-se 
sobretudo nos descritores ecologia, ordenamento do território e condicionantes ao uso do 
solo, socioeconomia, paisagem, património cultural, ambiente sonoro e recursos hídricos, 
os quais são objeto de uma análise integrada. 
 
Este estudo iniciou-se tendo por base a área de estudo, constante do Caderno de 
Encargos da GALP, que se tratava de uma área representativa. Essa área tinha uma 
largura mínima entre 3 a 5 km. A área de estudo foi, durante o desenvolvimento do 
EGCA, aferida. Essa aferição da área de estudo teve por base as grandes condicionantes 
ambientais identificadas para a zona, durante o decorrer dos trabalhos. Em seguida é 
referida a metodologia adotada para a seleção de corredores alternativos para a 
implantação da linha e respetiva analise no âmbito do presente EGCA. 
 
 
 
 
4.2 Seleção de Corredores em Função dos Níveis de Condicionamento 

Conforme já referido anteriormente, esta 1ª fase do Estudo de Impacte Ambiental objetiva 
identificar e avaliar as grandes condicionantes ocorrentes na área de estudo definida para 
a nova ligação a estabelecer, e em função das mesmas, selecionar o(s) corredor(es) para 
o desenvolvimento futuro da linha elétrica, que permita minimizar, à priori, os potenciais 
impactes decorrentes da sua implantação. 
 
Para tal a metodologia adotada baseou-se na identificação das principais condicionantes 
ambientais ocorrentes para a área de estudo, as quais decorrem, basicamente: 
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• Dos instrumentos de gestão territorial e da política de solos, que implica, a 
classificação e regulamentação do território e a determinação de áreas de 
especial sensibilidade, nomeadamente decorrentes dos planos municipais de 
ordenamento do território, de planos de pormenor, da definição de áreas sensíveis 
(do ponto de vista do património natural ou do património cultural) e de planos 
especiais e setoriais de ordenamento com expressão territorial (como seja o caso 
de planos de bacias hidrográficas ou de albufeiras de águas públicas, por 
exemplo); 

• Das servidões administrativas e restrições de interesse público, com incidência no 
ordenamento do território, que definem áreas de uso condicionado ou interdito em 
função da necessidade de salvaguarda de valores ambientais, de equipamentos e 
de infraestruturas de interesse público ou decorrentes de normas de segurança 
pública relacionadas com a presença ou o uso de determinados equipamentos; 

• Do atual e previsível uso do solo, com especial relevo para os aspetos que se 
prendem com o ambiente económico e social, usos produtivos, áreas edificadas, 
relações simbólicas ou materiais decorrentes de processos históricos de 
territorialização, espaços de circulação e com os valores paisagísticos, ecológicos 
e de uso fruto do território na área do projeto. 

 
 
Para a obtenção dessa informação, recorreu-se à consulta dos planos aplicáveis a este 
território compreendido entre os dois pontos a ligar (entre a Subestação da Central 
Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira (existente)), nomeadamente à 
cartografia de ordenamento e condicionantes dos PDM de Tavira e Alcoutim. 
 
Foi ainda efetuada uma consulta às entidades públicas e privadas, no sentido de se obter 
informações específicas em relação a situações sob a sua tutela ou concessão e ainda 
efetuada uma pesquisa bibliográfica ao nível de cada um dos descritores considerados. 
 
Adicionalmente, recorreu-se à análise da cartografia da área de estudo à escala 1:25 000 
(Cartas Militares), bem como a cartografia de maior pormenor nos casos em que existiam 
fatores impeditivos ou fortemente condicionantes, à análise da fotografia aérea e de 
dados estatísticos regionais e concelhios. 
 
Com base na informação recolhida a partir das várias fontes, e sintetizada na cartografia 
temática elaborada, foram definidos os corredores para a nova linha elétrica que 
estabelecerá a ligação a 150 kV entre a Subestação 30/150 KV da Central Fotovoltaica 
de São Marcos (em projeto) e a Subestação de Tavira da REN (existente). 
 
Estes corredores foram posteriormente otimizados num processo interativo com o 
proponente e o projetista, e que inclui a sua análise e validação em campo, tendo-se 
chegado aos corredores finais que serão depois avaliados em processo de AIA. 
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Da consulta feita aos vários organismos e entidades públicas e privadas, no sentido de 
obter uma atualização das informações específicas em relação a situações sob a sua 
tutela ou concessão, apresenta-se no Anexo A a correspondência enviada e recebida, 
bem como um quadro com a síntese desta informação. As entidades consultadas 
encontram-se listadas de seguida: 
 

• Águas do Algarve  

• ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil  

• ANACOM – Autoridade Nacional de Comunicações, S.A.  

• ANPC – Autoridade Nacional de Proteção Civil  

• APA – Agência Portuguesa do Ambiente; ARH do Algarve  

• BRISA, Concessão Rodoviária  

• Câmara Municipal de Alcoutim  

• Câmara Municipal de Tavira  

• CCDR Algarve – Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve  

• DGADR – Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural  

• DGEG – Direção Geral de Energia e Geologia  

• DGPC – Direção-Geral do Património Cultural  

• DGT – Direção Geral do Território  

• DGAIED MDN – Direcção-Geral de Armamento e Infraestruturas de Defesa – 
Ministério da Defesa Nacional  

• EMGFA MDN – Estado Maior da Força Aérea; Ministério da Defesa Nacional  

• DRAP Algarve – Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve  

• DRE Algarve – Direção Regional da Economia do Algarve  

• EDP Distribuição  

• ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P 

• IMT – Instituto da Mobilidade e dos Transportes, IP  

• IP – Infraestruturas de Portugal  

• LNEG – Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P 

• REN – Rede Elétrica Nacional  

• TP – Turismo de Portugal, I.P.  
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A elaboração do relatório do Estudo das Grandes Condicionantes, com análise das 
condicionantes existentes na área em estudo e a seleção dos corredores alternativos 
comparativa ambientalmente mais favoráveis, baseou-se no Guia Metodológico para 

Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de 

Eletricidade. 
 
Considerou-se, ainda, a legislação em vigor relativamente a estudos de impacte 
ambiental, bem como a aplicável às situações em estudo, nomeadamente: 
 

• Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que alterou o Decreto-Lei n.º 151-
B/2013, de 31 de outubro (alterado pelos Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março 
e Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto), relativa à avaliação dos efeitos de 
determinados projetos públicos e privados no ambiente. 

• Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro relativo ao regulamento de 
Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT); 

• Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, que aprova as bases da organização e 
funcionamento do Sistema Elétrico Nacional (SEN) e estabelece o regime jurídico 
aplicável às atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de 
eletricidade, bem como à operação logística de mudança de comercializador e 
aos procedimentos aplicáveis à atribuição das licenças e concessões; 

• Decreto-Regulamentar n.º 56/85, de 6 de setembro, que tem por base o Decreto 
n.º 42895, de 31 de março de 1960, com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Regulamentar n.º 14/77 de 18 de fevereiro, pelo Decreto Regulamentar n.º 56/85, 
de 6 de setembro e pela Portaria n.º 37/70, de 17 de janeiro (Regulamento de 
Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento);  

• Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, o qual estabelece os princípios gerais 
relativos à organização e funcionamento do SEN, bem como o exercício das 
atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade 
e à organização dos mercados de eletricidade. 

 
O relatório é acompanhado de cartografia de apoio à caracterização dos diferentes 
descritores e decisão quanto à escolha dos corredores ambientalmente mais favoráveis; 
nomeadamente: 
 

− Desenho 1 – Esboço corográfico da área de Estudo; 

− Desenho 2 – Ordenamento; 

− Desenho 3 – Condicionantes; 

− Desenho 4 – Uso do solo; 

− Desenho 5 – Área de Estudo e Corredores Selecionados; 
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4.3 Equipa Técnica  

O EGCA foi elaborado pela AGRI-PRO AMBIENTE Consultores S.A., que para o efeito 
reuniu uma equipa técnica qualificada e multidisciplinar, que foi dirigida pela Engª Helena 
Ferreira e pela Engª Elisabete Lopes Raimundo. 
 
A equipa técnica que teve a seu cargo o desenvolvimento do EGCA está indicada no 
Quadro 1. 
 

Quadro 1 – Equipa Técnica 

Nome Formação Área de Intervenção 

Helena FERREIRA Licenciatura em Engenharia Química Direção Técnica 

Elisabete Lopes 
RAIMUNDO 

Mestrado em Ordenamento do 
Território e Planeamento ambiental e 
Licenciatura em engenharia Biofísica 

Coordenação 

Ordenamento e Condicionantes 

Paisagem 

Geologia 

Fátima TEIXEIRA Licenciatura em Geografia Socioeconomia e Uso do Solo 

Susana COSTA Licenciatura em Engenharia Química 
Recursos Hídricos e Ambiente 

Sonoro 

Susana BAPTISTA Biólogo 
Biodiversidade e  

Fatores Ecológicos 

João ALBERGARIA 

Licenciatura em História com Pós-
graduação em Arqueologia e Pré-
história  

Património Cultural 

Jorge INÁCIO Licenciatura em Geografia Cartografia 

 
 
 
 
4.4 Período de Elaboração do EGCA 

A elaboração do presente Estudo decorreu entre setembro de 2018 e dezembro 2018  
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5. ÁREA DE ESTUDO E ANTECEDENTES DO PROJETO 

A elaboração do Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais teve início em 
setembro 2018, tendo sido definida inicialmente uma área de estudo compreendida entre 
a Subestação da Central Fotovoltaica de S. Marcos (parte integrante deste projeto) e a 
Subestação de Tavira da REN (já existente), uma vez que era objetivo construir uma 
nova ligação entre estas duas instalações, a primeira parte integrante deste estudo e a 
segunda já existente. A área de estudo é apresentada na FIG. 1, e foi definida de modo a 
permitir a ligação entre a Subestação da Central Fotovoltaica de S. Marcos (parte 
integrante deste projeto) e a Subestação de Tavira da REN (existente). 
 
Tendo por base a área de estudo acima referida foram consultados vários organismos e 
entidades públicas e privadas, no sentido de se obterem informações específicas em 
relação a situações sob a sua tutela e concessão. 
 
No Anexo A.1 do presente volume apresenta-se a correspondência enviada e no  
Anexo A.2 a correspondência recebida. No Anexo A.3 apresenta-se um quadro com a 
síntese da informação recebida das entidades que responderam à solicitação de 
elementos. 
 
Recorreu-se à análise da cartografia da área de estudo à escala 1:25 000 (Cartas 
Militares), bem como a cartografia de maior pormenor nos casos em que existiam fatores 
impeditivos ou fortemente condicionantes, a fotografia aérea e a dados estatísticos 
regionais e concelhios. 
 
Com base na informação recolhida a partir das várias fontes, e sintetizada na cartografia 
temática elaborada e num reconhecimento preliminar de campo, foram definidos dentro 
da área em estudo os corredores para a nova linha elétrica que estabelecerá a ligação a 
150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos (em projeto) e a 
subestação de Tavira (existente). 
 
Estes corredores foram posteriormente otimizados num processo interativo com GALP e 
o projetista, tendo-se chegado aos corredores finais.  
 
No Quadro 2 apresentam-se os concelhos e freguesias abrangidos pela área em estudo, 
apresentando-se estas mesmas freguesias e concelhos representados graficamente na 
FIG. 1.  
 

Quadro 2 – Concelhos e Freguesias Abrangidas pela Área de Estudo 

Concelhos Freguesias 

Alcoutim  

União das freguesias de Alcoutim e Pereiro  

Giões 

Vaqueiro  

Martim Longo 

Tavira  Cachopo 
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FIG. 1 – Enquadramento Administrativo da Área de Estudo 
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6. CARATERIZAÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO E IDENTIFICAÇÃO DAS 

CONDICIONANTES AMBIENTAIS 

6.1 Enquadramento 

No presente ponto descreve-se a área de estudo ao nível dos descritores ambientais 
considerados relevantes para a definição das alternativas de corredor para a linha em 
análise. 
 
Nesta análise são considerados os descritores ambientais: ordenamento do território, 
condicionantes, biodiversidade e fatores ecológicos, património, socioeconomia, uso do 
solo e paisagem dado que constituem fatores que podem apresentar aspetos impeditivos 
ou fortemente condicionantes à implementação do projeto em estudo. Adicionalmente 
foram ainda considerados o ambiente sonoro e os recursos hídricos, dado que os usos 
associados a estes recursos podem constituir fatores restritivos, que deverão ser 
considerados aquando da definição de alternativas. 
 
Os restantes descritores ambientais nomeadamente solos, clima, qualidade do ar, 
qualidade da água e resíduos não foram considerados nesta caracterização pois não 
constituem descritores relevantes para a definição de alternativas, uma vez que não 
apresentam impactes ou estes são pouco significativos e passíveis de minimização com 
a adoção de medidas de gestão adequadas na fase de construção. 
 
Com base na informação recolhida junto das entidades contactadas (Anexo A), da 
consulta bibliográfica (Anexo C) e dos levantamentos de campo realizados foi elaborada 
cartografia temática (Anexo B), incidindo sobre todos os aspetos que contribuem para a 
compreensão da área em análise e identificação dos aspetos ambientais mais sensíveis 
do território.  
 
Após a caracterização dos descritores ambientais mais relevantes na Área de Estudo, 
identificaram-se os fatores que são suscetíveis de obstar ou condicionar a implantação do 
projeto. 
 
 
 
 
6.2 Ordenamento do Território 

6.2.1 Enquadramento 

No que respeita ao ordenamento do território, teve-se em consideração, nesta primeira 
fase, os Planos Diretores Municipais dos concelhos abrangidos pela área de estudo, 
pelos condicionamentos diretos que introduzem no território: 
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• O município de Alcoutim dispõe de Plano Diretor Municipal (PDM) definido por: 

o Resolução de Concelho de Ministros 167/95, publicado no Diário da 
República 285 IS-B, de 12 de dezembro;  

o tendo tido uma 1º alteração por adaptação pelo Aviso n.º 898/2008, 
publicado no Diário da República n.º 7, II Série, de 10 de janeiro;  

o alterado pela 2º alteração pelo Aviso 18625/2009 publicada no Diário da 
República n.º 204, II Série, de 21 de outubro; 

o 1ª retificação pela Declaração de retificação 2576/2009, publicada no 
Diário da República n.º 217, II Série, de 9 de novembro; 

o 3º alteração por Adaptação pelo Edital 1011/2011 publicada no Diário da 
República n.º 201, II Série, de 19 de outubro; 

o 2ª retificação pela Declaração de retificação 523/2015, publicada no Diário 
da República n.º 117, II Série, de 18 de junho; 

 
 

• O município de Tavira dispõe de PDM publicado: 

o na Resolução de Concelho de Ministros 97/97, publicado no Diário da 
República 139 IS-B, de 19 de junho; 

o alterado pelo Aviso 24377-B/2007 publicada no Diário da República n.º 
238, II Série, de 11 de dezembro; 

o 2ª alteração por adaptação pelo Aviso n.º 25861/2007, publicado no Diário 
da República n.º 248, II Série, de 26 de dezembro 

o 1ª Correção material, pela Declaração de retificação 1581/2011, publicada 
no Diário da República n.º 202, II Série, de 20 de outubro  

 
Com base na Carta de Ordenamento dos Planos Diretores Municipais dos municípios 
abrangidos pela área de estudo foi elaborada a Carta de Ordenamento, a qual constitui o 
Desenho 2 do Anexo B. 
 
 
 
6.2.2 Classes de Ordenamento 

Com base na análise do referido Desenho identificam-se na área de estudo as seguintes 
classes gerais por concelho: 
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6.2.2.1 Alcoutim 

O território do concelho de Alcoutim integra solo urbano, solo urbanizável e solo não 
urbanizável, de acordo com o graficamente definido na Planta de Ordenamento, do 
referido PDM, sendo que na área de estudo ocorrem as seguintes classes de uso do 
solo: 
 
a) Em solo urbano: 

• Espaços Urbanos consolidados; 

 

b) Em solo urbanizável: 

• Área de habitação rural; 

 

c) Em solo não urbanizável: 

• Espaços agrícolas; 

• Áreas mistas; 

• Áreas de uso múltiplo; 

• Áreas de salvaguarda e ativação biofísica; 

• Áreas de proteção  

 
 

O Artigo 10.º referente às Categorias de espaços e usos específicos, subsecção II – 

Espaços urbanos define na alínea “a) Espaços urbanos consolidados, caracterizados 

por possuírem uma malha consolidada ou em consolidação e com elevado grau de infra-

estruturação ou com tendência para o vir a adquirir, e destinados predominantemente à 

edificação para habitação, comércio ou serviços.” 

 

O Artigo 27.º define a Categoria de espaços e usos específicos dos espaços urbanizáveis 
sendo que segundo a alínea “b) Áreas de habitação rural, tradicionalmente designados 

por montes, caracterizadas pela inexistência de malha urbana e por possuírem edificação 

disseminada pelo território, e destinadas predominantemente à edificação para habitação 

e apoio à actividade agrícola.” 
 
Em função do uso dominante, o solo não urbanizável integra as várias categorias e 
subcategorias segundo o disposto no artigo 31º. De entre estas categorias e 
subcategorias na área em estudo apenas ocorrem as identificadas em seguida: 
 

 Espaços naturais, destinados à salvaguarda dos valores paisagísticos, da fauna, 
da flora e do equilíbrio ecológico, e ainda à proteção, conservação e renovação 
dos recursos naturais; 
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 Espaços agrícolas, destinados exclusivamente à atividade agrícola; 

 Espaços agroflorestais, destinados a usos agrícolas, pastoris, florestais e 
agroflorestais, e ainda à proteção do equilíbrio e beleza da paisagem; 

 
Segundo este mesmo artigo 31º no “ponto 2 — No solo não urbanizável é proibida a 

edificação dispersa, bem assim como qualquer tipo de ocupação ou utilização do solo 

para fins que excedam o seu aproveitamento ou exploração conforme a sua própria 

natureza e que, nomeadamente, impliquem a realização de obras de urbanização.” 

 

“3 — Exceptuam-se do disposto no número anterior o levantamento de edificações ou 

outras construções de apoio às actividades humanas desenvolvidas em solo não 

urbanizável, dentro dos limites estabelecidos nas subsecções seguintes da presente 

secção.” 

 
 
Segundo o artigo 36º, do Regulamento do PDM de Alcoutim, os usos específicos dos 
espaços agrícolas são: 
 
“1— Os espaços agrícolas integram os terrenos com as características adequadas ao 

desenvolvimento de actividades agrícolas ou que possam vir a adquirir essas 

características. 

2 — Os terrenos referidos no número anterior poderão, a requerimento dos interessados, 

ser integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), nos termos do Decreto-Lei n.º 

196/89, de 14 de Junho. 

 
O Artigo 37.º define a Edificabilidade deste tipo de espaços, referindo o seguinte: 
 
1 — As áreas que integram os espaços agrícolas ainda não comprometidas 

urbanisticamente constituem áreas non aedificandi, não sendo permitido nessas áreas a 

realização de quaisquer obras de construção civil. 

2 — Nas obras que integram os espaços agrícolas já comprometidas urbanisticamente só 

poderá ser licenciada a realização de obras de construção civil para os seguintes usos 

específicos: 

a) Instalações de apoio e directamente adstritas às explorações agro-pecuárias e 

florestais; 

b) Equipamentos públicos ou privados de reconhecido interesse municipal, desde que 

não exista alternativa viável à instalação dos mesmos e a sua localização seja 

fundamentada em estudo de enquadramento que assegure, nomeadamente, a sua 

correcta inserção no ambiente. 

3 — Quando os solos abrangidos pelas obras referidas no número anterior integrem a 

RAN, o respectivo licenciamento depende da sua prévia desafectação pelas autoridades 

administrativas competentes dos fins agrícolas a que se destinam.” 
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Os espaços agro-florestais, segundo o artigo 40 º do Regulamento do PDM subdividem-
se nas seguintes categorias: 
 
a) “Áreas de protecção, caracterizadas pela baixa intensidade de intervenção humana 

e com possibilidade de activação biofisica e de regeneração natural do coberto 

florestal, destina- das a usos compatíveis com essas características; 

b) Áreas de uso múltiplo, caracterizadas pelas suas potencialidades de aproveitamento 

integrado em regime extensivo, nomeadamente para a exploração de produtos 

cinegéticos, silvo-pastorícia, apicultura, frutos silvestres e usos agrícolas 

tradicionais; 

c) Áreas mistas, caracterizadas por estarem integradas na Reserva Ecológica Nacional 

(REN) e onde são associados os usos específicos das restantes categorias de 

espaços florestais.” 

 
O Artigo 41.º do PDM de Alcoutim, referente às Áreas de Proteção define que: 
 
“1 — Nas áreas de protecção devem ser preservadas e potenciadas as características e 

possibilidades de revitalização biofísica, tendo em vista o equilíbrio e a diversidade 

paisagística e ambiental. 

2 — Nas áreas de protecção apenas são permitidas as acções que visem acelerar a 

evolução das sucessões naturais, exclusivamente através da introdução de espécies 

vegetais autóctones e sem recurso a técnicas que impliquem alteração do perfil natural 

do solo, designadamente o terraceamento. 

3 — Nas áreas de protecção só poderá ser licenciada a realização de obras de 

construção civil destinadas a instalações de apoio directamente adstritas às explorações 

agropecuárias e florestais. 

4 — Às obras referidas no número anterior aplicam-se as disposições dos n.º 1 e n.º 2, 

alínea a), do artigo 38.º e ainda do artigo 39.º” 

 

Segundo o Artigo 42.º: 
 
“1 — Nas áreas de uso múltiplo deve ser privilegiada a utilização florestal de uso múltiplo 

tradicional das formações mediterrânicas, assim como a manutenção dos usos agrícolas 

tradicionais, nomeadamente em termos de aproveitamento de cascas e frutos, lenha, 

exploração cinegética, silvo-pastorícia, apicultura, espécies vegetais melíferas, 

aromáticas, culinárias e medicinais, sem prejuízo de medidas de reconversão agrária. 

2 — Nas áreas de uso múltiplo deve ser privilegiada a protecção e regeneração natural e 

a introdução de espécies vegetais autóctones; devem também ser empreendidas acções 

de reconversão agrária que tenham por fim a diversificação do mosaico cultural, 

nomeada- mente a implantação de espécies florestais, a manutenção dos espaços 

abertos e a realização de pequenos regadios. 
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3 — Sem prejuízo do número anterior, nas áreas de uso múltiplo é permitida a introdução 

de espécies exóticas em bosquetes, desde que a respectiva área por unidade não 

exceda 10% da área total dessa unidade. 

4 — Nas áreas de uso múltiplo só poderão ser licenciadas ou realizadas obras de 

construção civil destinadas a instalações de apoio directamente adstritas às explorações 

agrícolas, pastoris e de turismo cinegético e em espaço rural, 

5 — Será ainda admitida a realização de obras de construção civil destinadas à 

instalação de equipamentos públicos ou privados de reconhecido interesse municipal, 

desde que não exista alternativa viável à instalação dos mesmos e a sua localização seja 

fundamentada em estudo de enquadramento e de avaliação do impacte ambiental que 

assegure, nomeadamente, a sua correcta integração no meio envolvente.” 

 
No Regulamento do PDM, o Artigo 43.º refere que: 
 
“1 — Nas áreas mistas deverá ser preservada a sua vocação florestal, podendo os solos 

que as integram ser indistintamente destinados a usos específicos de protecção ou 

produção florestal. 

2 — Nas áreas mistas apenas poderão ser introduzidas espécies vegetais autóctones, 

sem recurso a técnicas que impliquem alteração do perfil natural do solo, 

designadamente o terracamento. 

3 — Nas áreas mistas só poderá ser licenciada a realização de obras de construção civil 

destinadas a instalações de apoio e directamente adstritas às explorações agro-

pecuárias e florestais. 

4 — Às obras referidas no número anterior aplicam-se as disposições dos n.º 1 e n.º 2, 

alínea a), do artigo 38.º e ainda as do artigo 39.º do presente Regulamento.” 

 
 
Da análise da cartografia, é possível constatar que o espaço urbano consolidado, ocorre 
na área em estudo apenas nas povoações de Pereiro e Salgueiros, sendo que as áreas 
de urbanizáveis referentes aos espaços rurais também ocorrem de forma pontual mais 
concretamente nas seguintes povoações: Vicentes, Alcaria, Marim, Portela, Fonte do 
Zambujo de Baixo, alcaria alta, Alcaria Queimada, Zambujal e Malfrades.  
 
Em termos de tipologia de uso constata-se que a ocorrência de espaços agrícola surge 
de forma muito pontual na área de estudo. As áreas de salvaguarda e ativação biofísica 
ocorrem apenas na envolvente da ribeira da Foupana, localizada aproximadamente a 
meio da área em estudo, e na Ribeira do Alcoutelo localizada a noroeste da área em 
estudo. As áreas de proteção também ocorrem pontualmente tendo maior expressividade 
na área sul da área em estudo, correspondente ao limite do concelho de Alcoutim.  
 
Da análise do Desenho 2 constata-se que dominam as tipologias de classes de uso 
correspondentes a áreas de usos múltiplos intercaladas com áreas mistas.  
 
As classes referidas estão devidamente representadas no Desenho 2 do Anexo B. 
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6.2.2.2 Tavira 

O concelho de Tavira é interferido na parte oeste da área de estudo, localizando-se 
imediatamente a poente do concelho de Alcoutim. 
 
O território do concelho de Tavira integra segundo o regulamento do PDM, solo urbano, 
solo urbanizável e solo não urbanizável, de acordo com o graficamente definido na Planta 
de Ordenamento, do referido PDM, sendo que na área de estudo apenas ocorrem as 
seguintes classes de uso do solo: 
 

a) Espaços agrícolas: 

• Áreas agrícolas preferenciais 

b) Espaços Florestais 

• Áreas florestais de produção; 

• Áreas florestais de uso condicionado. 

 
Segundo o artigo 30º “Os espaços agrícolas são constituídos pelas áreas do território 

destinadas a assegurar a produção agrícola alimentar ou não, integrando os solos 

incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) e outros solos cultivados com interesse 

local, subdividindo-se em áreas agrícolas preferenciais, áreas agrícolas condicionadas 

(I e II) e áreas agrícolas complementares. 

 

O Artigo 31.o define que as “ 1- Áreas agrícolas preferenciais são constituídas por 
solos incluídos na Reserva Agrícola Nacional (RAN), no Perímetro de Rega do 
Sotavento, onde não ocorrem sobreposições com a Reserva Ecológica Nacional (REN) 

ou com zonas de protecção às captações públicas de água subterrânea. 

 
 
Segundo o definido no Artigo 37º – Espaços florestais “ Os espaços florestais integram 

áreas cujo uso preferencial é a floresta, quer seja de produção quer seja de protecção, 

com uso condicionado.” 

 
O Artigo 38º referente às Áreas florestais de produção refere que “As áreas florestais 

de produção são constituídas pelos solos com uso ou aptidão florestal onde não ocorrem 

condicionantes biofísicas no âmbito da REN.” 

 
As Áreas florestais de uso condicionado, definidas no artigo 39º do Regulamento do 
PDM, define que estas “São constituídas por áreas com riscos de erosão onde o 

objectivo fundamental é a protecção do relevo e da diversidade ecológica, identificadas 

no âmbito da REN, áreas de mata climática e montados de sobro e azinho.” 
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O artigo 40º define o regime destas áreas referindo que: 
 
“1 — Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, ficam interditos nestes espaços: 

a) A destruição do revestimento vegetal, do relevo natural e da camada de solo 

arável, desde que não integrada s em prática s de exploração agrícola 

devidamente autorizadas pelas entidade s competentes; 

b) O derrube de árvores não integrado em prática s de exploração florestal; 

c)  A instalação de lixeiras, aterro s sanitários ou outra s concentrações de 

resíduo s sólidos, líquidos ou gasosos, tais como parque s de sucata; 

d) O depósito de adubos, biocidas, combustíveis e outro s pro- dutos tóxicos e 

perigosos, à excepção dos situados nas explorações agrícolas e destinados 

à utilização das mesmas. 

2 — Nas áreas florestais de uso condicionado apenas são permitidas plantações 

com espécies autóctones ou tradicionalmente adaptadas às condições ecológicas 

locais, não sendo permitidas: 

a) A execução de terraceamento ou mobilizações profundas com reviramento da 

leiva nas áreas com declive superior a 25 %; 

b)  As operações de preparação do solo com fins agrícolas ou silvopastoris que 

incluam mobilizações segundo a linha de maior declive”. 

 
De entre as classes de uso do solo identificadas verifica-se uma predominância da área 
florestal de uso condicionado, sendo que as áreas agrícolas preferênciais e as áreas 
florestais de produção apenas ocorrem de forma pontual. 
 
As classes referidas estão devidamente representadas no Desenho 2 do Anexo B. 
 
 
 
 
6.3 Condicionantes ao Uso do Solo 

6.3.1 Enquadramento 

Com base na Carta de Condicionantes dos PDM’s dos municípios abrangidos pela área 
de estudo e na informação compilada no âmbito dos contatos com as várias entidades, 
foi elaborada uma Cartas de Condicionantes, a qual constitui o Desenho 3 e Anexo B. 
 
Com base na análise dos referidos desenhos identificaram-se na área de estudo as 
condicionantes ocorrentes, descrevendo-se em seguida as que apresentam maior 
relevância, para a seleção dos corredores de desenvolvimento da linha elétrica da ligação 
a 110 kV, entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a subestação de 
Tavira da REN.  
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6.3.2 Áreas de Reserva e Proteção de Solos e de Espécies Vegetais 

 
a) Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

 
A REN e a RAN são mecanismos criados com o objetivo da proteção dos recursos 
naturais nacionais, evidenciando-se como duas importantes restrições de utilidade 
pública. 
 
O regime jurídico da REN é regido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 
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. 
 
De acordo com o Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, que regulamenta a REN, 
nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou 
privada que se traduzam em Operações de loteamento; Obras de urbanização, 
construção e ampliação; Vias de comunicação; 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. 
 
“De acordo com o n.º 2 do Art.º 20º, excetuam-se do disposto no n.º1 do referido artigo, 

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, 

isto é, os usos e acções que, cumulativamente, segundo o n.º 3 do mesmo artigo: 

 

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

do referido Decreto-Lei; 

b) Constem do Anexo II do mesmo Decreto-Lei, como isentos de qualquer tipo de 

procedimento, ou sujeitos à realização de uma mera comunicação prévia à CCDR. 

 

Para além destas situações, segundo o Art.º 21º, n.º 1, “Nas áreas de REN podem ser 

realizadas as ações de relevante interesse público que sejam reconhecidas como tal por 

despacho do membro do governo responsável pelas áreas do ambiente e do 

ordenamento do território e do membro do governo competente em razão da matéria, 

desde que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na 

REN.”. 

 
No n.º 2 do mesmo artigo é referido que “Nos casos de infraestruturas públicas, 

nomeadamente rodoviárias, ferroviárias, portuárias, aeroportuárias, de abastecimento de 

água ou de saneamento sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a declaração de 

impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao reconhecimento 

do interesse público da ação.” 

 

Posto isto, as linhas elétricas são projetos compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica definidos para estas áreas, de acordo com o definido no Anexo II, secção II – 
Infraestruturas.  
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Nos concelhos que integram a área de estudo, a REN encontra-se aprovada e publicada, 
no Diário da República nos diplomas seguidamente enunciados: 
 

Quadro 3 – Aprovação da REN nos concelhos de Alcoutim e Tavira 

Concelho Âmbito Publicação em Diário da Republica 

Alcoutim 

Delimitação REN municipal RCM n.º 153/2007, de 02 de outubro 

Alteração simplificada da REN 
para empreendimento de turismo em espaço rural (TER 

Despacho (extrato) n.º 14890/2013, de 
18 de novembro 

Reconhecimento de relevante interesse público (RIP) 
da Estação de Tratamento de Águas Residuais de 
Montes do Rio, Álamo 

Despacho n.º 6968/2017, de 10 de 
agosto 

Tavira 

Delimitação REN municipal RCM n.º 20/1997, de 8 de fevereiro 

Alteração REN na área do Plano de Pormenor de 
Cachopo 

RCM n.º 84/2007, de 25 de junho 

Reconhecimento de interesse público (RIP) na 
remodelação do Polidesportivo de Santa Catarina da 
Fonte do Bispo 

Despacho n.º 903/2008, de 8 de 
janeiro 

Alteração REN na área do Plano de Pormenor do NDT 
da Boavista AAT5 

RCM n.º 11/2008, de 21 de janeiro 

Reconhecimento do relevante interesse público (RIP) 
de projeto agrícola em área de REN 

Despacho n.º 7510/2014, de 9 de 
junho 

Alteração da delimitação da REN para instalação de 
projeto agrícola 

Aviso (extrato) n.º 1573/2015, de 11 de 
fevereiro 

 
 
As áreas classificadas como REN (Desenho 3 do Anexo B) ocorrem em ambos os 
concelhos em estudo, sendo que no concelho de Alcoutim se verifica que 21,4% 
correspondem a áreas classificadas como áreas com risco de erosão, 22,6% a áreas de 
cabeceiras de linhas de água e 0,1% a áreas de escarpas e leitos de cursos de água e 
zonas ameaçadas pelas cheias. No concelho de Alcoutim, 7,8 % da área corresponde a 
áreas com risco de erosão, 0,5% a cabeceiras de linhas de água e 0,2% a leito de cursos 
de água e zonas ameaçadas pelas cheias. 
 
Criada com o pressuposto da defesa e proteção das áreas de maior aptidão agrícola e 
garantia da sua afetação à agricultura, a RAN é atualmente regida pelo Decreto-Lei n.º 
73/2009, de 31 de março que estabelece no n.º 1, do artigo 2.º que “a RAN é o conjunto 

das áreas que em termos agro-climáticos, geomorfológicos e pedológicos apresentam 

maior aptidão para a atividade agrícola.”. O n.º 2 desse mesmo artigo estabelece ainda 
que a “RAN é uma restrição de utilidade pública, à qual se aplica um regime territorial 

especial, que estabelece um conjunto de condicionamentos à utilização não agrícola do 

solo (…)”.  
 
O artigo 21.º desse mesmo diploma define as ações interditas nas áreas afetas ao regime 
da RAN, sendo que nestas “São interditas todas as ações que diminuam ou destruam as 

potencialidades para o exercício da atividade agrícola das terras e solos (…).” 
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Todas as licenças, concessões, aprovações e autorizações administrativas relativas a 
utilizações não agrícolas de solos integrados na RAN carecem assim de prévio parecer 
favorável das entidades competentes, nos termos da legislação em vigor. 
 
Analisando o Desenho 3 do Anexo B verifica-se que as áreas de RAN encontram-se 
essencialmente associadas às margens das linhas de água ocorrentes na área de 
estudo. Estas áreas apresentam maior expressão no concelho de Cabeceiras de Basto 
(mancha a este da povoação de Samão) e de Vieira do Minho, na envolvente da 
povoação do Zebral, sendo que de uma correta definição da localização de apoios em 
fase de projeto de execução, se poderá minimizar a afetação destes espaços. Para os 
apoios que não sejam possíveis de evitar localizar em área de RAN, poder-se-á proceder 
ao respetivo licenciamento, dado o interesse público do projeto.  
 
Nas áreas da RAN são excecionalmente permitidas utilizações não agrícolas, 
consideradas compatíveis com os objetivos de proteção da atividade agrícola, mediante 
parecer prévio vinculativo ou comunicação prévia à entidade regional da RAN 
territorialmente competente. Os pareceres favoráveis só poderão ser concedidos quando 
estejam em causa, sem que haja alternativa viável fora da RAN, uma ou mais das 
situações referidas nas alíneas do n.º 1 do Art.º 22º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de 
março, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 
 
Considera-se que a pronúncia favorável no procedimento de AIA por parte da ERRAN 
compreende o parecer prévio favorável referido no n.º 1 do artigo 23.º do DL n.º 73/2009 
de 31/3. Assim sendo, caso na fase subsequente do EIA, se verifique que a implantação 
da linha elétrica, mais concretamente dos apoios da mesma, afete esta tipologia de área 
e face ao interesse público do projeto, ter-se-á que proceder ao licenciamento de apoios 
que se localizem em área classificada como RAN, caso tal venha a ocorrer. Assim sendo, 
a AGRI-PRO AMBIENTE enviará uma Carta à(s) ERRAN, no âmbito do EIA 2.ª fase.  
 
 

b) Regime Florestal e Perímetros Florestais  

 

Os denominados Perímetros Florestais são constituídas por terrenos baldios, autárquicos 
ou particulares e estão submetidos ao Regime Florestal Parcial por força dos Decretos 
dos anos de 1901 e 1903, e demais legislação complementar.  
 
O Regime Florestal é o conjunto de disposições destinadas a assegurar não só a 
criação, exploração e conservação da riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia 
nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização seja de 
utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa 
das várzeas, para a valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a 
fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias, no litoral marítimo. (parte 

IV, artigo 25.º, do Decreto de 24 de Dezembro de 1901). 

 
O Regime Florestal é Parcial quando aplicado a terrenos baldios, a terrenos das 
autarquias ou a terrenos de particulares, subordinando a existência de floresta a 
determinados fins de utilidade pública, permite que na sua exploração sejam atendidos os 
interesses imediatos do seu possuidor. (parte IV, artigos 26.º e 27.º, do Decreto de 24 de 

Dezembro de 1901). 
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Verifica-se que na área em estudo não ocorrem áreas definidas como integrantes no 
regime florestal.  
 
 

c) Domínio Hídrico 

 
A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos 
recursos hídricos dominiais (Domínio Hídrico) ou aos recursos hídricos patrimoniais 
(pertencentes a entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na Lei  
n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 16/2003, de 4 de junho e na Lei n.º 58/2005, 
de 29 de dezembro. 
 
Ao nível da área de estudo, verifica-se a ocorrência de bens integrados no Domínio 
Hídrico associados à presença de cursos de água não navegáveis nem flutuáveis e à 
presença de cursos de água navegáveis ou flutuáveis, conforme identificação no ponto 
6.10 Recursos Hídricos.  
 
De acordo com o previsto na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e alterações 
introduzidas pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de fevereiro e pelo 
Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro, compete às Administrações de Região 
Hidrográfica a emissão de Licenças para a utilização do Domínio Hídrico. 
 
De referir que na fase subsequente do estudo, mais concretamente na definição do 
corredor da linha se deve evitar que os apoios sejam colocados nas áreas integrantes do 
domínio hídrico.  
 
Quando as áreas de domínio hídrico coincidem com áreas de REN, ficam sujeitas ao 
regime geral da REN, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de 
agosto, 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, pelo que sobre as ações aí realizadas impendem as restrições já referidas 
anteriormente, no ponto referente à Reserva Ecológica Nacional. 
 
 
 
6.3.3 Infraestruturas 

 

• Infraestruturas Ferroviárias 

 
No que diz respeito aos espaços canais ferroviários constata-se que, na área de estudo 
do presente projeto, não se identifica nenhuma destas infraestruturas. 
 
 

• Estrutura Rodoviária 

 
Destaca-se, na área de estudo, as seguintes vias rodoviárias: N124, M1053, M507, 
M1045, M1043, M1046, M508, M1051, M505,M1047;M505,M506 e M1049.  
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No projeto das linhas deve ter-se em consideração, aquando da decisão da sua 
localização, a possível interferência com as vias de comunicação identificadas como 
condicionantes ao projeto, às quais se associam servidões a respeitar pelo projeto. 
 
O Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas de Alta Tensão - RSLEAT), nos seus art.º 91 e art.º 92, refere a altura a 
que os condutores nus ou cabos isolados, nas condições de flecha máxima, devem 
cumprir em relação ao nível do pavimento das estradas em causa, e no que respeita ao 
afastamento dos apoios relativamente à zona da estrada e quanto às condições a 
observar no reforço das fundações para os apoios, quando estes por rotura possam 
atingir a estrada. 
 
 

• Linhas e Subestações da RNT 

 
As linhas elétricas da RNT com desenvolvimento na área de estudo encontram-se 
devidamente cartografadas no Desenho 3 do Anexo B e são as seguintes: 
 

− Linha 4064 LPO.TVR, a 400kV; 

− Linha 4065 LTVR.P6N, a 400 kV; 

− Linha 1143 LOQ.TVR, a 150kV; 

 
O Decreto-Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de 
Linhas Elétricas de Alta Tensão - RSLEAT), refere também a altura a que os condutores 
nus ou cabos isolados, nas condições de flecha máxima, devem cumprir em relação às 
linhas elétricas existentes. 
 
A subestação de Tavira (existente) e a Subestação da Central Fotovoltaica e São Marcos 
(em projeto), localizados nas extremidades da área de estudo são as duas infraestruturas 
que ficarão interligadas com a construção da Linha entre a subestação da Central 
Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira  
 
 

• Adutores e Condutas de Água 

 
As servidões às redes de abastecimento de água, constituídas pelo Decreto-Lei n.º 
34.021, de 11 de novembro de 1944, têm como objetivo assegurar a proteção das 
respetivas infraestruturas, proibindo a construção nas suas proximidades. O mesmo 
diploma estabelece uma faixa de proteção de 10 metros para cada lado das condutas de 
abastecimento de água. 
 
As infraestruturas de abastecimento de água pertencem ao Ramal de Martim Longo e do 
Pereiro sendo que ambas estão inseridas no sistema de abastecimento a Alcoutim, mais 
concretamente ao subsistema de Caldeirão - Martim Longo. 
 
As infraestruturas de abastecimento de água encontram-se representadas na Síntese de 
Condicionantes a qual constitui o Desenho 3 do Anexo B. 
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6.3.4 Outras Condicionantes 

6.3.4.1 Aproveitamentos hidroagrícolas 

Segundo informações recebidas por parte da DGADR (Direção-Geral da Agricultura e 
Desenvolvimento Rural), incluídas no Anexo A a área em estudo para instalação da 
Linha a 150 kv entre a subestação da Central fotovoltaica de São Marcos e a subestação 
de Tavira, integra segundo informações da Direção-Regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve (Anexo A.2), foram reconstruídos e encontram-se em exploração os seguintes 
aproveitamentos hidroagrícolas: 
 

• Concelho de Alcoutim  

a. Freguesia de Vaqueiros – Aproveitamento Hidroagrícola de Vaqueiros; 

b. Freguesia de Vaqueiros - Aproveitamento Hidroagrícola de Pão Duro; 

c. Freguesia de Vaqueiros - Aproveitamento Hidroagrícola de Preguiças. 

 
Estes aproveitamentos hidroagrícolas encontram-se marcados no Desenho 3 do  
Anexo B referente à síntese de condicionantes e são descritos de uma forma sucinta em 
seguida.  
 
 

 Aproveitamento Hidroagrícola de Vaqueiros 

1. Caracterização 

• DRAP: Algarve 

• Distrito: Faro 

• Concelho: Alcoutim 

• Freguesia: Vaqueiros 

• Região Hidrográfica: RH7 

• Bacia hidrográfica: Rio Guadiana 

• Linha de água: Barranco das Hortas 

• Carta Militar 1:25 000 no: 582 

• Objetivo: Agricultura 

• Ano de conclusão: 1994 

• Área total de regadio do projeto: 35 ha 

• Nº de beneficiários previstos: 40 

• Área em exploração: 3 ha 

• Origem da água: Superficial 

• Classificação: Obra do grupo IV 

• Gestão: Coopreva — Cooperativa de Agricultores de Rega de Vaqueiros 
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2. Infraestruturas existentes em 2008 

• Barragem de Vaqueiros 

• Altura máx. acima da fundação: 16,00 m 

• Desenvolvimento do coroamento: 98,00 m 

• Capacidade útil da albufeira: 227.000 m3 

 

 

 Aproveitamento Hidroagrícola de Pão Duro 

1. Caracterização 

• DRAP: Algarve 

• Distrito: Faro 

• Concelho: Alcoutim 

• Freguesia: Vaqueiros 

• Região Hidrográfica: RH7 

• Bacia hidrográfica: Rio Guadiana 

• Linha de água: Barranco de Monchique 

• Carta Militar 1:25 000 no: 582 

• Objetivo: Agricultura 

• Ano de conclusão: 1987 

• Área total de regadio do projeto: 24 ha 

• Área em exploração: 4 ha 

• Origem da água: Superficial 

• Classificação: Obra do grupo IV 

• Gestão: COOPDURO — Cooperativa Agrícola de Rega do Pão Duro, CRL 

 

2. Infraestruturas existentes em 2008 

• Barragem do Pão Duro 

• Altura máx. acima do leito: 13,00 m 

• Desenvolvimento do coroamento: 105,00 m 

• Capacidade útil da albufeira: 172.000 m3 
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 Aproveitamento Hidroagrícola de Preguiças 

1. Caracterização 

• DRAP: Algarve 

• Distrito: Faro 

• Concelho: Alcoutim 

• Freguesia: Vaqueiros 

• Região Hidrográfica: RH7 

• Bacia hidrográfica: Rio Guadiana 

• Carta Militar 1:25 000 no: 582 

• Objetivo: Agricultura 

• Ano de conclusão: 1988 

• Área total de regadio do projeto: 24 ha 

• Área em exploração: 1,5 ha 

• Origem da água: Superficial 

• Classificação: Obra do grupo IV 

• Gestão: GALEGACOOP — Cooperativa Agrícola de Rega das Preguiças, CRL 

 

2. Infraestruturas existentes em 2008 

• Barragem das Preguiças 

• Altura máx. acima do leito: 9,0 m 

• Desenvolvimento do coroamento: 98 m 

• Capacidade da albufeira: 217.632 m3 

 
 
Estes elementos encontram-se cartografados no Desenho 3 do Anexo B, sendo de 
referir que os aproveitamentos hidroagrícolas se localizam todos no limite da área em 
estudo. 
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6.3.4.2 Recursos Minerais 

 

• Recursos minerais  

 
A área de implantação deste projeto situa-se no extremo SW da principal Província 
Metalogenética Portuguesa, a Faixa Piritosa Ibérica que apresenta potencialidade em 
cobre, zinco, chumbo, ouro, prata e outros metais associados. 
 
Dado o elevado potencial desta região, encontra-se atribuída desde 2015 à empresa 
Genet Portugal Unipessoal a área de prospeção e pesquisa de Alcoutim (Ref.ª. 
MN/PP/008/14), encontrando-se a metade nordeste da área de estudo, englobada nessa 
servidão mineira . 
 
Dentro da área de estudo, junto à localidade de Alcaria Queimada (para SW), é 
conhecida a antiga mina de cobre de Alcaria Queimada, onde a empresa Mineira 
Messinense, Lda. realizou uma pequena exploração mineira subterrânea, na concessão 
mineira n.º 243 que esteve atribuída entre 1892 e 1988.  
 
A cerca de 700 m para W de Alcaria Queimada, podemos encontrar outro depósito 
mineral de cobre designado de Sítio da Chã, também requerido em 1892, conhecido por 
campo livre n.º 151 e no qual se desconhece se registou alguma exploração. Ainda a 
cerca de 1900 m para SW desta mesma localidade, temos conhecimento da existência 
de outro depósito mineral de cobre designado de Rocha de Campilho/ Achada sobre o 
qual temos pouca informação, mas que se supõe datar também da mesma época. 
 
Junto ao limite W da área de estudo (a cerca de 750 m para E do marco geodésico de 
Guerreiros), encontramos a antiga mina de cobre de Ferrarias/Cova dos Mouros, onde já 
há alguns anos foi instalado o Parque Mineiro de Cova dos Mouros, o qual não nos 
parece que venha a ser afetado por este projeto. 
 
Em conclusão, todos destes depósitos minerais se encontram atualmente abandonados 
por falta de interesse económico, mas os trabalhos subterrâneos que neles possam 
existir, deverão merecer a devida atenção na fase de instalação dos postes desta linha 
elétrica. 
 
 

• Servidões administrativas de âmbito mineiro 

 
A informação atualizada respeitante a servidões administrativas de âmbito mineiro 
(concessões mineiras/explorações mineiras e de aguas, áreas de reserva, áreas cativas, 
áreas pedidas ou concedidas para prospeção e pesquisa de recursos minerais, pedreiras 
licenciadas, etc.) foi solicitada à Direcção-Geral de Energia e Geologia - DGEG. 
 
A constituição de servidões relativas a massas minerais segue o regime previsto no 
Decreto-Lei n.º 90/90, de 16 de março e no Decreto-Lei n.º 270/2001, de 6 de outubro. 
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De acordo com a informação cedida pela DGEG e pelo LNEG, (Anexo A), na área de 
estudo encontram-se registadas as servidões referidas anteriormente. 
 
Algumas destas áreas encontram-se assinaladas no Desenho 3 do Anexo B, e 
encontram-se nos documentos recebidos da DGEG e do LNEG incluídos no Anexo A. 
 
A área em estudo interseta duas áreas de recurso ambiental (com constrangimentos), 
denominado de Alcaria queimada (cu) que ainda se encontra por realizar e Ferrarias cuja 
recuperação já está concluída. Esta última localiza-se no limite da área em estudo. 
 
Estas áreas encontram-se marcadas no Desenho 3 do Anexo B.  
 
 
 
6.3.4.3 Captações de Água, Reservatórios, Condutas, sistema de abastecimento 

e Saneamento 

Na área de estudo, e de acordo com a informação da Agência Portuguesa do Ambiente, 
das Águas do Algarve e dos dados fornecidos pelas Câmaras Municipais na área em 
estudo ocorrem: 
 

• Captações de água subterrânea para abastecimento publico; 

• Captações de água privadas; 

• Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR); 

• Reservatórios e Condutas. 
 
Na área em estudo tendo por base os dados fornecidos pelas entidades consultadas 
existem duas Estações de Tratamento de Águas Residuais (ETAR´s), mais 
concretamente: 
 

• Barranco afluente do Barranco da Aldeia; 

• Barranco das Hortas. 
 
 
De referir que na área em estudo existem dois pontos de descarga (ETAR) referentes a: 
 

• Sistema de Vaqueiros – concelho de Alcoutim, na freguesia de Vaqueiros e a 
descarga é efetuada em meio hídricos; 

• Sistema de Pereiro - concelho de Alcoutim, União das freguesias de Alcoutim e 
Pereiro cuja descarga é efetuada no barranco da aldeia. 

 
 
As características destas infraestruturas são apresentadas no Quadro 4 e Quadro 5 e 
representadas graficamente nos Desenhos 3 do Anexo B. 
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Quadro 4 – Captações de água Subterrânea  

Nome Concelho Longitude Latitude VMedAno_m
3
 VMaxMes_m

3
 Finalidade Area_ha 

Capt Sub Particular - Furo de Ataboeira Alcoutim -7.58628200000 37.45329700000 7953.00000000000 1000.00000000000 Rega 1 

Capt Subt Particular - Furo de Galinholas Alcoutim -7.60457400000 37.46415100000 55671.00000000000 7000.00000000000 Rega 0 

Capt Sub Particular - Furo de Zorreiros Tavira -7.75549000000 37.32855000000 215.00000000000 50.00000000000 Rega 0,05 

Capt Sub Particular - Poço de Malhadins Alcoutim -7.65856400000 37.37323500000 5.00000000000 1.00000000000 Rega 0,02 

Capt Sub Particular - Furo de Chada Fria Alcoutim -7.65509700000 37.38356900000 47720.00000000000 6000.00000000000 Rega 6 

Furo do S¡tio da Eira Alcoutim -7.71398000000 37.40086000000 160.00000000000 12.00000000000 
Consumo 
Humano 

Capt. Sub. Particular - Poço de Cerca das 
Zorras-Pereiro Alcoutim -7.59798709859 37.44783372070 15.00000000000 2.00000000000 Rega 0,002 

Poço em Cercado do Rodeio Alcoutim -7.68120719003 37.37057765910 190.00000000000 25.00000000000 Rega 0,024 

Cerca da Eira Alcoutim -7.72709898283 37.38509700700 5.00000000000 1.00000000000 Rega 0,0006 

Vale de Alagoa Alcoutim -7.67344000000 37.38031000000 1780.00000000000 224.00000000000 Rega 0,224 

Cerca da Eira - Malfrade Alcoutim -7.68123000000 37.37130000000 1140.00000000000 137.00000000000 Rega, Outra 0,123 

Captação aguas subtereâneas - furo Alcoutim -7.59215000000 37.44954000000 7953.00000000000 1000.00000000000 Rega 1 

Arredores do Monte, Fonte Zambujo Alcoutim -7.57701307683 37.42333804540 40.00000000000 5.00000000000 Rega 0,005 

(Cont.) 
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(Cont.) 

M P C_Militar VolMaxAno Caud_Max Utilizac 

242219.00000000000 43170.00000000000 582.00000000000 5.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

241620.00000000000 44174.00000000000 582.00000000000 80.00000000000 0.00000000000 Rega Agricola 

237154.00000000000 48450.00000000000 582.00000000000 25.00000000000 0.00000000000 Rega 

237291.00000000000 47856.00000000000 582.00000000000 420.00000000000 0.00000000000 Rega 

241806.00000000000 47625.00000000000 582.00000000000 65.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

242197.00000000000 47862.00000000000 582.00000000000 400.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

247190.00000000000 53483.00000000000 574.00000000000 80.00000000000 0.00000000000 Rega 

247362.00000000000 53363.00000000000 574.00000000000 10.00000000000 0.00000000000 Rega Agricola 

247366.00000000000 53437.00000000000 574.00000000000 143.00000000000 0.50000000000  

246444.00000000000 53590.00000000000 574.00000000000 50.00000000000 0.00000000000 Rega Agricola 

247508.00000000000 53520.00000000000 574.00000000000 240.00000000000 0.50000000000  

235050.00000000000 43950.00000000000 582.00000000000 0.00000000000 0.50000000000 consumo humano e rega 

245606.00000000000 52003.00000000000 574.00000000000 5253.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

245351.00000000000 46760.00000000000 582.00000000000 460.00000000000 0.50000000000 Rega agt¡cola e abeberamento animal 

245650.00000000000 52200.00000000000 574.00000000000 750.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

232563.00000000000 42794.00000000000 582.00000000000 430.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

245468.00000000000 51941.00000000000 574.00000000000 15.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

232496.00000000000 42012.00000000000 582.00000000000 350.00000000000 0.50000000000 consumo humano e rega de jardim 

249085.00000000000 50230.00000000000 575.00000000000 150.00000000000 0.50000000000 Rega 

239400.00000000000 41750.00000000000 582.00000000000 150.00000000000 0.50000000000 consumo humano 

232031.00000000000 41728.00000000000 582.00000000000 0.00000000000 1.00000000000 Rega 

241959.00000000000 47551.00000000000 582.00000000000 400.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 
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M P C_Militar VolMaxAno Caud_Max Utilizac 

242172.00000000000 44294.00000000000 582.00000000000 5.80000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

242121.00000000000 44096.00000000000 582.00000000000 15.00000000000 0.50000000000 Rega Agricola 

249264.00000000000 50859.00000000000 575.00000000000 2325.00000000000 0.50000000000 Rega Agicola 

249024.00000000000 50736.00000000000 575.00000000000 150.00000000000 0.50000000000 Rega Agicola 

 

Quadro 5 – Captações de água públicas 

PROPRIET N_HAB x_pttm06 y_pttm06 captacao N_inv 

Câmara Municipal de Tavira 24 32476.17000000000 -257113.84000000000 58227 

Câmara Municipal de Tavira 5 32431.19000000000 -258855.82000000000 58228 

Câmara Municipal de Alcoutim 5 42690.60000000000 -248070.74000000000 57411 

Câmara Municipal de Alcoutim 0 44752.57000000000 -248544.83000000000 57412 

Câmara Municipal de Alcoutim 17 49002.40000000000 -249545.13000000000 57518 

Câmara Municipal de Alcoutim 10 36076.02000000000 -258336.42000000000 58213 

Câmara Municipal de Alcoutim 0 35183.17000000000 -255964.75000000000 58214 

Câmara Municipal de Alcoutim 30 41010.91000000000 -254032.86000000000 58216 

Câmara Municipal de Alcoutim 30 42099.07000000000 -252135.55000000000 58217 

Câmara Municipal de Alcoutim 0 37667.77000000000 -255222.44000000000 58225 

Câmara Municipal de Alcoutim 33 42645.46000000000 -255572.62000000000 5825 

Câmara Municipal de Alcoutim 5 42429.82000000000 -256125.09000000000 5826 

Câmara Municipal de Alcoutim 7 48508.26000000000 -250027.52000000000 58337 

Câmara Municipal de Alcoutim 26 39840.51700000000 -254834.78600000000 58253 

Câmara Municipal de Alcoutim 5 35389.82000000000 -255948.28000000000 Monchique 58258 
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Numa fase subsequente do projeto e na definição dos apoios da linha devem respeitar-se 
os perímetros de proteção das captações de água para abastecimento público e 
condutas identificadas.  
 
Estas infraestruturas encontram-se assinaladas no Desenho 3 do Anexo B. 
 
 
 
6.3.4.4 Infraestruturas Hidráulicas 

Na área em estudo não foram identificadas infraestruturas hidráulicas.  
 
 
 
6.3.4.5 Marcos Geodésicos 

Os marcos geodésicos destinados a assinalar pontos fundamentais para apoio à 
cartografia e levantamentos topográficos, encontram-se protegidos de forma a garantir a 
sua visibilidade. 
 
O Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de abril, estabelece assim uma servidão dos marcos 
geodésicos, que se institui automaticamente com a sua construção. As zonas de 
proteção abrangem a área de um círculo com raio mínimo de 15 m, ficando os 
proprietários ou usufrutuários dos terrenos situados dentro dessa zona de proteção 
impedidos de fazer plantações, construções e outras obras ou trabalhos que impeçam a 
visibilidade das direções constantes dos minutos de triangulação. 
 
Na área de estudo localizam-se vários marcos geodésicos, de entre os quais se 
destacam Alcaria Alta, Atalaia, Bicudo, Bombeja, Castelinho, Fornalha, Lagoa, Marcos, 
Peleja, São Marcos, Tesouro Zambujal e os quais estão representados no Desenho 3 do 
Anexo B e que devem ser tidos em devida conta pelo projeto na fase seguinte dos 
estudos. 
 
 
 
6.3.4.6 Pontos de Abastecimento de Água para Meios Aéreos 

Nos pontos de abastecimento de água utilizados por meios aéreos de combate a 
incêndios florestais, de acordo com o definido na alínea e) do ponto 8 da Portaria  
n.º 133/2007, de 26 de janeiro, deverá ser garantida uma zona de proteção constituída 
por uma faixa de proteção imediata, sem obstáculos, num raio mínimo de 30 metros, 
contabilizado a partir do limite externo do ponto de água. 
 
A Autoridade Nacional de Proteção Civil foi contactada várias vezes no decorrer deste 
processo tal como se pode verificar no Anexo A, não tendo emitido qualquer resposta até 
à presente data.  
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6.3.4.7 Servidões militares 

De acordo com a informação cedida (Anexo A), verifica-se para a área em estudo não se 
encontra abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que 
não há inconveniente na sua concretização. 
 
Contudo, por este tipo de infraestrutura poder constituir obstáculo aeronáutico, as telas 
finais com indicação do posicionamento dos postes de alta tensão e as suas respetivas 
altitudes máximas devem ser remetidas à Força Aérea. 
 
É no entanto referido que se deve ter em atenção a sinalização noturna e diurna de 
acordo com as normas expressas da “Circular De Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 
de Maio” da ANAC.  
 
 
 
 
6.4 Uso do Solo 

O atual uso do solo na área de estudo foi caracterizado no âmbito dos espaços de 
ordenamento, nomeadamente, no que se refere aos principais usos do território, que 
como se viu, apresenta uma grande homogeneidade na ocupação do território, no 
essencial, afeto a um uso florestal, inserido ou não, na estrutura ecológica municipal e 
classificado como Reserva Ecológica Nacional. 
 
De forma muito mais pontual ocorrem algumas áreas agrícolas que podem ser assim 
devidamente integradas e compatibilizadas com a definição de apoios a realizar na fase 
de projeto de execução. 
 
A área de estudo apresenta uma matriz de uso predominantemente florestal (52,88 %), 
dominada por espaços florestais de pinheiro manso (34,54 %). Estes últimos encontram-
se intercalados manchas de matos ou vegetação esclerófita (24,59 %), algumas delas 
correspondentes a zonas florestais abertas. Ainda dentro dos espaços florestais 
destacam-se algumas manchas dispersas e fragmentadas de floresta de proteção 
(16,84 %), correspondentes a manchas de florestas de azinheira sendo que, a maior 
parte delas correspondem a machas abertas e/ou associação (10,97 %). Ocorrem ainda 
de forma residual florestas de pinheira bravo (0,15%), florestas de folhosa (0,16%), 
florestas de sobreiro (0,08%) e florestas de sobreiro abertas ou em associação (0,11%). 
 
Os espaços sociais, correspondentes aos principais aglomerados populacionais 
existentes na área de estudo, são pouco expressivos (0,33 %), Sendo de destacar pela 
sua importância a povoação de Pereiro e de Vaqueiros. Ocorrem outras zonas com 
menos expressividade tais como: Fonte do Zambujo, Alcaria, Alcaria de Cima, Alcaria da 
Cova de Baixo, Alcaria Queimada, Fonte do Zambujo, Portela, Marim, Zambujal, Alcaria 
Alta e Malfrades.  
 
Em torno destes aglomerados populacionais desenvolvem-se espaços agrícolas (5,4 %), 
constituídos por várias culturas heterogéneas de subsistência e culturas de sequeiro, 
utilizados igualmente como zonas de pasto. Importa contudo salientar que muitos dos 
terrenos presentes apresentam sinais evidentes de abandono, nomeadamente pela 
colonização de espécimes arbustivos, característicos dos matos envolventes.  
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São ainda de assinalar algumas zonas espaços agroflorestais (8,98%) com elevada 
predominância dos sistemas agroflorestais de azinheira (8,71%). 
 
No quadro seguinte apresentam-se as classes de uso de solo presentes na área em 
estudo.  
 

Quadro 6 – Classes de uso do solo presente na área de estudo 

Classe Área (m
2
) % 

Espaço urbano 

Área urbana (AU) 156678,18 0,10 

Área urbana descontínua ou dispersa (au) 360551,58 0,23 

Pedreira (pd) 131472,48 0,08 

Espaço agrícola 

Área agrícola (aa) 465939,06 0,29 

Culturas temporárias - Sequeiro (sq) 2574510,02 1,62 

Pomar de amendoreira (am) 4491072,31 2,82 

Olival (o) 1069591,89 0,67 

Espaço agro-florestal 

Sistemas agroflorestais de azinheira (SA) 13873549,59 8,71 

Sistemas agroflorestais de sobreiro (SS) 39901,40 0,03 

Sistemas agroflorestais (outros) (SO) 386659,15 0,24 

Espaço florestal  

Florestas de azinheira (FA) 9045203,78 5,68 

Florestas de azinheira abertas e/ou em associação (fa) 17468722,91 10,97 

Florestas de sobreiro (FS) 134343,12 0,08 

Florestas de sobreiro abertas e/ou em associação (fs) 179914,75 0,11 

Florestas de folhosas (ff) 261690,31 0,16 

Florestas de pinheiro manso (PM) 55014854,65 34,54 

Florestas de pinheiro manso abertas (pm) 1829252,73 1,15 

Florestas de pinheiro bravo (pb) 241070,19 0,15 

Florestas de eucalipto (eu) 70696,39 0,04 

Espaço natural e/ou semi-natural  

Vegetação esclerófita (ve)/matos  39162774,26 24,59 

Vegetação herbácea (vh) 3782639,33 2,37 

Pastagens (pg) 6561013,51 4,12 

Corpos de água 1983131,61 1,25 

 
 
Deste modo, considera-se que nesta fase do estudo, esta tipologia de abordagem e face 
as características gerais do território é suficiente, pois de um modo geral o que se conclui 
é que o projeto é compatível com os usos ocorrentes que não revelam especial 
sensibilidade. 
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Aliás, face à tipologia geral com predominância de ocupação florestal, as linhas elétricas 
são projetos admissíveis não pondo em causa os objetivos de proteção ecológica destas 
áreas e constituindo antes os corredores criados, uma estrutura importante para uma 
adequada prevenção e gestão da floresta em termos de risco de incendio. 
 
Estes elementos encontram-se cartografados no Desenho 4 do Anexo B. 
 
 
 
 
6.5 Geologia 

A caracterização Geológica da área em foi efetuada tendo por base a cartografia 
geológica publicada, nomeadamente da Carta Geológica de Portugal na escala 1/200 
000, mais concretamente Folha 8, dispondo ainda de informação geológica disponível na 
notícia explicativas da referida cartas. Na FIG. 2 apresenta-se a sobreposição da área em 
estudo sobre a Carta Geológicas referidas à escala 1 200 000. 
 
A área de estudo deste projeto situa-se na unidade geológica conhecida por Zona Sul 
Portuguesa, mais concretamente em terrenos desenvolvidos na Formação de Mértola (do 
Viseano superior) e Formação de Mira (do Namuriano), unidades litostratigráficas 
genericamente caracterizadas por alternâncias de grauvaques, pelitos e siltitos. A área de 
intervenção intersecta ainda, pontualmente, rochas filonianas instruídas ao longo de 
fraturas nas unidades referidas. 
 
Apesar de na área considerada não se verificar a existência de condicionantes 
geológicas e geomorfológicas de maior destaque, deve ser tida em conta a sua 
localização no contexto sismotectónico do Algarve, com sismicidade instrumental 
significativa (embora de baixa magnitude) e importante sismicidade histórica, com sismos 
de magnitude considerável. 
 
Relativamente ao património geológico, salienta-se a contiguidade da área em apreço a 
um sítio de interesse geológico, caracterizado pelo corte geológico que se desenvolve ao 
longo da estrada M506 (entre Vaqueiros e Martinlongo) e que expõe vários aspetos 
relevantes da Formação de Mértola.  
 
Existe ainda o parque mineiro da Cova dos Mouros, situado na antiga mina de cobre das 
Ferrarias.  
 
Do ponto de vista geológico, a área situa-se essencialmente sobre as formações de Mira 
e de Mértola, ambas constituídas por alternâncias de xistos e grauvaques. Do ponto de 
vista hidrogeológico, existem aquíferos freáticos de carácter local, cuja produtividade e 
exsurgência depende do grau de alteração e de fracturação das rochas e das 
intersecções topográficas do nível freático.  
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6.6 Biodiversidade e Fatores Ecológicos 

6.6.1 Enquadramento 

Neste ponto apresenta-se a caracterização da biodiversidade dos fatores ecológicos 
ocorrentes na área de estudo, a qual se desenvolveu a partir da organização e síntese da 
informação disponível e do estabelecimento das referências gerais sobre os 
ecossistemas e habitats ocorrentes na área em análise. 
 
A bibliografia consultada sobre a área em estudo é apresentada no Anexo C. 
 
A caracterização dos fatores flora, vegetação e habitats terrestres foi efetuada no 
essencial em duas fases, em que numa primeira fase, se procedeu à caracterização 
ecológica da região onde se insere o projeto e numa segunda fase, foi efetuada a 
caracterização da flora, vegetação e habitats tendo como objetivos fundamentais:  
 

• A identificação de habitats e comunidades vegetais classificados e de outras 
áreas de particular interesse ecológico adjacentes ou potencialmente afetadas 
pelo projeto; 

• A identificação das espécies vegetais com estatuto de conservação/protegidas a 
nível nacional e internacional. 

 
 
A metodologia utilizada na caracterização dos valores faunísticos abrangidos pela área 
de estudo privilegiou, além das espécies presentes, a análise da interferência sobre as 
áreas naturais com maior interesse conservacionista, assim como os principais 
corredores ecológicos abrangidos pelo projeto. 
 
Esta caracterização teve como principais objetivos fundamentais os seguintes: 
 

• Identificação das espécies de ocorrência potencial; 

• Valorização das espécies existentes na área, com definição das espécies 
prioritárias (de acordo com a sua sensibilidade biológica e relevância das 
respetivas populações); 

• Caracterização da comunidade faunística; 

• Identificação e caracterização dos principais corredores ecológicos; 

• Determinação de eventuais situações de disfunção ecológica; 

• Identificação de áreas sensíveis (em sentido lato: áreas classificadas, áreas de 
ocorrência de espécies prioritárias, áreas de ocorrência simultânea de várias 
espécies prioritárias, áreas de habitats raros na região, áreas que albergam 
comunidades com elevada riqueza específica de um determinado grupo 
faunístico). 
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6.6.2 Áreas de Conservação da Natureza 

Analisando a FIG. 3 verifica-se que a área de estudo apenas intersecta uma parte da 
Área RAMSAR Ribeira de Vascão (a Norte da metade nascente da área de estudo), 
sendo que as restantes áreas com estatuto de conservação, enquadráveis na Rede 
Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas Protegidas estão fora da área de avaliação, a 
distâncias de 2 a 10 km do seu limite. 
 

 

FIG. 3 – Áreas de Interesse Conservacionista 

 
A RAMSAR Ribeira de Vascão alberga o maior rio sem interrupções artificiais em 
Portugal. Suporta altas concentrações de espécies ameaçadas de peixes de água doce, 
tais como o Saramugo (Anaecypris hispanica), Enguia-europeia (Anguilla anguilla) e 
Lampreia (Petromyzon marinus). Na base da classificação desta ribeira esteve ainda o 
facto de terem sido descobertos na região «numerosos vestígios arqueológicos dos 
períodos romano e islâmico». 
 
Refere-se ainda o atravessamento por dois corredores ecológicos do PROF do Algarve, 
que permitem a manutenção da diversidade genética. Estão associados às linhas de 
água principais que atravessam a área de estudo: Ribeira da Foupana e Ribeira de 
Odeleite. 
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6.6.3 Enquadramento Bioclimático e Biogeográfico 

De entre os cinco Macrobioclimas mais reconhecidos no Globo terrestre, a área de 
estudo situa-se no Macrobioclima Mediterrânico. Desta forma, seguindo os mapas 
elaborados por Rivas-Martinez (2011), a área insere-se no ombrótipo seco superior, no 
piso termomediterrânico superior e mesomediterrânico inferior e no ombrótipo seco 
inferior, no piso termomediterrânico superior (FIG. 4 e FIG. 5). 
 
Assim, e considerando as características da área de estudo no que concerne à altitude e 
exposição das encostas, é possível situar a área no mundo mediterrânico. 
 

 

FIG. 4 – Mapa de ombrótipos (Rivaz-Martinez 2008; 2011) 
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FIG. 5 – Mapa de termótipos (Rivaz-Martinez 2008; 2011) 

 
 
De acordo com Costa et al. (1998), a área de estudo encontra-se enquadrada nas 
seguintes duas zonas biogeográficas (FIG. 6): 
 

REGIÃO Mediterrânica 

 SUB-REGIÃO Mediterrânica Ocidental 

  SUPERPROVÍNCIA Mediterrânica Ibero-Atlântica 

  PROVÍNCIA Luso-Extremadurense 

   SECTOR Mariânico-Monchiquense 

(metade poente)  SUBSECTOR Baixo Alentejo Monchiquense 

     SUPERDISTRITO Baixo-alentejano (3B22) 

(metade nascente)  SUBSECTOR Araceno-pacense 

     SUPERDISTRITO Aracenense (3B11) 
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FIG. 6 – Regiões biogeográficas (Costa et. al, 1998) 

 
 
No Superdistrito Baixo Alentejano (3B22) a Linaria ricardoi e Armeria neglecta são dois 
endemismos que se encontram em vias de extinção. Os montados que resultam do 
Pyrobourgaeanae-Quercetum rotundifoliae, caracterizam a Região, bem como o esteval 
Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi. Contudo em alguns locais reconhece-se o azinhal 
termófilo Myrto-Quercetum rotundifoliae, os matagais de Asparago albi-Rhamnetum 

oleoidis e Oleo-Pistacietum lentisci sensu auct., o esteval Phlomido purpureo-Cistetum 

albidi e o escoval Genistetum polyanthi. Os montados de sobro (Myrto-Quercetum suberis 

e Sanguisorbo-Quercetum suberis) ocorrem esporadicamente em algumas situações 

climaticamente mais favoráveis. Nos solos hidromórficos com horizontes glei associados 
a freatismo é frequente observarem-se os juncais do Holoschoeno-Juncetum acuti, 
Trifolio-Holoschoenetum e Juncetum rugosi-effusi, bem como os prados Gaudinio fragilis-

Agrostietum castellanae, Pulicario paludosae-Agrostietum pourretii, Trifolio resupinati-

Caricetum chaetophyllae, Loto subbiflori-Chaetopogenetum fasciculati e Hyperico 
humifusi-Chaetopogonetum fasciculati. Os prados do Poo bulbosae-Trifolietum 

subterranei e do Poo bulbosae-Astragaletum sesamei também ocorrem esporadicamente. 
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O Superdistrito Aracenense (3B11), em Portugal, encontra-se representado pela serras 
da Adiça, Ficalho e pelo vale do Guadiana a sul do Pulo do Lobo. Armeria linkiana, 

Campanula transtagana, Daucus setifolius, Dianthus crassipes, Erica andevalensis, e 
Scabiosa stellata ocorrem nesta área ajudando a caracterizar face aos vizinhos. A série 
dos azinhais silicícolas termomediterrânicos - Myrto communis-Querceto rotundifoliae S. 

predomina neste território, contudo a paisagem encontra-se dominada por etapas 
subseriais: o esteval termófilo Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi cistetosum 

monspeliensis, e o espargueiral / zambujal / carrascal Asparago albi-Rhamnetum oleoidis. 
Os sobreirais do Sanguisorbo-Quercetum suberis são menos frequentes e encontram-se 
nas zonas mais húmidas à semelhança do seu urzal / tojal subserial, neste território: Ulici 

eriocladi-Ericetum umbellatae. Nas zonas secas e semi-áridas do vale do Guadiana 
assinalam-se as maiores originalidades do território em comparação com os outros dois 
Superdistritos do Subsector: os zimbrais reliquiais edafoxerófilos do Phlomido purpureae-

Juniperetum turbinatae, os escovais do Genistetum polyanthi e o esteval Phlomido 

purpureae-Cistetum albidi. As comunidades semi-nitrófilas rupícolas do leito rochoso do 
rio - Centauro ornatae- Festucetum duriotaganae (Festucion duriotaganae, Rumicetalia 

induratae, Phagnalo- Rumicetea) tem o seu óptimo biogeográfico nesta unidade 
biogeográfica. 
 
 
 
6.6.4 Habitats Ocorrentes na Área de Estudo 

Constituindo uma zona relativamente aplanada, destacando-se apenas os vales não 
acentuados das linhas de água que intersetam a área de estudo, a área de estudo 
apresenta um número variado de biótopos. A matriz de biótopos é predominantemente 
florestal, alternando grandes áreas de floresta de pinheiro-manso e de azinhal, 
intercalados com matos esclerófitos e pastagens. A azinheira (Quercus rotundifolia) surge 
em sistemas agro-florestais e em florestas, maioritariamente abertas ou em associação 
com outras espécies. Estes dois biótopos podem ser categorizados nos Habitats 6310 e 
9330, respetivamente. O sobreiro (Quercus suber) surge igualmente em sistemas agro-
florestais, mas em reduzida proporção. 
 
No que respeita aos matos, poderão ser classificados como pertencentes ao Habitat 5330  
 
As áreas agrícolas surgem sobretudo em redor das localidades, constituídas por 
agricultura de sequeiro, olivais e pomares de amendoeira. 
 
De acordo com a informação disponível no site www.igeo.pt, para o presente estudo 
relativas às quadrículas UTM abrangidas pela área de estudo (29SPB03, 13, 23, 14 e 
24), são listados, no Quadro 7, os habitats classificados ocorrentes na área de estudo e a 
sua envolvente próxima, que constituem as zonas de maior sensibilidade do ponto de 
vista ecológico. 
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Quadro 7 – Habitats Naturais Pertencentes ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, Potencialmente 

Ocorrentes na Área de Estudo 

Código Designação do Habitat 

5330 Matos termomediterrânicos ou matos pré-desérticos 

8220 Vertentes rochosas siliciosas com vegetação 

8310 Grutas não exploradas pelo turismo 

92D0 Galerias e matos ribeirinhos meridionais (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae) 

9330 Florestas de Quercus suber 

 
 
Pelo tipo de geomorfologia dominante, os habitats 8220 e 8310 não ocorrem na área de 
estudo, sendo que o Habitat 92D0 pode ocorrer nas linhas de água que atravessam a 
área de estudo. 
 

 
6.6.5 Flora 

Conforme fonte de informação referida anteriormente, encontram-se referenciadas para a 
área de estudo e sua envolvente próxima as seguintes espécies, constantes no Anexo B-
II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013: 
 

• Anexo B-II 

Marsilea batardae (Marsileaceae) 

Salix salvifolia subspp australis (Salicaceae) 

 

Ambas as espécies ocorrem associadas a linhas de águas ou zonas sujeitas a 
inundações, não se prevendo qualquer afetação com a passagem da linha elétrica. 
 
 
6.6.6 Fauna 

Para a área de estudo encontram-se referenciadas como ocorrência potencial algumas 
espécies constantes dos Anexos A-I, B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-
A/2013, e algumas espécies com estatuto de conservação desfavorável em Portugal, 
segundo o Livro Vermelho de Vertebrados (Cabral et al., 2006), as quais se indicam em 
seguida: 
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• Anexo A-I 

 
No Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, encontram-se listadas as espécies de aves 
de interesse comunitário, cuja conservação requer a designação de zonas de proteção 
especial. Para a área de estudo (nas quadrículas UTM atrás referidas), encontram-se 
referenciadas as espécies de aves indicadas no Quadro 8 integradas no referido anexo. 
Neste mesmo quadro são identificadas as espécies sensíveis à colisão de acordo com 
Neves et al. 2005 e BirdLife Internacional 2003.  
 

Quadro 8 – Espécies de Avifauna Pertencentes ao Anexo A-I do Decreto-Lei n.º 140/99 

Potencialmente Ocorrentes na Área de Estudo 

Família Espécie Nome Vulgar Risco de Colisão 

Ardeidae Ardea purpurea Garça-vermelha Intermédia 

Ciconiidae Ciconia ciconia Cegonha-branca Elevada 

Accipitridae Circaetus gallicus Águia-cobreira Intermédia 

Accipitridae Circus pygargus Águia-caçadeira Intermédia 

Accipitridae Aquila adalberti Águia-imperial Intermédia 

Accipitridae Hieraaetus pennatus Águia-calçada Intermédia 

Accipitridae Hieraaetus fasciatus Águia de Bonelli Intermédia 

Otididae Tetrax tetrax Sisão Elevada 

Strigidae Bubo bubo Bufo-real Elevada 

Alcedinidae Alcedo athis Guarda-rios Intermédia 

Coracidae Coracias garrulus Rolieiro Intermédia 

Alaudidae Calandrella brachydactyla Calhandrinha Intermédia 

Alaudidae Galerida tecklae Cotovia-escura Intermédia 

Alaudidae Lullula arborea Cotovia-dos-bosques Intermédia 

Motacillidae Anthus campestris Petinha-dos-campos Intermédia 

Sylviidae Sylvia undata Toutinegra-do-mato Intermédia 

 
 

• Anexos B-II e B-IV 

 
No Decreto-Lei n.º 140/99, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 
pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, encontram-se listadas, no seu Anexo B-II, as espécies 
animais de interesse comunitário cuja conservação exige a designação de zonas 
especiais de conservação e no seu Anexo B-IV, as espécies animais de interesse 
comunitário que exigem uma proteção rigorosa. Das espécies listadas, algumas 
encontram-se referenciadas para a área de estudo (Quadro 9). 
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Quadro 9 – Espécies de Fauna Pertencentes ao Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99 

Potencialmente Ocorrentes na Área de Estudo 

Grupo Espécie Nome Vulgar Anexos 

Anfíbio Triturus marmoratus Tritão-marmorado B-IV 

Anfíbio Alytes cisternasii Sapo-parteiro-ibérico B-IV 

Anfíbio Pelobates cultripes Sapo-de-unha-negra B-IV 

Anfíbio Bufo calamita Sapo-corredor B-IV 

Anfíbio Hyla meridionalis Rela-meridional B-IV 

Réptil Mauremys leprosa Cágado-mediterrânico B-II e B-IV 

Réptil Chalcides bedriagai Cobra-de-pernas-pentadáctila B-IV 

Mamífero Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande B-II 

Mamífero Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno B-II 

Mamífero Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco B-II 

Mamífero Myotis blythii Morcego-rato-pequeno B-II 

Mamífero Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche B-II 

Mamífero Lutra lutra Lontra B-II e B-IV 

Mamífero Felis silvestris Gato-bravo B-IV 

 
 

• Estatuto de Conservação Desfavorável, segundo o Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006) e o BirdLife International (2004) 

 
Segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados em Portugal (LVVP), das espécies de 
ocorrência potencial na área de estudo, algumas apresentam estatuto desfavorável em 
Portugal, nomeadamente espécies Criticamente em Perigo (CR), Em Perigo (EN), Quase 
Ameaçadas (NT) ou Vulneráveis (VU) (Quadro 10). 
 
Para a avifauna, é ainda apresentado o seu estatuto de conservação a nível europeu 
(SPEC1 – espécie globalmente ameaçada e SPEC2 – espécie com estatuto de 
conservação desfavorável, concentrada na Europa), de acordo com o BirdLife 
International (BI). 
 

Quadro 10 – Espécies de Fauna com Estatuto de Conservação Desfavorável Potencialmente 

Ocorrentes na Área de Estudo 

Grupo Espécie Nome Vulgar 
Estatuto 

LVVP 

Estatuto 

BI 

Réptil Psammodromus hispanicus Lagartixa-do-mato-ibérica NT  

Mamífero Rhinolophus ferrumequinum Morcego-de-ferradura-grande VU  

Mamífero Rhinolophus hipposideros Morcego-de-ferradura-pequeno VU  

Mamífero Rhinolophus mehelyi Morcego-de-ferradura-mourisco CR  

Mamífero Myotis blythii Morcego-rato-pequeno CR  

Mamífero Miniopterus schreibersii Morcego-de-peluche VU  

Mamífero Oryctolagus cuniculus Coelho-bravo NT*  

Mamífero Felis silvestris Gato-bravo VU  

Ave Ardea purpurea Garça-vermelha EN  
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Grupo Espécie Nome Vulgar 
Estatuto 

LVVP 

Estatuto 

BI 

Ave Circaetus gallicus Águia-cobreira NT*  

Ave Circus pygargus Águia-caçadeira EN  

Ave Aquila adalberti Águia-imperial CR SPEC 1 

Ave Hieraaetus pennatus Águia-calçada NT*  

Ave Hieraaetus fasciatus Águia de Bonelli EN  

Ave Tetrax tetrax Sisão VU SPEC 1 

Ave Actitis hypoleucos Maçarico-das-rochas VU/VU*  

Ave Bubo bubo Bufo-real NT*  

Ave Caprimulgus ruficollis Noitibó-de-nuca-vermelha VU  

Ave Coracias garrulus Rolieiro CR SPEC 2 

Ave Cercotrichas galactotes Solitário NT  

Ave Acrocephalus scirpaceus Rouxinol-pequeno-dos-caniços NT*  

Ave Sylvia hortensis Toutinegra-real NT*  

Ave Sylvia conspicillata Toutinegra-tomilheira NT*  

Ave Muscicapa striata Taralhão-cinzento NT*  

Ave Lanius senator Picanço-barreteiro NT*  

Ave Corvus corax Corvo NT*  

* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas para 
Portugal. 

Criticamente em Perigo (CR) “Critically Endangered” 

Em Perigo (EN) “Endangered” 
Vulnerável (VU) “Vulnerable” 

Quase Ameaçado (NT) “Near Threatened” 

Pouco Preocupante (LC) “Least concern” 
Informação Insuficiente (DD) “Data Deficient” 

 

 
Esta informação foi obtida a partir do atlas de distribuição já publicado, com base em 
quadrículas UTM 10 x 10 km, possibilitando uma caracterização apenas a uma escala 
macro. 
 
É importante igualmente referir que estas espécies têm uma ocorrência potencial nesta 
área de estudo, sendo a sua presença muito provável para uma região mais vasta, pelo 
que nesta fase a presença destas espécies não é fator condicionante no interior da área 
de estudo. 
 
 
 
6.6.6.1 Avifauna 

a) Zonas de Alimentação de Espécies Sensíveis com Comportamento Gregário e 
Zonas de Lek 

 
Nas espécies de avifauna referenciadas para a área de estudo, foi identificado como 
potencialmente ocorrente o Sisão, mas que não constitui uma espécie nidificante no local. 
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b) Ninhos de Espécies Sensíveis 
 
Segundo a informação obtida no Atlas das Aves Nidificantes em Portugal de 2008, 
apresentam-se no quadro seguinte as que apresentam nidificação confirmada. 
 

Quadro 11 – Espécies de Avifauna com Nidificação Confirmada na Área de Estudo 

Actitis hypoleucos (VU/VU*) Lululla arborea (LC) 

Aegithalos caudatus (LC) Luscinia megarhynchos (LC) 

Alcedo athis (LC) Lanius meridionalis (LC) 

Alectoris rufa (LC) Lanius senator (NT*) 

Anas platyrhynchos (LC) Merops apiaster (LC) 

Apus caffer (DD) Monticola solitarius (LC) 

Bubo bubo (NT*) Motacilla alba (LC) 

Calandrella brachydactyla (LC) Motacilla cinerea (LC) 

Carduelis canabina (LC) Oenanthe hispanica (LC) 

Cercotrichas galactotes (NT) Oriolus oriolus (LC) 

Carduelis carduelis (LC) Parus caeruleus (LC) 

Carduelis chloris (LC) Parus major (LC) 

Charadrius dubius (LC) Passer domesticus (LC) 

Ciconia ciconia (LC) Passer hispaniolensis (LC) 

Cisticola juncidis (LC) Passer montanus (LC) 

Coccothraustes coccothraustes (LC) Picus viridis (LC) 

Columba livia (DD) Ptyonoprogne rupestres (LC) 

Columba palumbus (LC) Rallus aquaticus (LC) 

Cyanopica cyanus (LC) Saxicola torquatus (LC) 

Dendrocopus major (LC) Serinus serinus (LC) 

Delichon urbicum (LC) Streptopelia decaocto (LC) 

Emberiza cia (LC) Streptopelia turtur (LC) 

Emberiza calandra (LC) Sturnus unicolor (LC) 

Falco tinnunculus (LC) Sylvia cantillans (LC) 

Fulica atra (LC/LC) Sylvia melanocephala (LC) 

Gallinula choropus (LC) Sylvia undata (LC) 

Galerida tecklae (LC) Troglodytes troglodytes (LC) 

Garrulus glandarius (LC) Turdus merula (LC) 

Hippolais polyglotta (LC) Tyto alba (LC) 

Hirundo rustica (LC) Upupa epops (LC) 

Hirundo daurica (LC)  

* Refere-se a alteração da categoria no 2º passo da avaliação (subida ou descida) nas avaliações feitas 
para Portugal. 

Criticamente em Perigo (CR) “Critically Endangered” 

Em Perigo (EN) “Endangered” 
Vulnerável (VU) “Vulnerable” 

Quase Ameaçado (NT) “Near Threatened” 

Pouco Preocupante (LC) “Least concern” 
Informação Insuficiente (DD) “Data Deficient” 
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A maioria das espécies pertence ao grupo dos passeriformes que apresentam um risco 
de colisão Intermédio, de acordo com Neves et al. 2005 e BirdLife Internacional 2003.  
 
No caso das espécies sensíveis com estatuto de conservação desfavorável, C. galactotes 
e L. senator apresentam risco de colisão Intermédio e A. hypoleucos e B. bubo risco 
Elevado. Apenas a espécie A. hypoleucos não encontra biótopos adequados à sua 
ocorrência na área de estudo (recorda-se que a área das quadrículas UTM é mais 
abrangente que a área de estudo da linha elétrica em avaliação). 
 
 
 
c) Locais de Nidificação 
 
A maioria das espécies de aves referenciadas para a área de estudo, incluindo algumas 
das espécies sensíveis referidas no ponto anterior, possuem locais adequados à 
nidificação.  
 
De acordo com a cartografia do ICNF do Manual de apoio à análise de projectos relativos 

à implementação de infra-estruturas lineares (ICNB 2008), existem vários ninhos de 
rapinas na envolvente da área de estudo, bem como corredores de ocorrência de outras 
espécies de avifauna com interesse. Como se pode observar na FIG. 7, os limites da 
área de estudo estão sempre fora do buffer de 5 km existente em redor dos ninhos 
identificados. 
 

 

FIG. 7 – Cartografia do ICNF (2009) – Avifauna e Quirópteros 
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d) Biótopos Prioritários 
 
De acordo com o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-

estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade), alguns dos biótopos 
existentes na área do estudo constituem biótopos prioritários para a avifauna, 
nomeadamente as áreas agrícolas de sequeiro, as pastagens, as florestas de azinheira e 
sobreiro e as linhas e corpos de água. 
 
No Quadro 12 apresentam-se os tipos de ocupação considerados de prioritários, 
ocorrentes na área de estudo, a sua área e proporção de ocupação dentro da área de 
estudo. 
 

Quadro 12 – Tipos de ocupação de solos considerados prioritários para as espécies de 

aves ameaçadas continentais 

Biótopo Tipo de ocupação de solo 
Área de Ocupação 

m2 (%) 

Áreas agrícolas Culturas temporárias (sequeiro) 2 574 510,02 1,62 

Floresta  

Espaço florestal de proteção - Carvalho 498 4,80 

Sistemas agro-florestais de azinheira 13 873 549,59 8,71 

Sistemas agro-florestais de sobreiro 39 901,40 0,03 

Florestas de azinheira 9 045 203,78 5,68 

Florestas de azinheira abertas e/ou em associação 17 468 722,91 10,97 

Florestas de sobreiro 134 343,12 0,08 

Florestas de sobreiro abertas e/ou em associação 179 914,75 0,11 

Meios aquáticos Corpos de água 1 983 131,61 1,25 

 
 
 
e) Cruzamento de Linhas de Voo Preferencial 
 
Não se destacam para a área de estudo corredores migratórios com importância 
conhecida para a área de estudo. Considera-se contudo que os vales dos principais 
cursos de água deverão constituir os corredores preferenciais para as aves da região. 
 
De igual forma, as clareiras abertas ocupadas por matos e terrenos agrícolas funcionam 
como locais preferenciais de voo para as comunidades avifaunísticas locais. 
 
 
 
6.6.6.2 Abrigos de Morcegos 

Verifica-se pela FIG. 7 que existe um abrigo de importância nacional (Abrigo de Martim 

Longo) a sudeste da área de estudo, estando o limite da área em estudo fora do buffer de 
5 km existente em redor do abrigo. 
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6.7 Património 

6.7.1 Enquadramento 

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico ocorrente na área de 
estudo incidiu sobre os seguintes recursos: 
 

− Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 
doravante designada Endovélico)1 da responsabilidade da Direcção Geral do 
Património Cultural (DGPC); 

− Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC
 2 da 

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC); 

− SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da 
Habitação e da Reabilitação Urbana3; 

− IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército4; 

− Googlemaps5; 

− Plano Diretor municipal de Alcoutim - Resolução de Concelho de Ministros 167/95, 

publicado no Diário da República 285 IS-B, de 12 de dezembro;  

− 1º alteração por adaptação do Plano Diretor municipal de Alcoutim   pelo Aviso n.º 

898/2008, publicado no Diário da República n.º 7, II Série, de 10 de janeiro;  

− 2º alteração do Plano Diretor municipal de Alcoutim pelo Aviso 18625/2009 

publicada no Diário da República n.º 204, II Série, de 21 de outubro; 

− 1ª retificação do Plano Diretor municipal de Alcoutim pela Declaração de 

retificação 2576/2009, publicada no Diário da República n.º 217, II Série, de 9 de 

novembro; 

− 3º alteração por Adaptação do  Plano Diretor municipal de Alcoutim, Edital 

1011/2011 publicada no Diário da República n.º 201, II Série, de 19 de outubro; 

− 2ª retificação Plano Diretor municipal de Alcoutim pela Declaração de retificação 

523/2015, publicada no Diário da República n.º 117, II Série, de 18 de junho; 

− Plano Diretor Municipal de Tavira através da Resolução de Concelho de Ministros 

97/97, publicado no Diário da República 139 IS-B, de 19 de junho; 

− Plano Diretor Municipal de Tavira alterado pelo Aviso 24377-B/2007 publicada no 

Diário da República n.º 238, II Série, de 11 de dezembro; 

− 2ª alteração por adaptação Plano Diretor Municipal de Tavira através Aviso n.º 

25861/2007, publicado no Diário da República n.º 248, II Série, de 26 de 

dezembro 

                                                
(1) http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
(2) http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
(3) http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2 
(4) http://www.igeoe.pt/ 
(5) https://maps.google.pt/ 
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− 1ª Correção material do Plano Diretor Municipal de Tavira, pela Declaração de 

retificação 1581/2011, publicada no Diário da República n.º 202, II Série, de 20 de 

outubro  

− Bibliografia publicada sobre a região. 

 
 
Tendo por base os elementos bibliográficos foi efetuado um levantamento para a área em 
estudo, apresentando-se nos quadros seguintes os dados referentes aos elementos 
patrimoniais identificados na área em estudo. 
 
No quadro seguinte (Quadro 14) verifica-se que na área e estudo registaram-se 45 
ocorrências patrimoniais, sendo que apenas o número 32, referente ao CNS 145, que se 
trata de Povoado do Calcolítico, apresenta classificação como Imóvel de Interesse 
Público. 
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Quadro 13 – Localização das ocorrências patrimoniais identificadas na área de estudo 

N.º Designação Concelho Freguesia M P 

1 Alcariais dos Bentos Alcoutim Vaqueiros 239100 41700 

2 Cerca da Azinhaga Tavira Cachopo 232070 42995 

3 Cerro das Covas Tavira Cachopo 232155 43060 

4 Cerro dos Parafusos Alcoutim Vaqueiros 241020 43880 

5 Portela do Mangão / Eira da Corcha Alcoutim Vaqueiros 241132 44179 

6 Alcariais de Monchique Alcoutim Vaqueiros 235430 44240 

7 Vale das Mangedouras Alcoutim Vaqueiros 240930 44290 

8 Picota Tavira Cachopo 232055 44255 

9 Sítio da Rebolada Alcoutim Vaqueiros 239530 44800 

10 Malhada Velha 2 Tavira Cachopo 232580 45130 

11 Malhada Velha 3 Tavira Cachopo 232465 45260 

12 Malhada Velha 4 Tavira Cachopo 232325 45265 

13 Ponta do Cerro da Parra Tavira Cachopo 232755 45300 

14 Malhada Velha 1 Tavira Cachopo 232575 45400 

15 Alcariais do Zambujal Alcoutim Vaqueiros 241540 45980 

16 Vaqueiros Alcoutim Vaqueiros 235900 46400 

17 Cerro das Alcarias de Madeiros Alcoutim Vaqueiros 235550 46440 

18 Cova da Moura / Herculano Alcoutim Vaqueiros 240850 46490 

19 Courela da Achada Alcoutim Vaqueiros 241260 47180 

20 Mina de Alcaria Queimada Alcoutim Vaqueiros 241860 47580 

21 Alcaria Queimada Alcoutim Vaqueiros 241960 47780 

22 Mesquita/Rocha da Garcia Alcoutim Vaqueiros 239560 48200 
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N.º Designação Concelho Freguesia M P 

23 Mesquita Alcoutim Vaqueiros 239300 48400 

24 Moricão Alcoutim Vaqueiros 241572 48579 

25 São Bento Velho Alcoutim Vaqueiros 241570 48880 

26 Aldeia dos Mouros Alcoutim Vaqueiros 237890 49210 

27 Eira dos Palheiros Alcoutim Martim Longo 239500 49450 

28 Necrópole da Rocha do Touro Alcoutim Giães 241680 49580 

29 Cercado do Arreganhado Alcoutim Alcoutim e Pereiro 249790 50210 

30 Cerca das Oliveiras Alcoutim Alcoutim e Pereiro 249100 50300 

31 Cerca das Alcarias de Fonte Zambujo Alcoutim Alcoutim e Pereiro 249092 50309 

32 Cerro do Castelo de Santa Justa Alcoutim Martim Longo 238100 50600 

33 Alcaria Cova Alcoutim Alcoutim e Pereiro 244990 50650 

34 Vale Pequeno Alcoutim Giães 242400 50800 

35 Corga das Almas Alcoutim Alcoutim e Pereiro 245100 51450 

36 Cerca do Xarez Alcoutim Alcoutim e Pereiro 248790 51520 

37 Alcarias de Alcaria Cova Alcoutim Alcoutim e Pereiro 244900 51550 

38 Alcaria Cova Alcoutim Alcoutim e Pereiro 245200 51800 

39 Corga dos Coiros Alcoutim Giães 238800 51810 

40 Alturas de Marim / Alcarias de Marim Alcoutim Giães 241100 52390 

41 Cabeço das Corgas e Almargem Alcoutim Alcoutim e Pereiro 248810 52820 

42 Garcia Alcoutim Alcoutim e Pereiro 247480 53440 

43 Vicentes / Alcariais dos Vicentes Alcoutim Alcoutim e Pereiro 248430 54720 

44 Cerro do Carneiro Alcoutim Alcoutim e Pereiro 247530 55230 

45 Quinta do Mocho (Vicentes) Alcoutim Alcoutim e Pereiro 248430 55320 
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Quadro 14 – Situação de Referência da área de estudo 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

1 Alcariais dos Bentos Casal Rústico 18853 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2187795 

2 Cerca da Azinhaga Necrópole 18322 
  

Indeterminado 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2185987 

3 Cerro das Covas Indeterminado 18321 
  

Idade do Bronze 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2185986 

4 Cerro dos Parafusos Habitat 18483 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186155 

5 
Portela do Mangão / Eira da 

Corcha 
Povoado 18495 

  
Medieval Islâmico 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186172 

6 Alcariais de Monchique Casal Rústico 18854 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2187796 

7 Vale das Mangedouras Povoado 18539 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186227 

8 Picota Arte Rupestre 18839 
  

Idade do Ferro 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2187781 

9 S¡tio da Rebolada Casal Rústico 18878 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2187821 

10 Malhada Velha 2 Necrópole 18304 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2185967 

11 Malhada Velha 3 Habitat 18305 
  

Idade do Ferro 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2185968 

12 Malhada Velha 4 Necrópole 18306 
  

Idade do Ferro 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2185969 

13 Ponta do Cerro da Parra Necrópole 18308 
  

Neo-Calcolítico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2185971 

14 Malhada Velha 1 Alcaria 18303 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2185966 

15 Alcariais do Zambujal Casal Rústico 18857 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2187799 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

16 Vaqueiros 
Ves¡gios 
Diversos 

1222 
  

Medieval Islâmico 
Romano; 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 

resultados&subsid=47973 

17 
Cerro das Alcarias de 

Madeiros 
Habitat 18375 

  
Medieval Islâmico 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186042 

18 Cova da Moura / Herculano Mina 18489 
  

Moderno 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186166 

19 Courela da Achada Mina 18488 
  

Moderno 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186165 

20 Mina de Alcaria Queimada Mina 18502 
  

Indeterminado 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186179 

21 Alcaria Queimada 
Vest¡gios de 
Superf¡cie 

2645 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=50491 

22 Mesquita/Rocha da Garcia Anta 7447 
  

Neo-Calcolítico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=52646 

23 Mesquita Alcaria 8234 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios 
.resultados&subsid=52874 

24 Moricão Mina 18507 
  

Moderno 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186189 

25 São Bento Velho Casal Rústico 18939 
  

Romano 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2187883 

26 Aldeia dos Mouros Povoado 1223 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=47974 

27 Eira dos Palheiros Tholos 2487 
  

Calcolítico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=49258 

28 
Necrópole da Rocha do 

Touro 
Necrópole 18508 

  
Romano 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186190 

29 Cercado do Arreganhado Casal Rústico 18865 
  

Idade do Bronze - 
Final; Romano; Alta 

Idade Média 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2187807 

30 Cerca das Oliveiras 
Vest¡gios 
Diversos 

8233 
  

Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=52873 

31 
Cerca das Alcarias de Fonte 

Zambujo 
Habitat 18367 

  
Medieval Islâmico 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186034 
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N.º Designação Tipo de Sítio CNS Classificação Legislação Cronologia Bibliografia 

32 
Cerro do Castelo de Santa 

Justa 
Povoado 145 

IIP - imovél de 
interesse público 

 

Decreto n.29/90, 
DR, I Série, n. 
163, de 17-07-

1990 

Calcolítico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=55613 

33 Alcaria Cova Fortificação 5312 
  

Romano 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=52061 

34 Vale Pequeno Sepultura 18345 
  

Indeterminado 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186011 

35 Corga das Almas Necrópole 18486   Romano 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186163 

36 Cerca do Xarez Povoado 18371   
Alta Idade Média; 
Medieval Islâmico 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186038 

37 Alcarias de Alcaria Cova Alcaria 18359   
Romano; Medieval 

Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186026 

38 Alcaria Cova 
Vest¡gios 
Diversos 

8226   Medieval Islâmico 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=52854 

39 Corga dos Coiros Necrópole 18380   Romano 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186048 

40 
Alturas de Marim / Alcarias 

de Marim 
Alcaria 8227   Medieval Islâmico 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=52855 

41 
Cabeço das Corgas e 

Almargem 
Povoado 18361   

Romano; Medieval 
Islâmico 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186028 

42 Garcia 
Achado(s) 
Isolado(s) 

11147   Romano 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=54071 

43 
Vicentes / Alcariais dos 

Vicentes 
Povoado 18391   

Romano, Baixo 
Império; Alta Idade 

Média 

http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186060 

44 Cerro do Carneiro Povoado 18475   
Neolítico; 

Calcolítico; Romano 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186147 

45 Quinta do Mocho (Vicentes) Necrópole 18518   
Idade do Bronze; 

Romano 
http://arqueologia.igespar.pt/POC/?sid=sitios. 
resultados&subsid=2186201 
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6.8 Socioeconomia 

6.8.1 Enquadramento 

A caracterização socioeconómica desenvolvida para a área de estudo incidiu sobre as 
características demográficas de cada concelho, nomeadamente em termos dos 
quantitativos populacionais e sua distribuição no território, de modo a identificar-se as 
zonas menos ocupadas populacionalmente. 
 
Nesta caracterização utilizaram-se os dados publicados pelo Instituto Nacional de 

Estatística e a informação que consta dos Planos Diretores Municipais dos concelhos 
abrangidos pela área de estudo. 
 
 
 
6.8.2 Caracterização 

A área de estudo abrange os concelhos de Alcoutim e de Tavira, os quais se caraterizam 
em termos gerais por um decréscimo da sua população residente, conforme resultados 
do ultimo censo, refletindo também o que é a tendência nacional. 
 
De referir que as Freguesias de Alcoutim e de Pereiro foram agrupadas passando 
presentemente a designação a ser de União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro. 
 
No Quadro 15 apresenta-se a população residente registada em 2001 e 2011 nos 
concelhos e freguesias abrangidas pela área de estudo, que permite constatar o referido. 
 

Quadro 15 – População Residente nos Concelhos e Freguesias Abrangidos pela Área de 

Estudo 

Unidade Administrativa 
População Residente Variação População 

(2001-2011)(%) 2001 2011 

Portugal 10356117 10562178 10.76 

Continente 9869343 10047621 10.38 

Região do Algarve 395218 451006 22.47 

Concelho de Alcoutim 3770 2917 -16.80 

Freguesias de Alcoutim  1099 921 -14.14 

Freguesia de Pereiro 287 213 -17.73 

Freguesia de Giões  307 256 -15.58 

Freguesia de Vaqueiro 693 497 -20 

Freguesia de Martim Longo  1384 1030 -17.45 

Concelho de Tavira 24997 26167 13.21 

Freguesia Cachopo 1026 716 -25.70 

Fonte : http://www.ine.pt 
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Os dois concelhos na área em estudo apresentam caracteristas de evolução populacional 
díspares, sendo que no concelho de Alcoutim se verificou um decréscimo populacional  
(-16,80%) enquanto que, no concelho de Tavira, ocorreu um acréscimo (13,21 %).  
 
De todas as freguesias com ocorrência da área em estudo, verifica-se que a que 
apresenta um decréscimo populacional mais significativo, corresponde à freguesia do 
Cachopo, no concelho de Tavira, com - 25,70 %. O valor menos expressivo ocorre na 
freguesia de Alcoutim, com um decréscimo de 14,14%, seguindo-se Giões, Martim Longo 
e Pereiro.  
 
Em termos de quantitativos populacionais trata-se de concelhos com valores 
relativamente reduzidos de população residente, com um máximo de 26 167 habitantes 
em Tavira e um mínimo de 2 917 habitantes em Alcoutim, sendo visível que de um modo 
geral, os concelhos mais populosos se localizam na parte oeste da área de estudo. 
 
Os valores de densidade populacional registados nestes concelhos complementam a 
análise acima, demonstrando que à escala regional e nacional se tratam de concelhos 
com muito reduzida pressão de ocupação no território, a qual é alias cada vez menor, 
com valores mínimos de 4 hab/km2 (2017) no concelho de Alcoutim e um máximo de 41,2 
hab/km2 no concelho de Tavira, e que constituem valores muito inferiores à média da 
Região do algarve, com 88,3 hab/km2 ou mesmo à média nacional, de 109,9 hab/km2. 
 
No Quadro 16 apresenta-se a densidade populacional registada em 2011 e 2017 nos 
concelhos abrangidas pela área de estudo. 
 

Quadro 16 – Densidade Populacional nos Concelhos Abrangidos pela Área de Estudo 

Local de residência (NUTS - 2013) (1) 

Densidade populacional (N.º/ km²) por Local 

de residência (NUTS - 2013); Anual 

Período de referência dos dados 

2017 2011 

N.º/ km²  N.º/ km²  

Portugal 111.6 114.3 

Continente 109.9 112.6 

Região do Algarve 88 89.3 

Concelho de Alcoutim 4 4.9 

Concelho de Tavira 41.2 42.6 

Fonte : http://www.ine.pt  (Anual - INE, Estimativas anuais da população residente) 
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FIG. 8 – Densidade Populacional por área de Residência (NUTS -2013) 

 
 
No contexto do território atravessado a localização das povoações, que se apresentam 
com reduzida dimensão mas dispersas no espaço, é uma condicionante ao 
desenvolvimento do projeto, devendo na definição dos corredores de desenvolvimento 
das linhas elétricas, ser evitado, sempre que possível, o atravessamento das áreas 
urbanas e urbanizáveis definidas nos Planos Diretores Municipais, conforme identificação 
feita no ponto relativo ao Ordenamento. 
 
 
 
 
6.9 Ambiente Sonoro 

A área em estudo abrange terrenos das freguesias de Alcoutim, Pereiro, Giões, Vaqueiro 
e Martim Longo no concelho de Alcoutim e a freguesia de Cachopo no concelho de 
Tavira, distrito de Faro.  
 
Desenvolve-se maioritariamente em espaços rurais, onde predominam os usos agrícolas 
e florestais. Ao nível de recetores sensíveis estes são pouco expressivos na área em 
estudo, tal como se pode verificar pela análise do Desenhos 2 e 4. Estes receptores 
correspondem essencialmente a pequenas povoações que se encontram dentro da área 
em estudo. Ocorrem também pontualmente habitações isoladas, que deverão como é 
óbvio ser evitadas na definição dos corredores selecionados para desenvolvimento da 
fase subsequente dos estudos. Sendo de destacar pela sua importância a povoação de 
Pereiro e de Vaqueiros. Ocorrem outras zonas com menos expressividade tais como: 
Fonte do Zambujo, Alcaria, Alcaria de Cima, Alcaria da Cova de Baixo, Alcaria Queimada, 
Fonte do Zambujo, Portela, Marim, Zambujal, Alcaria Alta e Malfrades.  
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Em termos de ambiente sonoro, e tendo por análise os usos do solo na área em estudo 
definida como possível para implantação da linha elétrica, é possível referir que o 
ambiente sonoro deverá apresentar-se pouco perturbado, com níveis de ruido pouco 
elevados, típicos de áreas rurais como é o caso predominante na área em estudo. É 
contudo ainda de referir que nos locais mais próximos das vias rodoviárias existentes o 
ambiente sonoro se poderá apresentar mais perturbado. 
 
 
 
 
6.10 Recursos Hídricos  

6.10.1 Enquadramento 

Ao nível dos recursos hídricos foi efetuada uma caracterização geral das principais linhas 
de água ocorrentes na área de estudo com base na análise das Cartas Militares e no 
Plano de Bacia da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7) (FIG. 9). 

 
Esta informação complementa a já identificada no ponto relativo às Condicionantes, onde 
se identificaram as infraestruturas de uso dos recursos hídricos e servidões associadas. 
 

 

FIG. 9 – Bacias e sub-bacias hidrográficas 
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No Quadro 17 apresentam-se as características físicas das principais massas de água 
ocorrentes na área de estudo, bem como a sua classificação, de acordo com os dados 
constantes do Plano de Bacia da Região hidrográfica 7 (Guadiana).  
 

Quadro 17 – Características e Classificação das Massas de Água Presentes na área de 

estudo 

Código da 

Massa de 

água 

Designação Tipologia Natureza 
Comprimento 

(km) 

Área da 

Bacia da MA 

(km
2
) 

PT07GUA1601 Barranco do Malheiro Rios do Sul de Pequena Dimensão  Natural 8,674 33,5282 

PT07GUA1602 Ribeira de Cadavais Rios do Sul de Pequena Dimensão  Natural 22,789 45,3345 

PT07GUA1605 Barranco dos Ladrões Rios do Sul de Pequena Dimensão  Natural 4,575 21,8195 

PT07GUA1606 Ribeirão Rios do Sul de Pequena Dimensão  Natural 5,553 19,7354 

PT07GUA1608 Ribeira da Foupaninha Rios do Sul de Pequena Dimensão  Natural 19,328 56,7027 

PT07GUA1610 Barranco da Maria Galega  Rios do Sul de Pequena Dimensão  Natural 4,809 21,0493 

PT07GUA1614 Ribeira da Foupana Rios do Sul de Média – Grande Dimensão Natural 67,370 190,8449 

PT07GUA1615 Ribeira de Odeleite Rios do Sul de Média – Grande Dimensão Natural 43,996 86,1847 

Fonte: Plano de Gestão Bacia da Região Hidrográfica 7 (Guadiana), 2º Ciclo (2016 – 2021) 

 
 
Ocorrem outras linhas de água sem classificação decimal, sendo que muitas são de 
carater torrencial.  
 
As linhas de água correspondem a locais devidamente identificados no terreno e na 
cartografia pelo que a sua compatibilização com a implantação das linhas elétricas não 
se afigura um impacte ambiental relevante, desde que numa fase subsequente do estudo 
se assegure que os apoios da linha sejam colocados fora da área de proteção associada 
às linhas de água, correspondente à área de Domínio Publico Hídrico. 
 
O Domínio Público Hídrico associado a linhas de água com domínio público hídrico 
corresponde a uma faixa de 10 metros de largura referente às suas margens, sendo este 
aspeto detalhado na fase subsequente do EIA. 
 
No quadro seguinte (Quadro 18) apresenta-se a classificação do Estudo das Massas de 
Água (Estudo Químico, Estudo / Potencial Ecológico e Estudo Global) tendo por base os 
dados constantes no Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Guadiana (RH7). 
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Quadro 18 – Classificação do estado das Massas de Água Presentes na área de estudo 

Código da Massa de 

água 
Designação Ciclo de planeamento 

Classificação do estado 

Estado Químico 
Estado/potencial 

Ecológico 
Estado Global 

PT07GUA1601 Barranco do Malheiro 
1º ciclo (2009-2015) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

2º ciclo (2016-2021) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

PT07GUA1602 Ribeira de Cadavais 
1º ciclo (2009-2015) Desconhecido  Razoável  Inferior a Bom  

2º ciclo (2016-2021) Desconhecido  Razoável  Inferior a Bom  

PT07GUA1605 Barranco dos Ladrões 
1º ciclo (2009-2015) Desconhecido  Razoável  Inferior a Bom  

2º ciclo (2016-2021) Desconhecido  Razoável  Inferior a Bom  

PT07GUA1606 Ribeirão 
1º ciclo (2009-2015) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

2º ciclo (2016-2021) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

PT07GUA1608 Ribeira da Foupaninha 
1º ciclo (2009-2015) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

2º ciclo (2016-2021) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

PT07GUA1610 Barranco da Maria Galega  
1º ciclo (2009-2015) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

2º ciclo (2016-2021) Desconhecido  Bom  Bom e superior  

PT07GUA1614 Ribeira da Foupana 
1º ciclo (2009-2015) Bom  Bom  Bom e superior 

2º ciclo (2016-2021) Bom  Bom  Bom e superior 

PT07GUA1615 Ribeira de Odeleite 
1º ciclo (2009-2015) Bom  Bom  Bom e superior 

2º ciclo (2016-2021) Bom  Bom  Bom e superior 

Fonte: Fichas das massas de água superficial do 2º ciclo de planeamento (2016-2021) do Plano de Bacia da Região Hidrográfica 7 (Guadiana)   
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Tendo por base os dados constantes do Quadro 18, verifica-se que o estudo químico é 
desconhecido em todas as massas de água, com exceção da Ribeira da Foupana 
(PT07GUA1614) e da Ribeira de Odeleite (PT07GUA1615) que apresentam um estudo 
químico de Bom. 
 
Em termos de estudo potencial ecológico verifica-se que todas as massas de água da 
área em estudo, com exceção da Ribeira das Cadavais e do Barranco do Ladrões 
apresentam uma classificação de Bom. 
 
Tendo por base os dados deste Plano, verifica-se que as massas de água da Ribeira dos 
Cadavais (PT07GUA1602) e do Barranco dos Ladrões (PT07GUA1605) apresentam um 
estudo global da massa de água Inferior a Bom, enquanto que todas as outras massas de 
água com ocorrência na área em estudo têm uma classificação de Bom a Superior. 
 
A área do Projeto insere-se, do ponto de vista hidrogeológico e a pequena escala, no 
Maciço Antigo – Zona Sul Portuguesa, não intersectando sistemas aquíferos, mas 
apenas aquíferos de carácter local. 
 
 
 
6.11 Paisagem 

6.11.1 Enquadramento 

A Paisagem é entendida e analisada como a parcela do meio ambiente que integra o 
conjunto das entidades naturais (componentes biofísicas), de intervenção humana 
(componentes socioculturais, ordenamento e ocupação do solo) e de visualização, 
existentes na área de estudo. 
 
Para compreender os aspetos paisagísticos mais relevantes na área de estudo foi 
efetuada uma breve caraterização às Unidades de Paisagem ocorrentes, a que se seguiu 
uma análise mais local baseada na Carta Hipsométrica elaborada (FIG. 11), no sentido 
de identificar e realçar os aspetos morfológicos mais importantes presentes na área em 
análise e relacioná-los com potenciais visibilidades para a área em estudo face aos 
recetores existentes 
 
 
 
6.11.2 Caracterização 

6.11.2.1 Unidades de paisagem 

Em termos de Unidades de Paisagem e de acordo com a FIG. 10, a área de estudo 
desenvolve-se predominantemente na Unidade de Paisagem das Serras do Algarve e do 
Litoral Alentejano, mais concretamente na subunidade da Serra do Caldeirão, a qual é 
caracterizada por paisagens agrestes, de relevo movimentado, com escassos habitantes, 
onde dominam extensas matas, montados e matos. Constituindo, juntamente com a serra 
de Monchique, o que se designa geralmente por serra do Algarve, individualiza-se desta 
por ser significativamente mais seca, mais isolada e mais despovoada. Trata-se aqui da 
sub-região algarvia economicamente mais débil e onde se observa uma muito menor 
densidade populacional pois "não há lavouras que precisem de montes nem terras para 

grandes aldeias" (Ribeiro, 1993). 
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A serra separa a peneplanície alentejana da plataforma litoral algarvia, consistindo numa 
extensa formação de relevos dobrados, com altitudes que só pontualmente sobem a mais 
de 500 metros. As temperaturas são ligeiramente mais moderadas e as precipitações 
mais elevadas que no Baixo Alentejo. Na serra, a vegetação é mais densa e o verde da 
folhagem de sobreiros e medronheiros mais intenso. 
 
O carácter destas paisagens serranas tem estreita relação com o povoamento, muito 
escasso, organizado em pequenos e pobres aglomerados que parecem parados no 
tempo e isolados do resto do país. O seu carácter tem a ver também com domínio de 
matos, de montados e de áreas florestais (essencialmente eucalipto e pinheiro, e 
sobretudo nos povoamentos mais recentes). Os xistos argilosos que se prolongam do 
Baixo Alentejo determinaram um relevo vigoroso, com acentuados declives, pelo que a 
mais visível atividade humana se concentre nas zonas baixas, nos vales e encostas 
adjacentes, onde se encontram os aglomerados ou habitações dispersas, ainda rodeados 
por pequenas áreas agrícolas que asseguravam a subsistência e marcavam uma 
variação significativa para a identidade da paisagem, mas que têm vindo a ser 
progressivamente abandonadas. 
 
A unidade inclui, para além da serra do Caldeirão, superfícies que, não tendo exatamente 
as mesmas características morfológicas, lhe estão contínuas e partilham com ela uma 
identidade comum. 
 
Uma parte significativa dos usos atuais é coerente com as características biofísicas 
presentes, destacando-se os montados de sobro e azinho, com estratos arbustivo e 
herbáceo bem desenvolvidos, os matos e as pastagens extensivas. Existem, no entanto, 
extensas áreas profundamente degradadas por usos agrícolas desadequados, pela 
exploração excessiva das matas (lenhas e cortiça) e por sobrepastoreio, constata-se que 
parte dessas áreas foram florestadas, encontrando-se agora abandonadas e num tal 
estado de esgotamento que será muito difícil uma recuperação natural. 
 
A baixa densidade populacional atual não tem equivalência no elevado grau de 
perturbação que domina nesta unidade de paisagem e que se reflete numa "riqueza 
biológica" média. No entanto, não se podem menosprezar situações em que ocorrem 
habitats e espécies com interesse para a conservação. 
 
As sensações transmitidas pelas paisagens desta unidade são, no geral, de 
tranquilidade, aridez, abandono, isolamento e solidão. Tal como noutras situações, 
algumas destas sensações são bastante distintas consoante a época do ano, sendo 
enorme o contraste de luz e cor destas paisagens no verão e no princípio da primavera, 
ou as diferenças entre os cursos de água no inverno e os "rios de pedras" no pino do 
verão. O domínio dos verdes ou dos castanhos e sépias junto ao solo, a riqueza 
cromática da floração de arbustos e árvores, os diferentes odores que emanam da terra e 
das plantas, imprimem a estas paisagens uma forte variação ao longo das estações do 
ano, sendo evidentemente mais atrativas na primavera e mais inóspitas no verão. 
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Apesar da área em estudo se localizar predominantemente na Unidade de Paisagem das 
Serras do Algarve e do Litoral Alentejano, mais concretamente na subunidade da Serra 
do Caldeirão, constata-se através da análise da FIG. 10 que a Noroeste e oeste da área 
em estudo ocorre na Unidade de paisagem do Baixo Alentejo, mais concretamente a 
subunidade do Vale do Baixo guadiana e Afluentes e a norte a subunidade de Campos 
de Ourique – Almodôvar- Mértola. Estas subunidades são descritas de forma sintética em 
seguida 
 
A subunidade do Vale do Baixo Guadiana e afluentes inclui o vale do rio Guadiana, de 
jusante da barragem de Alqueva até perto da foz e, também, os vales do rio Ardila e do 
rio Chança, bem como os troços finais dos outros principais afluentes do Guadiana. 
 
Trata-se do principal acidente físico que interrompe a peneplanície do Baixo Alentejo e 
que limita a nascente a serra algarvia, correspondente a um vale encaixado, sem fundo 
aluvial que, apesar das distintas feições que apresenta, mantém um carácter agreste, que 
lhe é conferido por encostas quase sempre muito declivosas de xistos, com diferentes 
densidades e composições de coberto vegetal. 
 
Esta unidade de paisagem desenvolve-se ao longo de cerca de 160 Km e a sua 
individualização justifica-se pela continuidade das suas características fundamentais, pelo 
seu carácter vincadamente associado ao rio e às funções que ele tem desempenhado ao 
longo do tempo e porque se destaca claramente das suas envolventes. Fazem parte 
integrante do carácter destas paisagens as diferentes expressões que assumem ao longo 
do ano quanto aos caudais presentes, as cores e aos cheiros dominantes. 
 
O troço fluvial que segue até Alcoutim é relativamente homogéneo. A identidade desta 
unidade de paisagem é muito forte, associada ao "grande rio do sul", A sua história e as 
funções que desempenhou ao longo do tempo, a força dos elementos naturais aqui 
presentes, à sua continuidade ao longo de muitas dezenas de quilómetros, separando e 
individualizando a "margem esquerda" do resto do Alentejo. 
 
Os usos diretos atuais são extremamente limitados pelas condicionantes naturais mas 
adequam-se genericamente a elas - é o caso da apicultura, da caça e pesca, da colheita 
de outros produtos silvestres e, ainda, de algumas formas de recreio. 
 
As potencialidades em termos de turismo ecológico e de natureza são já parcialmente 
aproveitadas e permitirão tirar partido destas paisagens tão especiais. 
 
A "riqueza biológica" desta unidade é elevada, o que é reconhecido através dos vários 
estatutos de conservação que abrangem diversas áreas. De facto, a presença de 
interessantes ecossistemas ripícolas, rupícolas e terrestres fundamenta aquelas 
classificações, apesar das degradações resultantes da alteração dos caudais naturais e 
da poluição da água. 
 
É uma unidade de paisagem relativamente rara, apesar de apresentar algumas 
semelhanças com os vales internacionais do rio Tejo e Douro. 
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FIG. 10 – Unidades de Paisagem 
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As sensações presentes são no geral fortes e resultam da evidência com que os 
fenómenos naturais aqui se revelam, da expressão cénica do encaixe do vale, do 
contraste entre o acidentado do vale e presença de um grande rio com a secura da 
peneplanície envolvente. 
 
A subunidade de Campos de Ourique – Almodôvar – Mértola possui um carácter 
relativamente homogéneo. Esta unidade apresenta variações no padrão da paisagem, 
baseadas na presença de manchas de montado de azinho mais ou menos denso 
alternadas com superfícies de campos abertos ou com escassa presença de árvores. 
Tais variações justificam a delimitação de três sub-unidades de paisagem. Contudo, 
prevalece um carácter comum definido por uma relativa aridez, pelo isolamento, assim 
como pela frequente ocorrência de manchas em que se verifica o abandono de anteriores 
usos devido à pobreza e degradação do solo. 
 
Para além de uma relativa variação de sistemas de aproveitamento da terra com 
diferentes expressões das componentes agrícola, silvícola ou pastoril, ou ainda densos 
matos, o relevo ondulado é outro elemento definidor destas paisagens, embora 
intercetado por vales encaixados que rompem a peneplanície. O vale do Guadiana 
constitui um importante acidente geográfico que limita esta unidade a leste, e na 
proximidade do qual as formas arredondadas do relevo se tornam mais vigorosas. 
 
As paisagens desta unidade são assim fundamentalmente caracterizadas por um relevo 
ligeiramente ondulado, cortado por vales encaixados e por um coberto arbóreo, em que 
domina a azinheira, com densidades variáveis e usos muito extensivos no sub-coberto, 
surgindo al matos mais e menos densos. 
 
Esta unidade é marcada por um conjunto de relevos residuais de dureza (cristas 
quartzíticas) com altitudes que, embora não muito elevadas, se evidenciam numa base 
mais aplanada. O topo destes relevos corresponde a pontos com vistas panorâmicas 
muito amplas, uma vez que se elevam cerca de 100 a 200 metros relativamente ao nível 
médio da peneplanície. São exemplos destes relevos as serras de Alcaria Ruiva, de S. 
Barão e de Alvares, Nª Senhora de Aracelis e Nª Senhora do Castelo. 
 
A cor associada aos solos mediterrâneos é outro aspeto saliente na composição destas 
paisagens, variando entre tons de castanho e de vermelho escuro que contrastam com 
os verdes primaveris das plantas herbáceas ou com os ocres estivais dos restolhos. 
 
Assiste-se nos últimos anos à florestação com pinheiro manso de áreas agrícolas, na 
maioria dos casos em situações bastante degradadas. Esta alteração de usos tende a 
provocar mudanças significativas no carácter da paisagem. 
 
O povoamento é escasso, correspondendo a baixa densidade populacional, concentrada 
em aldeias e pequenos lugares observam-se com alguma frequência montes isolados e 
abandonados. 
 
Esta é uma unidade de paisagem com identidade média, devido essencialmente ao seu 
carácter de transição entre as unidades envolventes e, também, porque se verifica um 
processo de generalizado abandono que limita o seu conteúdo em termos históricos e 
culturais. 
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A coerência de usos é dificilmente qualificável para a totalidade da unidade, uma vez que 
há situações muito distintas. De qualquer forma, e possível afirmar que, no geral, estas 
paisagens, sobretudo ao longo do século passado, sofreram intensas degradações em 
consequência de usos demasiado intensivos relativamente às condições edáficas 

presentes - a expansão desordenada dos sistemas cerealíferos e, por vezes, o sobre-

pastoreio, levaram à destruição de matas. de montados e de matos, a degradação do 
solo e do sistema hídrico, a uma forte redução da biodiversidade. 
 
Considera-se que, apesar dos processos de desertificação bem patentes, esta unidade 
terá uma mediana a elevada "riqueza biológica" devido à presença de espécies raras e 
de elevado valor para a conservação (nomeadamente aves "estepárias"), bem como à 
ocorrência de interessantes habitats naturais (particularmente nos vales das principais 
linhas de água, em vertentes rochosas siliciosas e matagais). 
 
 
 
6.11.2.2 Relevo e exposição visual 

De acordo com a Carta Hipsométrica (FIG. 11) a área de estudo apresenta as altitudes 
mais baixas junto á ribeira da Foupana e de Odeleite (100 – 200 m) sendo que na 
restante área essas altitudes são mais elevadas (200-400 m). 
 
A área de estudo constitui uma zona de altitudes médias e com entalhes resultantes das 
linhas de água que existem na área em estudo, sendo que a linha de água com maior 
expressividade corresponde á ribeira da Foupana. 
 
Em termos de exposição visual a área em estudo apresenta exposição visual, pelo que a 
avaliação ambiental dos corredores deverá na fase subsequente do estudo avaliar qual 
dos corredores em estudo apresentará maior exposição visual. 
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FIG. 11 – Hipsometria 
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7. DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS PARA O CORREDOR DA LINHA 

7.1 Introdução 

De acordo com o Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de 

Infraestruturas da Rede Nacional de Transportes, no Estudo das Grandes Condicionantes 
Ambientais do EIA devem ser definidos corredores alternativos dentro da área de estudo, 
e posteriormente deve ser selecionado o corredor mais favorável ambientalmente para o 
desenvolvimento das Linhas Elétricas nas fases subsequentes, ou seja, no Estudo de 
Impacte Ambiental. 
 
Nos pontos seguintes apresenta-se assim a definição, critérios e descrição das 
alternativas para o corredor da Linha de ligação entre a Subestação da Central 
fotovoltaica de são Marcos e a subestação de Tavira (já existente) a 150 kV, tendo em 
conta as condicionantes identificadas para a área de estudo. 
 
 
 
 
7.2 Definição das Alternativas para os Corredores das Linhas 

Com base nos fatores condicionantes identificados e cartografados nos pontos anteriores 
para cada um dos descritores ambientais na Área de Estudo, procedeu-se ao estudo de 
possíveis corredores alternativos para a implantação da Linha a 150 kV entre a 
Subestação 30/150 kV da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira 
da REN. 
 
Na definição dos corredores de implantação da linha foi tida em consideração a não 
afetação de condicionantes impeditivas e sempre que possível o afastamento de áreas 
fortemente condicionadas. Os corredores têm, no mínimo, 400 m de largura, sendo 
alargados nas situações em que se registou a presença de várias condicionantes, de 
modo a permitir que, em fase de Projeto de Execução, seja possível definir um traçado da 
linha que não afete essas condicionantes. 
 
Nos pontos seguintes identificam-se assim os critérios adotados para a definição dos 
corredores e seguidamente procede-se a uma descrição genérica dos mesmos face às 
grandes condicionantes ambientais identificadas. 
 
Para esta análise deve considerar-se a leitura da Carta de Condicionantes, 
correspondente ao Desenho 3, no Anexo B. 
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7.2.1 Critérios Adotados 

A metodologia adotada para a definição dos corredores teve por base os seguintes 
critérios: 
 

• Contornar / evitar as “macro” condicionantes identificadas e passíveis de induzir 
impactes ambientais e/ou socioeconómicos significativos; 

• Desenvolver-se, sempre que possível, o mais afastado possível de aglomerados 
populacionais e habitações isoladas; 

• Desenvolver-se, sempre que possível, a meia encosta e evitando zonas de 
cumeada de modo a minimizar os impactes paisagísticos; 

• Não abranger áreas de conservação da natureza ou de paisagem protegida; 

• Permitir a interligação de troços alternativos, de forma a adotar a solução técnica 
e ambientalmente mais viável. 

 
 
Tendo em conta os critérios acima referidos, a análise das grandes condicionantes 
ambientais ocorrentes na área de estudo e tendo em consideração que a linha em estudo 
deverá permitir a ligação entre a Subestação da Central fotovoltaica de São Marcos (a 
construir) e a Subestação de Tavira (existente), definiram-se dois corredores, sendo que 
na parte inicial e final existe uma extensão comum. Esta situação ocorreu pelo fato de 
existirem condicionantes ambientais e técnicas que inviabilizam a adoção de corredores 
autónomos.  
 
Para além dos constrangimentos ambientais existem limitações técnicas do projeto tais 
como a orografia do terreno, bem como a existência de um ponto de partida, ou seja, a 
subestação 30 / 150 kV de São Marcos que se terá de localizar na área da subestação da 
Central Fotovoltaica de São Marcos. Uma outra limitação é o ponto de chegada, ou seja, 
a Subestação de Tavira, que se trata de uma infraestrutura já existente. 
 
A partir da Subestação de São Marcos a 30 / 150 kV será efetuada a interligação à Rede 
Nacional de Transporte (RNT), por meio de uma linha aérea de muito alta tensão, a  
150 kV. Essa interligação permitirá escoar a energia das 4 Centrais Fotovoltaicas. 
 
Estes corredores que foram designados de Corredor A, B1, B2 e C, apresentam uma 
largura mínima de 400 m e foram alargados sempre que se considerou necessário, 
atendendo às condicionantes locais. 
 
Na figura seguinte apresenta-se uma representação esquemática dos corredores 
definidos. 
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FIG. 12 – Figura esquemática com os corredores propostos  

 
 
Estes corredores foram definidos tendo por base os pressupostos elencados 
anteriormente e afastando-se sempre da presença de condicionantes impeditivas, as 
quais no território em estudo se referem essencialmente às relativas às áreas urbanas e 
urbanizáveis definidas em PDM, correspondentes a pequenos aglomerados que ocorrem 
nos limites da área de estudo ou na sua parte central, numa zona topograficamente mais 
deprimida e aplanada.  
 
A condicionante com maior ocorrência espacial corresponde à REN que tem, face às 
características orográficas da zona, uma distribuição expressiva. No entanto, face ao 
carater pontual das afetações diretas e ao facto das linhas elétricas serem projetos 
compatíveis com os objetivos de preservação ecológica destes espaços, não se 
consideraram estas áreas como grandes condicionantes ao desenvolvimento dos 
corredores. 
 
Relativamente às reduzidas áreas de RAN ocorrentes, houve a preocupação da sua 
minimização, evitando na medida do possível essas manchas ou procurando os locais de 
passagem com menor afetação.  
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Relativamente a todas as outras condicionantes identificadas, sobretudo de natureza 
ecológica e geológica, e dado que as mesmas não se apresentavam como impeditivas, a 
preocupação foi evitar, em primeiro lugar essas manchas e no caso de não ser possível, 
posicionar os corredores no limite das mesmas. É o caso do posicionamento face: 
 

− A área RAMSAR Ribeira do Vascão (a norte da área nascente da área de estudo), 
onde face ao seu posicionamento mais limítrofe face à área de estudo se 
procurou evitar o desenvolvimento dos corredores para além do limite dessas 
áreas; 

 

− Uma concessão mineira  que se localiza na metade nordeste da área de estudo, a 
qual não foi possível ser evitada, que se encontra atribuída desde 2015 à 
empresa Genet Portugal Unipessoal como área de prospeção e pesquisa de 
Alcoutim (Refª. MN/PP/008/14) para os metais, cobre, zinco, chumbo, ouro, prata 
e outros metais associados. 
 

− Uma antiga mina de cobre de Alcaria Queimada, junto à localidade de Alcaria 
Queimada (para SW), onde a empresa Mineira Messinense, Lda. realizou uma 
pequena exploração mineira subterrânea, na concessão mineira n.º 243 que 
esteve atribuída entre 1892 e 1988.  

 

−  Um depósito mineral de cobre designado de Sítio da Chã, a cerca de 700 m para 
W de Alcaria Queimada, requerido em 1892, conhecido por campo livre n.º 151 e 
no qual se desconhece se registou alguma exploração. 
 

− Algumas captações de água para abastecimento público que ocorrem na área de 
estudo, que se consideraram que as mesmas não são impeditivas para o 
desenvolvimento dos corredores, devendo em fase de projeto de execução a 
colocação dos apoios respeitar as áreas de servidão. 

 
 
De referir que todos estes depósitos minerais se encontram atualmente abandonados por 
falta de interesse económico, mas os trabalhos subterrâneos que neles possam existir, 
deverão merecer a devida atenção na fase de instalação dos postes desta linha elétrica. 
 
Referência ainda ao património onde as áreas identificadas com estatuto de proteção no 
PDM foram evitadas. Relativamente aos restantes sítios identificados, em fase de projeto 
será possível conciliar a implantação da linha com esses locais, pelo que tendo havido 
cuidado com a passagem dos corredores, sobretudo nos locais sem ocorrências, aqueles 
que ficaram contudo localizados no seu interior, podem ter os seus impactes 
minimizados. 
 
 
 
7.2.2 Síntese dos Aspetos de Condicionamento  

 
Seguidamente, apresenta-se uma síntese dos aspetos de potencial maior 
condicionamento e da minimização dos corredores face aos mesmos: 
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a) Ecologia / Áreas de Conservação da Natureza 

 
Um dos principais objetivos, foi garantir logo de início, que a área em estudo não 
interferisse com nenhuma área com estatuto de conservação da natureza, enquadrável 
na Rede Natura 2000 e Rede Nacional de Áreas Protegidas. 
 
As áreas de conservação mais próximas são: 
 

• área RAMSAR Ribeira do Vascão afeta a área em estudo a norte da metade 
nascente dessa mesma área; 

• a sudoeste, o SIC/IBA e ZPE do Caldeirão e Serra do Caldeirão, localizados a 
cerca de 1,6 km ; 

• a cerca de 2600 m a norte o SIC do rio Guadiana; 

• a área protegida /ZPE e IBA do Vale do Guadiana a cerca de 4700 m a noroeste.  

 
Dentro da área de estudo, os corredores da linha, foram também definidos por forma a 
mitigar a afetação de áreas de confirmada presença de espécies faunísticas com estatuto 
de proteção.  
 
Verifica-se que na área em estudo não são afetadas áreas críticas para espécies 
faunísticas, sendo que as mesmas se localizam para além dos limites da área em 
avaliação. 
 
Relativamente à flora e a habitats classificados a informação obtida, foram utilizadas as 
quadrículas UTM 10 x 10 km, onde as espécies têm uma ocorrência potencial e sendo 
também a sua presença muito provável para uma região mais vasta. Face à 
caracterização se fazer apenas a uma escala macro, nesta fase de estudo a presença 
destas espécies não é assim fator condicionante no interior da área de estudo. Na fase 
de Projeto de Execução será possível definir a localização da Linha de forma a evitar 
qualquer afetação tendo em conta a Carta de Habitats que será elaborada. 
 
 
 
b) Ordenamento do Território 

 
Da análise à carta de ordenamento dos concelhos e regulamento dos PDM’s não 
resultam impedimentos para o desenvolvimento do projeto.  
 
A área de estudo é muito homogénea do ponto de vista dos espaços de uso, dominando 
as áreas florestais, e onde a implantação de corredores de linhas elétricas pode ser uma 
ação importante para a manutenção dessas zonas, na medida em que farão parte 
integrante da rede de faixas de gestão de combustível em espaços rurais, contribuindo 
para a defesa da floresta contra incêndios. 
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As restantes classes, excluídas as áreas urbanas e urbanizáveis, podendo vir a ter 
afetações pelos apoios futuros da linha, não se apresentam como passiveis de sofrer 
impactes com significado face ao carater muito pontual dessas afetações. 
 
 
c) Condicionantes 

 
Na definição dos corredores da linha tentou-se sempre que possível evitar/minimizar as 
afetações das condicionantes ocorrentes: 
 

− Áreas potenciais de exploração de minerais; 

− Captações de água para abastecimento, ETA’s e ETAR’s; 

− Diversos marcos geodésicos. 

− Pontos de água. 

 
Merece referência o fato de a área em estudo intersetar duas áreas de recurso ambiental 
(com constrangimentos), denominadas de Alcaria Queimada (Cu) que ainda se encontra 
por realizar e Ferrarias cuja recuperação já está concluída. Esta última localiza-se no 
limite da área em estudo. 
 
Estas áreas encontram-se marcadas no Desenho 3 do Anexo B.  
 
Face a algumas captações de água para abastecimento publico que ocorrem na área de 
estudo com áreas de proteção definida, considerou-se que as mesmas não são 
impeditivas para o desenvolvimento dos corredores, devendo em fase seguinte dos 
estudos a colocação dos apoios respeitar essas áreas de servidão. 
 
No que respeita às áreas pertencentes à RAN e à REN, dada a extensão da linha, bem 
como os constrangimentos associados aos dois pontos de interligação, não foi possível a 
definição de um corredor que não abranja áreas integradas na REN. Contudo, no 
desenvolvimento do EIA, dever-se-á efetuar-se uma análise comparativa detalhada de 
forma a definir de forma inequívoca qual dos corredores minimiza esta afetação. 
 
Como já referido, a condicionante com maior ocorrência espacial corresponde à REN, 
que tem face às características orográficas da zona, uma grande distribuição. No entanto, 
face ao carater pontual das afetações diretas e ao facto das linhas elétricas serem 
projetos compatíveis com os objetivos de preservação ecológica destes espaços, não se 
consideraram estas áreas como condicionantes ao desenvolvimento dos corredores. 
 
Relativamente às reduzidas áreas de RAN ocorrentes, houve a preocupação da sua 
minimização, evitando essas manchas ou procurando os locais de passagem com menor 
afetação.  
 
As zonas florestais ocorrem praticamente toda a área de estudo, pelo que foi uma 
situação de todo impossível de evitar com o desenvolvimento dos corredores. 
Considerou-se contudo que nestas zonas o corredor de uma linha elétrica poderá ser 
antes um fator benéfico para a ocupação florestal e de matos, na medida em que os 
mesmos passam a fazer parte integrante da rede de faixas de gestão de combustível em 
espaços rurais, contribuindo para a defesa dessas zonas contra incêndios. 
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d) Socioeconomia / Uso do Solo 

 
No que respeita aos aspetos socioeconómicos, na definição dos corredores, foi objetivo 
primário evitar o atravessamento de Espaços Urbanos e Urbanizáveis definidos nos 
PDM, bem como áreas de interesse económico o que foi conseguido nos dois corredores. 
 
Em termos dos espaços de uso, dominam os espaços florestais como se viu no ponto do 
Ordenamento e onde os corredores das linhas elétricas se constituem como benéficos 
para a gestão das faixas de gestão de combustível e proteção da floresta contra 
incêndios. 
 
 
 
e) Património 

 
Com base nos levantamentos bibliográficos efetuados para a área de estudo foram 
referenciados 45 ocorrências patrimoniais. 
 
Na definição dos corredores procurou-se evitar, sempre que possível, que estes 
abrangessem os sítios identificados, mas dada a ocorrência de um elevado número de 
ocorrências patrimoniais (45) tal nem sempre foi possível.  
 
Desta forma os corredores em estudo foram definidos no sentido de minimizar a afetação 
das ocorrências identificadas, sendo que apenas 6 ocorrências estão situadas nos 
Corredores em estudo.  
 
Deve, no entanto, referir-se que as ocorrências identificadas estão dentro de um corredor 
de 400 m, muitas vezes no limite do mesmo, sendo que em fase de Projeto de Execução 
se implementará um traçado que minimize essas mesmas afetações. 
 
Na área de incidência da Subestação de São Marcos não foram inventariadas 
ocorrências.  
 
Deve ressalvar-se a ausência de sítios com estatuto de classificação nos corredores em 
estudo, ainda que exista um sítio classificado na área em estudo. 
 
Verifica-se assim que no Corredor A, se regista 1 ocorrência., no Corredor B1 existem 4 
ocorrências, no corredor B2 ocorrem 2 ocorrências e no corredor C não ocorrem 
ocorrências. De referir que uma das ocorrências potenciais é comum no Corredor B1 e 
B2, tal como se pode verificar pela análise efetuada posteriormente. 
 
 
 
7.2.3 Descrição e Análise dos Corredores  

Para a avaliação dos corredores e a escolha mais favorável ambientalmente, procede-se 
em primeiro lugar a uma análise dos principais aspetos ocorrentes em cada um dos 
corredores, considerando os troços em que os mesmos se dividem e que são alternativos 
entre si. 
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Esta análise tem em conta os fatores ambientais considerados mais relevantes para a 
comparação: o ordenamento do território, as potenciais condicionantes afetadas, os 
valores ecológicos existentes, os elementos patrimoniais presentes ou próximos, o 
ambiente sonoro ao nível da distância face aos potenciais recetores sensíveis, a 
presença ou proximidade de recursos hídricos ou infraestruturas de uso destes mesmos 
recursos, a potencial visibilidade do corredor face à envolvente habitada e a sua inserção 
na paisagem e ainda a relação dos corredores com as áreas urbanas e urbanizáveis 
presentes na área de estudo. 
 
De referir que a definição dos corredores em causa teve também em consideração a 
existência de acessoso que permitissem aceder aos corredores em estudo. 
 
Nos pontos seguintes é efetuada uma descrição geral dos corredores alternativos 
propostos: Corredor A, Corredor B1, Corredor B2 e Corredor C.  
 
 

a) Descrição do Corredor A 

O Corredor A definido para o desenvolvimento da Linha a 150 kV, entre a subestação da 

Central Fotovoltaica de São Marcos e a subestação de Tavira, tem início na parte 
nordeste da área de estudo, na Central Fotovoltaica de São Marcos, a construir na área 
da subestação em causa. Este corredor desenvolve-se paralelamente à Linha elétrica 
existente da REN, a 400 kV, até á zona sudeste da povoação do Pereiro onde este 
corredor se divide posteriormente em duas alternativas, ou seja o corredor B1 (Norte) e 
B2 (Sul). Ao longo do seu desenvolvimento são atravessado o concelho e freguesia 
seguinte: 
 

Quadro 19 – Concelhos e Freguesias Abrangidas pelo corredor A 

Concelhos Freguesias 

Alcoutim União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro  

 
 
O Corredor adotado, na saída da subestação da central fotovoltaica de São Marcos, 
desenvolve-se paralelemente à linha elétrica já existente, pelo fato de se tratar de uma 
área já infraestruturada e que aparentemente terá melhores condições para assegurar de 
uma forma mais eficaz a ligação em estudo. De referir que, o corredor em causa tem  
400 metros de largura pelo que na fase subsequente, ou seja, no desenvolvimento do 
EIA se irá avaliar com detalhe qual o local mais adequado em termos técnicos e 
ambientais para implantar a linha a 150 kV agora em estudo.  
 
O corredor apresentado teve ainda um desenvolvimento com pequenos ajustes 
localizados, com o objetivo de minimizar a abrangência de áreas de REN, bem como de 
forma a evitar a afetação de valores patrimoniais. 
 
O corredor abrange cerca de 35% de áreas integradas na REN, classificadas como áreas 
com risco de erosão.  
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Em termos de biodiversidade e sistemas ecológicos constata-se que o Corredor A não 
afeta áreas de conservação da natureza, nem zonas críticas de espécies faunísticas. 
 
Em termos de ordenamento do Território este corredor desenvolve-se maioritariamente 
em classes de uso múltiplo ocorrendo pontualmente áreas agrícolas. Em termos de uso 
do solo dominam as áreas de pastagens com cerca de 54%. Depois ocorrem áreas de 
floresta de pinheiro manso com cerca de 27% e áreas de vegetação esclerofila, ou seja, 
matos em cerca de 18,60%.  
 
Quanto ao património o corredor foi também otimizado no sentido de evitar a afetação 
das ocorrências identificadas, verificando-se que tal foi possível, com exceção do local 
indicado no quadro seguinte.  
 
Desta forma, no Corredor A da linha elétrica identificou-se 1 ocorrência patrimonial, 
correspondente a um povoado designado de Cabeço das Corgas e Almargem (n.º 
41/CNS 18361). 
 

Quadro 20 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Corredor A 

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 

41 Cabeço das Corgas e Almargem Povoado 18361 
Romano  

Medieval Islâmico 

 
 
No Corredor A não existem sítios classificados (Monumento Nacional, Imóvel de 
Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio), nem há condicionantes patrimoniais 
na Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Alcoutim. 
 
Na área de estudo associada à subestação de São Marcos não se identificam sítios 
classificados. 
 
Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se que é possível evitar numa fase 
posterior (Estudo Prévio) a afetação do sítio localizado no corredor em estudo, desde que 
os apoios da linha elétrica sejam o mais possível afastados desse mesmo local. Tal será 
possível, pois o elemento patrimonial em causa localiza-se na proximidade do limite do 
corredor em estudo. Desta forma, este elemento será considerado com o devido detalhe, 
no decorrer do EIA. 
 
Tendo em conta a possibilidade de existirem ajustes ao traçado da linha elétrica dentro 
do corredor selecionado, bem como a ausência de elementos patrimoniais com valor 
patrimonial excecional, considera-se que não existem condicionantes patrimoniais 
determinantes que inviabilizem o corredor em estudo. Mesmo assim, se a destruição de 
um sítio for total ou parcial e, assumida no Projeto como inevitável, esgotando-se todas 
as hipóteses de a evitar, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo 
da totalidade dos vestígios e contextos a afetar. 
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b) Descrição do Corredor B1 (Norte) 

O Corredor B1 definido para o desenvolvimento da Linha entre a Subestação da Central 
Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira, a 150 kV, assegura a 
continuidade do corredor A, definido anteriormente, sendo que se desenvolve a norte da 
área em estudo no sentido nordeste-sudoeste. Este corredor atravessada o concelho de 
Alcoutim e as freguesias apresentados nos quadro seguinte. 
 

Quadro 21 – Concelhos e Freguesias Abrangidas pelo corredor B2 

Concelhos Freguesias 

Alcoutim 

União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

Giões 

Martim Longo 

Vaqueiros  

 
 
Este corredor, continua depois a desenvolver-se paralelamente a Linha elétrica a  
400 kV da REN até à Rocha da Garcia onde inflete para sul, afastando-se da linha de  
400 kV existente. Tal acontece pelo facto de existir nesse local uma extensa área afeta a 
uma central solar já licenciada. Esta central solar pertence à Solar 4, Energias 
Renováveis e possui uma potência de 2000 kW. Esta central fotovoltaica trata-se de um 
forte condicionante ao desenvolvimento do projeto em estudo, pelo que se teve de evitar 
a afetação da mesma, de forma a apresentar uma alternativa que fosse desde logo 
viável.  
 
Desta forma, o corredor inflete assim para sul até à imediação da Povoação de 
Malfrades.  
 
Ao longo do corredor merece destaque o afastamento às povoações ocorrentes no 
sentido de evitar constrangimentos para as populações.  
 
O corredor apresentado teve ainda um desenvolvimento com pequenos ajustes 
localizados, com o objetivo de minimizar a abrangência de áreas de REN, bem como de 
forma a evitar a afetação de valores patrimoniais. 
 
O corredor abrange áreas integradas na REN, que estão, tal como se pode verificar pela 
análise do quadro seguinte maioritariamente classificadas como integrantes em 
cabeceiras das linhas de água e áreas com risco de erosão.  
 

Quadro 22 – Afetação de áreas integrantes da REN pelo corredor B1 

Classe % 

Áreas com risco de erosão 13,9 

Cabeceiras das linhas de água 15,8 

Leito dos cursos de Água e zonas ameaçadas pelas cheias 3,1 
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Em termos de biodiversidade e sistemas ecológicos constata-se que o corredor em causa 
se localiza a cerca de 1000 metros a sul do sítio RAMSAR Ribeira do Vascão. Neste 
corredor é intercetado o corredor ecológico associado à ribeira da Foupana. 
 
Verificou-se que na área em estudo não são afetadas áreas críticas para espécies 
faunísticas, sendo que as mesmas se localizam para além dos limites da área em 
avaliação. 
 
Em termos de ordenamento do Território este corredor desenvolve-se maioritariamente 
em áreas de uso múltiplo ocorrendo na envolvente da Ribeira da Foupana áreas de 
salvaguarda e ativação biofísica. Pontualmente ocorrem áreas de proteção. 
 
Em termos de uso do solo dominam as áreas de floresta de pinheiro manso com cerca de 
38%. Depois ocorrem áreas de vegetação esclerófita, ou seja, matos em cerca de 14 % e 
de Sistemas agroflorestais de azinheira em cerca de 13 %. Estas áreas de afetação são 
apresentadas no quadro seguinte. 
 

Quadro 23 – Afetação de classe de uso do solo no corredor B1 

Uso do solo Área (m
2
) % 

Espaço agrícola  

Culturas temporárias - Sequeiro (sq) 106500,0211 1,79 

Pomar de amendoreira (am) 181011,1629 3,04 

Olival (o) 35125,14681 0,59 

Espaço agro-florestal 

Sistemas agro-florestais de azinheira (SA) 789399,6003 13,26 

Espaço florestal 

Florestas de azinheira (FA) 549589,6997 9,23 

Florestas de azinheira abertas e/ou em associação (fa) 459784,8061 7,72 

Florestas de pinheiro manso (PM) 2285904,734 38,39 

Florestas de pinheiro manso abertas (pm) 149797,622 2,52 

Espaço natural e/ou semi-natural  

Vegetação esclerófita (ve) 863074,4862 14,49 

Vegetação herbácea (vh) 187086,9256 3,14 

Pastagens (pg) 287608,7783 4,83 

Corpos de água 60159,42487 1,01 
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Quanto ao património o corredor foi também otimizado no sentido de evitar a afetação 
das ocorrências identificadas, verificando-se que tal foi possível, com exceção dos locais 
indicados no quadro seguinte. Identificaram-se assim 4 ocorrências patrimoniais, 
correspondentes a uma necrópole designada de Corga das Almas (n.º 35/CNS 18486), 
uma alcaria designada de Alcaria da Cova Nova (n.º 37/CNS18359), uma anta designada 
de Mesquita/Rocha da Garcia (n.º 22/CNS 7447) e um Casal Rústico designado de Sítio 
da Rebolada (n.º 9/CNS 18878). 
 

Quadro 24 – Ocorrências patrimoniais inventariadas  

N.º Designação Tipo de Sítio CNS Cronologia 

35 Corga das Almas Necrópole 18486 Romano; 

37 Alcarias de Alcaria Cova Alcaria 18359 
Romano;  

Medieval Islâmico 

22 Mesquita/Rocha da Garcia Anta 7447 Neo-Calcolítico; 

9 Sítio da Rebolada Casal Rústico 18878 Medieval Islâmico; 

 
 
Neste corredor não existem sítios classificados (Monumento Nacional, Imóvel de 
Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio). 
 
Tendo em conta os resultados obtidos, considera-se que é possível evitar numa fase 
posterior (Estudo prévio), evitar a afetação dos sítios localizados no corredor em estudo, 
dado que os locais em causa se localizam nos extremos dos corredores, sendo possível 
evitar a sua afetação se tivermos em consideração que o corredor tem no mínimo 400 m 
de largura. 
 
Desta forma, na fase subsequente dos estudos, ou seja, no decorrer do EIA, esta análise 
será efetuada no sentido de evitar ou minimizar a afetação destes locais. 
 
 
 

c) Descrição do Corredor B2 (Sul) 

O Corredor Sul definido para o desenvolvimento da linha a 150 kv entre a subestação da 
Central fotovoltaica de São Marcos e a subestação de Tavira, interliga-se com o corredor 
A, infletindo na Fonte Santa para sudeste, sendo atravessados o concelho e freguesias 
apresentados no quadro seguinte. 
 

Quadro 25 – Concelhos e Freguesias Abrangidas pelo corredor B2 

Concelhos Freguesias 

Alcoutim 
União das Freguesias de Alcoutim e Pereiro 

Vaqueiros  
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Este corredor desenvolve-se a sul do Corredor B1, com um afastamento variável, 
segundo uma orientação geral Nordeste – Sudoeste. 
 
Face às povoações ocorrentes, neste corredor e em síntese, tentou evitar-se a afetação 
ou a aproximação a aglomerados populacionais, desenvolvendo-se muitas vezes entre 
povoações. O corredor passa assim: 
 

− A sul de Alcaria; 

− a norte do Zambujal; 

− a norte de Malfrades, 

 
Ao longo do corredor merece destaque ter-se conseguido o afastamento às povoações 
evitando-se constrangimentos para as populações. O corredor desenvolve-se assim, e 
como já referido a norte da povoação de Malfrades, sendo que a área em estudo se 
encontra nas proximidades da mesma.  
 
Este corredor desenvolveu-se a sul da área de recuperação ambiental da Alcaria 
Queimada. Esta área encontra-se cerca de 50 m a norte do limite do corredor definido e 
trata-se de uma zona de recuperação ambiental ainda por realizar. Desta forma no 
decorrer do EIA a entidade responsável por esta recuperação ambiental deverá ser 
consultada.  
 
Pontualmente algumas áreas integradas na REN, ocorrem dentro deste corredor, sendo 
que o mesmo foi definido tentando, sempre que possível, evitar a afetação destas áreas 
ou passando marginalmente nas mesmas, tal como se pode verificar pela análise do 
quadro seguinte.  
 

Quadro 26 – Afetação de áreas integrantes da REN pelo corredor B2 

Classe  % 

Áreas com risco de erosão 21,1 

Cabeceiras das linhas de água 18,7 

Leito dos cursos de Água e zonas ameaçadas pelas cheias 3,2 

 
 
Em termos de biodiversidade e sistemas ecológicos constata-se que o Corredor B2 não 
afeta áreas de conservação da natureza, nem zonas críticas de espécies faunísticas. 
 
Em termos de ordenamento do Território este corredor desenvolve-se maioritariamente 
em áreas de uso múltiplo ocorrendo na envolvente da Ribeira da Foupana áreas de 
salvaguarda e ativação biofísica. Pontualmente ocorrem áreas de proteção. 
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Em termos de uso do solo dominam as áreas de floresta de pinheiro manso com cerca de 
29%. Depois ocorrem áreas de vegetação esclerófita, ou seja, matos em cerca de 16 % e 
de Sistemas agroflorestais de azinheira e florestas de azinheira, tal como se pode 
verificar pela análise do Quadro 27. 
 

Quadro 27 – Afetação de classe de uso do solo no corredor B2 

Uso do solo  Área (m
2
) % 

Espaço agrícola  

Área agrícola (aa) 17577,51412 0,36 

Culturas temporárias - Sequeiro (sq) 127165,2191 2,62 

Pomar de amendoreira (am) 189593,6007 3,91 

Olival (o) 59721,20515 1,23 

Espaço agro-florestal 

Sistemas agro-florestais de azinheira (SA) 454849,6994 9,39 

Espaço florestal 

Florestas de azinheira (FA) 454849,6994 9,39 

Florestas de azinheira abertas e/ou em associação (fa) 454849,6994 9,39 

Florestas de folhosas (ff) 3931,386549 0,08 

Florestas de pinheiro manso (PM) 1404892,658 28,99 

Florestas de pinheiro manso abertas (pm) 228640,7027 4,72 

Espaço natural e/ou semi-natural  

Vegetação esclerófita (ve) 769430,0985 15,88 

Vegetação herbácea (vh) 288119,3521 5,95 

Pastagens (pg) 246495,2618 5,09 

Corpos de água 46333,39352 0,96 

 
 
O corredor teve ainda um desenvolvimento com pequenos ajustes, de forma a evitar a 
afetação de valores patrimoniais. 
 
No Corredor B2 da linha elétrica identificaram-se 2 ocorrências patrimoniais referentes a 
1 mina (n.º 18/CNS18489 ) e 1 casal rustico (n.º 9/CNS18878). 
 
Destaca-se a ausência de sítios classificados no Corredor B2 (Monumento Nacional, 
Imóvel de Interesse Público e Imóvel de Interesse Concelhio) e de ocorrências 
inventariadas no Planta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Alcoutim. 
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Quadro 28 – Ocorrências patrimoniais inventariadas no Corredor B2 

N.º Designação CNS Tipo de Sítio Cronologia 

18 Cova da Moura / Herculano 18489 Mina Moderno 

9 Sítio da Rebolada 18878 Casal Rústico Medieval Islâmico 

 
 
De referir que o Sítio da Rebolada é comum aos Corredores B1 e B2. 
 
Tendo em conta a possibilidade de existirem ajustes ao traçado da linha elétrica e a 
ausência de elementos patrimoniais com valor patrimonial excecional, considera-se que 
não existem condicionantes patrimoniais determinantes que inviabilizem o corredor em 
estudo. No decorrer do EIA, será avaliada com o projetista a possibilidade da linha 
elétrica garantir a não afetação destes locais. Naturalmente em qualquer caso se a 
destruição de um sítio for total ou parcial e, assumida no Projeto de Execução como 
inevitável, esgotando-se todas as hipóteses de a evitar, deverá ficar expressamente 
garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, 
através da sua escavação integral.  
 
 
 

d) Descrição do Corredor C 

O Corredor C, definido para o desenvolvimento da Linha 150 kV entre a Subestação 
30/150 kV da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira (REN) 
atravessa os concelhos e freguesias apresentados nos quadro seguinte. 
 

Quadro 29 – Concelhos e Freguesias Abrangidas pelo corredor C 

Concelhos Freguesias 

Alcoutim Vaqueiros 

Tavira Cachopos 

 
 
Este corredor que se desenvolve a sul da Linha elétrica a 400 kV da REN e da Central 
solar já licenciada que é propriedade da Solar 4, Energias Renováveis. Esta central 
fotovoltaica trata-se de um forte condicionante ao desenvolvimento do projeto em estudo, 
pelo que se teve de evitar a afetação da mesma.  
 
Tendo por base este constrangimento e as povoações existentes apenas foi possível 
apresentar uma solução que corresponde ao Corredor C, sendo que existe um outro 
constrangimento que é o fato da ligação ter de ser efetuada à subestação da REN que, 
se trata de uma infraestrutura já existente.  
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O corredor abrange áreas integradas na REN, tal como se pode verificar pela análise do 
quadro seguinte.  
 

Quadro 30 – Afetação de áreas integrantes da REN pelo corredor C 

Concelho Classe % 

Alcoutim 

Áreas com risco de erosão 38,1 

Cabeceiras das linhas de água 51,3 

Leito dos cursos de Água e zonas ameaçadas pelas cheias 0,9 

Tavira 
Áreas com risco de erosão 22,0 

Cabeceiras das linhas de água 7,8 

 
 
Em termos de biodiversidade e fatores ecológicos constata-se que o Corredor C não 
afeta áreas de conservação da natureza em zonas críticas de espécies faunísticas. Este 
corredor interseta, no limite, o corredor ecológico associado à Ribeira de Odeleite 
 
Em termos de uso do solo dominam as áreas de floresta de pinheiro manso com cerca de 
48% e as áreas de vegetação esclerófita, ou seja, matos em cerca de 38 %, tal como se 
pode verificar no quadro seguinte.  
 

Quadro 31 – Afetação de classe de uso do solo no corredor C 

Uso do solo  Área (m
2
) % 

Espaço agrícola  

Área agrícola (aa) 2902,942717 0,10 

Pomar de amendoreira (am) 38078,40458 1,26 

Espaço agro-florestal 

Sistemas agro-florestais de azinheira (SA) 22682,71122 0,75 

Espaço florestal 

Florestas de azinheira (FA) 93308,72251 3,08 

Florestas de azinheira abertas e/ou em associação (fa) 217696,818 7,19 

Florestas de pinheiro manso (PM) 1457529,516 48,15 

Florestas de eucalipto (eu) 13263,13139 0,44 

Espaço natural e/ou semi-natural  

Vegetação esclerófita (ve) 1139169,05 37,63 

Pastagens (pg) 19930,81109 0,66 

 
 
O primeiro aspeto a destacar em termos de Património reside na ausência de sítios 
classificados no Corredor C (Monumento Nacional, Imóvel de Interesse Público e Imóvel 
de Interesse Concelhio) e de ocorrências inventariadas no Planta de Condicionantes do 
Plano Diretor Municipal de Alcoutim e de Tavira. 
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7.3 Alternativas a Desenvolver no EIA 

As localizações alternativas propostas para o estabelecimento do corredor da ligação a 
150 kV, entre a subestação Central fotovoltaica de São Marcos e a subestação de Tavira 
(existente), consideradas como alternativas viáveis, deverão ser desenvolvidas em 
Projeto e EIA 2ª Fase, sendo objeto de análise comparativa, tendo como objetivo a 
seleção da localização ambientalmente mais favorável para o posterior desenvolvimento 
do Projeto de Execução. 
 
Conforme referido anteriormente e em conclusão, foram definidos corredores alternativos 
para a ligação em estudo, designados de alternativa 1 e alternativa 2, constituídas por. 
 

Quadro 32 – Alternativas em análise 

Alternativas Composição 

Alternativa 1 Troço A+ Troço B1 +Troço C 

Alternativa 2 Troço A + Troço B2 +Troço C 
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8. RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO  

Da avaliação realizada e no que se refere aos corredores propostos para o 
desenvolvimento da Linha a 150 kV, entre a Subestação 30/150 kV da Central 
Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira da REN, conclui-se que foi 
possível articular os mesmos com as grandes condicionantes locais identificadas, 
minimizando, em grande escala, potenciais impactes futuros ao nível das várias 
componentes ambientais. 
 
No Desenho 5 do Anexo B apresentam-se as condicionantes com a localização dos 
corredores selecionados, e cujos impactes serão avaliados no âmbito do respetivo 
Estudo de Impacte Ambiental, para o qual deverão ser tidas em conta as seguintes 
considerações: 
 

− Deverão ser consideradas as condicionantes legais identificadas no presente 
estudo para definição do traçado no corredor norte selecionado; 

− Dever-se-á ter em conta a possível localização dos apoios da linha, de forma a 
minimizar a afetação dos usos do solo existente e as condicionantes, em 
particular as que têm servidões associadas; 

− O estabelecimento das vias de acesso aos apoios deverá adequar-se o mais 
possível à morfologia local e ser o mais curta possível, evitando alterações 
desnecessárias nesta zona e nos solos envolvidos; 

− Em fase de Estudo Prévio, deverá ser efetuada uma prospeção arqueológica 
sistemática nas áreas comuns aos dois corredores em estudo. 
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Anexo A.1 – Correspondência Enviada 

Anexo A.2 – Correspondência Recebida 
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PROJETO DA LINHA ELÉTRICA A 150 KV ENTRE A SUBESTAÇÃO 30/150 KV DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE S. MARCOS E A 

SUBESTAÇÃO DE TAVIRA DA REN  

ESTUDO PRÉVIO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA)  

SÍNTESE DA CONSULTA A ENTIDADES 

 

Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 

Telefone 

Tipo/Data de 

Envio 
Informação Solicitada 

Tipo/Data do 

Recebimento 
Informação Recebida Observações 

Águas do 

Algarve, S.A. 

(Grupo Águas de 

Portugal) 

Rua do Repouso, 
n.º 10 

8000-302 Faro 

289 899 070 

geral.ada@adp.pt 

email 

11.out.18 

Informações para área de estudo, 
nomeadamente em termos de: 

a) Informação sobre a forma de 
abastecimento de água e de 
saneamento dos concelhos de 
Alcoutim e Tavira; 

b) Localização das redes de saneamento 
e de distribuição de água na área de 
estudo; 

c) Indicação quanto a eventuais futuros 
projetos para a zona; 

d) Localização de eventuais captações 
de água, em particular as de 
abastecimento público, e respetiva 
profundidade, produtividade, dados de 
qualidade e eventual perímetro de 
proteção; 

e) Localização de ETAR’s e ETA’s; 

f) Localização de eventuais pontos de 
descarga de águas residuais / 
efluentes. 

email 

08.nov.18 

• Informação sobre a forma de 
abastecimento de água e de saneamento 
dos concelhos de Alcoutim e Tavira 

•  Localização das redes de saneamento e 
de distribuição de água na área de estudo; 

• Indicação quanto a eventuais futuros 
projetos para a zona; 

• Localização de eventuais captações de 
água, em particular as de abastecimento 
público, e respetiva profundidade, 
produtividade, dados de qualidade e 
eventual perímetro de proteção; 

• A localização de ETAR e ETA, bem como 
dos pontos de descarga encontram-se na 

planta e respetivos Shapefiles.  

 

email 

30.out.18 

ANAC – 

Autoridade 

Nacional da 

Aviação Civil 

(Departamento de 
Infraestruturas 
Aeronáuticas – 
Eng.º Jorge Freitas) 

Aeroporto 
Humberto Delgado 

Rua B, Edifício 4 -  
1749-034 Lisboa 

212 842 226  

geral@anac.pt 

infraestruturas@a
nac.pt 

(ficheiros em kml 
ou kmz) 

email 

11.out.18 

Informação atualizada e de interesse para 
a área de projeto, nomeadamente: 

− Servidões aeronáuticas. 

email 

11.out.18 

Referem que a solicitação terá de ser 
entregue por correio ou na portaria da ANAC 

 

carta 

11.out.18 

Envio de pedido de informação, agora por 
correio, tal como solicitado. 

   

ANACOM – 

Autoridade 

Nacional de 

Comunicações, 

S.A. 

Av. José Malhoa, 
n.º 12  

1099-017 Lisboa 

217 211 000 

info@anacom.pt 

email 

11.out.18 

Informação atualizada e de interesse para 
a área de projeto, nomeadamente: 

− Servidões radioelétricas. 

email 

19.dez.18 

Em resultado da análise verificou-se que a 
referida área intersecta uma zona de 
desobstrução definida na servidão 
radioelétrica da ligação hertziana Alcaria 

Ruiva - Alcaria do Cume, constituída por 
Despacho Conjunto do MF e do MOPTC de 
30/6/1995.  Para melhor esclarecimento 
anexa-se um ficheiro (Planta condicionante - 
2018393088) que apresenta a V/ área de 
estudo parcial, na qual está traçada a 
projeção horizontal do trajeto da ligação 
hertziana mencionada. A zona de 
desobstrução terá uma largura total de 68m, 
centrada nessa projeção horizontal e, entre 
os pontos A e B, impõe a condicionante de 
proibição de colocação de obstáculos à 
propagação radioelétrica a partir de um valor 
de cota variável. Esse valor de cota pode ser 
lido no segundo ficheiro (Cota limite - 
2018393084). 

O projeto de 
linha aérea 
deverá, pois, 
ter em 
consideração 
esta 
condicionante. 

 

email 

30.out.18 
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 

Telefone 

Tipo/Data de 

Envio 
Informação Solicitada 

Tipo/Data do 

Recebimento 
Informação Recebida Observações 

ANPC – 

Autoridade 

Nacional de 

Proteção Civil 

Avenida do Forte 
em Carnaxide 

2794-112 
Carnaxide 

214 247 100 

geral@prociv.pt  

email 

11.out.18 

Informações e recomendações relevantes 
para a área de projeto. 

carta 

22.jan.2019 

Em resposta à V/ solicitação em referência, 
informa-se que não foram identificados 
constrangimentos na área de implantação do 
projeto, quanto à operacionalização de 
aeronaves pesadas anfíbios, nem 
dosCentros de Meios Aéreos previstos, para 
operação de aeronaves de combate aos 
incêndios rurais. 

No entanto, tendo-se verificado que o projeto 
abrange área de Reserva Ecológica 
Nacional (REN), na qual existe uma 
susceptibilidade moderada a elevada de 
riscos, nomeadamente de incêndios rurais, 
de cheias e inundações, considera-se que, 
na seleção do corredor em estudo do ponto 
de vista de salvagurada de pessoas e bens, 
devam ser acautelados os seguintes 
aspetos. Deverá ser evitado o 
atravessamento de povoamentos florestais, 
para que o projeto não venha a contribuir 
para o risco de incêndio, bem como 
minimizada a sobrepassagem de 
habitações/edificações, rodovias e outras 
infraestruturas lineares, de modo a acautelar 
a eventual queda de linhas nas mesmas. 
Paralelamente, no que se refere à 
implementação das faixas de gestão do 
combustível deverão ser adotadas medidas 
preconizadas no Decreto-Lei n.º 124/2006, 
na sua atual redação. 

Deverá ser disponibilizada informação sobre 
o projeto aos Serviços Municipais de 
Proteção Civil dos concelhos abrangidos, no 
sentido de se proceder a uma análise mais 
detalhada dos riscos e / ou condicionantes 
existentes, capazes de serem afetadas pela 
implantação do projeto, tais como: 

• o Pontos de água de |* ordem utilizados 
pelos helicópteros de combate aos 
incêndios florestais, em articulação com 
os Planos Municipais de Emergência de 
Proteção Civil e comos Planos Municipais 
de Defesa da Floresta Contra Incêndios; 

• AUTORIDADE NACIONAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL Av. do Forte | 2794-
112 Carnaxide — Portugal T.: 351 21 424 

7100 | www.prociv.pt 1/2 N. REF. 

OF/32035/DRO/2018 

• o Rede de transporte de eletricidade e de 
gás; o Postos de combustíveis. 

• e Deverão ser cumpridas rigorosamente 
as disposições constantes na Circular de 
Informação Aeronáutica n.º10/03, de 6 de 
Maio do Instituto Nacional de Aviação 
Civil, no que se refere às “Limitações em 
Altura e Balizagem de Obstáculos 
Artificiais à Navegação Aérea”; 

• e Deverão ser evitadas áreas 
geologicamente instáveis ou sujeitas a 
movimentos de vertente, na definição da 
localização das infraestruturas, pelo que 
sugere-se a elaboração de estudos do 
solo para implementação de postos em 
locais de menor suscetibilidade; 

• e Deverá ser solicitado parecer à Guarda 
Nacional Republicana, no que se refere à 
interferência na visibilidade e qualidade de 
comunicação radioeléctrica da Rede 
Nacional de Postos de Vigia. 

Adicionalmente, recomenda-se a consulta do 
“Manual de Avaliação de Impacte Ambiental 
na vertente de Protecção Civil” (Capitulo IV), 
disponível em http://www. 
prociv.pt/bk/Documents/CTP| pdf.pdf, no 
qual se encontram vertidas as principais 
medidas que esta tipologia de infraestruturas 
deverá contemplar nas fases de projeto, 
execução e exploração. 

 

email 

30.out.18 
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 

Telefone 

Tipo/Data de 

Envio 
Informação Solicitada 

Tipo/Data do 

Recebimento 
Informação Recebida Observações 

APA (Agência 

Portuguesa de 

Ambiente) / ARH 

Algarve  

APA 

Rua da Murgueira, 
n.º 9 – Zambujal 

2610-124 
Amadora 

214 728 200 

geral@apambiente
.pt  

 

ARH Algarve 

Rua do Alportel, 
n.º 10 – 2º 

8000-293 Faro 

289 889 000 

arhalg.geral@apa
mbiente.pt 

email 

11.out.18 

Solicitar todas as informações para área de 
estudo, nomeadamente em termos de: 

a) Captações de água e usos;  

b) Identificação e principais 
características de captações de água 
licenciadas (publicas e particulares), 
quer superficiais, quer subterrâneas; 

c) Áreas de proteção de captações de 
abastecimento público; 

d) Identificação de eventuais zonas 
sujeitas a cheias e de projetos de 
regularização de linhas de água, 
intercetadas pela área de estudo; 

e) Localização de ETAR’s e ETA’s 
existentes ou previstas na envolvente 
da área de estudo; 

f) Principais fontes poluentes existentes, 
tais como, suiniculturas, matadouros, 
etc. - Cartografia de pressões; 

g) Outros elementos relacionados com 
eventuais intervenções nos recursos 
hídricos, previstos ou em curso. 

- -  

telefonema 

30.out.18 

Telefonema para saber ponto de situação 
do nosso pedido de informação.  

 Foi-nos dito (Eng.ª Sandra Correia – ARH 
Algarve) que vão entregar até dia 2.nov.18. 

 

  email 

7.nov.2018 

Foram enviados os seguintes dados: 

• Captações particulares de água 
subterrânea; 

• Captações públicas de água subterrânea; 

• Perímetros de proteção das captações 
públicas propostos pela câmara de 
Alcoutim; 

• ETAR e respetivos pontos de descarga; 

• Rede hidrográfica e zonas sujeitas a 
cheias 

 

BRISA, 

Concessão 

Rodoviária 

Quinta da Torre da 
Aguilha - Edifício 

Brisa  
2785-599 São 
Domingos de 

Rana 

21 444 85 00 

geral@brisaconce
ssao.pt 

email 

11.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse face ao projeto e à área de 
estudo  

email 

16.out.18 

Informou que não existem quaisquer 
infraestruturas integradas na concessão da 
Brisa na área em estudo. 

 

Câmara Municipal 

de Alcoutim 
Rua Município, 12 
8970-066 Alcoutim 

281 540 500 

geral@cm-
alcoutim.pt 

email 

11.out.18 

Solicitar todas as informações para área de 
estudo, nomeadamente: 

a) Planta de Ordenamento do PDM em 
vigor e eventuais alterações previstas 
no âmbito da revisão do PDM; 

b) Plantas de Condicionantes, RAN e 
REN do PDM em vigor, atualizadas, 
bem como a indicação do estado de 
revisão das mesmas; 

c) Ouras Plantas do PDM que possam 
conter informação quanto a 
condicionantes, servidões e restrições 
de utilidade pública; 

d) Carta de Património; 

e) Perímetros urbanos existentes e/ou 
previstos; 

f) Planos de Pormenor e Planos de 
Urbanização existentes e previstos; 

g) Classificação acústica do território e 
na sua ausência as cartas de ruído; 

h) Outras informações que considerem 
de interesse. 

email 

30.out.18 

• Perímetros urbanos, urbanizáveis e 
industriais; 

• Planta de Condicionantes, REN e RAN; 

• Planta de Ordenamento do PDM 

 

email 

30.out.18 

Câmara Municipal 

de Tavira 
Praça da 
República  

8800-951 Tavira  

281 320 500 

camara@cm-
tavira.pt  

email 

11.out.18 

Solicitar todas as informações para área de 
estudo, nomeadamente: 

a) Planta de Ordenamento do PDM em 
vigor e eventuais alterações previstas 
no âmbito da revisão do PDM; 

b) Plantas de Condicionantes, RAN e 
REN do PDM em vigor, atualizadas, 
bem como a indicação do estado de 
revisão das mesmas; 

c) Ouras Plantas do PDM que possam 
conter informação quanto a 

email 

30.out.18 

• Extrato da planta de ordenamento e de 
condicionantes do PDM; 

• Extrato da Planta de RAN; 

• Extrato da Planta de REN; 

• Dados do levantamento de património 
arqueológico 
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 

Telefone 

Tipo/Data de 

Envio 
Informação Solicitada 

Tipo/Data do 

Recebimento 
Informação Recebida Observações 

email 

30.out.18 

condicionantes, servidões e restrições 
de utilidade pública; 

d) Carta de Património; 

e) Perímetros urbanos existentes e/ou 
previstos; 

f) Planos de Pormenor e Planos de 
Urbanização existentes e previstos; 

g) Classificação acústica do território e 
na sua ausência as cartas de ruído; 

h) Outras informações que considerem 
de interesse. 

CCDR Alg – 

Comissão de 

Coordenação e 

Desenvolvimento 

Regional do 

Algarve 

Praça da 
Liberdade, n.º 2  
8000-164 Faro 

289 895 200 

geral@ccdr-alg.pt  

email 

11.out.18 

Solicitar todas as informações para área de 
estudo, nomeadamente:  

a) Cartas da REN aprovadas para os 
concelhos de Tavira e de Alcoutim na 
envolvente do projeto; 

b) Quaisquer informações / 
recomendações de interesse para o 
projeto face aos objetivos definidos em 
planos de ordenamento que abrangem 
a área de projeto. 

email 

18.out.18 

Recibo para pagamento e informação que 
irão disponibilizar extratos das cartas de 
REN. 

 

 email 

5.nov.18 

Extratos das cartas de REN. De Alcoutim   

DGADR – 

Direcção-Geral de 

Agricultura e 

Desenvolvimento 

Rural 

Av. Afonso Costa, 
3 

1949-002 Lisboa 

218 442 200 

geral@dgadr.pt 

email 

11.out.18 

Informação de interesse para a área de 
projeto, nomeadamente em termos de: 

a) Áreas agrícolas de valor a preservar / 
associações agrícolas; 

b) Principais culturas e investimentos; 

c) Localização de pivot’s / infraestruturas 
hidráulicas; 

d) Outras informações de interesse, 
como futuros investimentos e 
condicionamentos para o projeto em 
avaliação. 

email 

12.out.18 

• Identificou o Aproveitamento Hidroagrícola 
do Sotavento Algarvio. 

• Recomendou o contato com a Direção 
regional de Agricultura e Pescas do 
Algarve. 

 

DGEG – Direção-

Geral de Energia 

e Geologia  

Avenida 5 de 
Outubro, n.º 208 
1069-203 Lisboa 

217 922 700 

Informacao@dgeg.
pt 

email 

11.out.18 

Informação para a área de projeto, 
nomeadamente: 

a) Depósitos minerais; 

b) Águas minerais naturais; 

c) Águas minerais industriais; 

d) Recursos geotérmicos; 

e) Massas minerais; 

f) Águas de nascente; 

g) Área de valor geológico e/ou 
geomorfológico. 

email 

11.out.18 

Referem que : 

• a informação em causa (passível de ser 
cedida), apenas se encontra disponível 
através de Serviços Web. 

• Os links para aceder à informação estão 
disponíveis no site da DGEG 
(www.dgeg.gov.pt). 

• A informação SIG poderá ser visualizada 
e/ou descarregada usando o mesmo 
software utilizado para 
visualização/manipulação de Shapefiles 
(*.shp). 

• Os dados estatísticos encontram-se em 
“Áreas Sectoriais”. 

• Nas situações referentes a explorações de 
massas minerais (pedreiras) deverá 
também ser efetuada uma consulta 
específica aos Serviços dos Municípios 
abrangidos, uma vez que a informação 
referente a este tipo de explorações não 
se encontra totalmente vertida no nosso 
site. 

• No que se prende com outros recursos do 
domínio hídrico, incluindo furos, poços e 
nascentes, deverá ser consultada a APA-
Agência Portuguesa do Ambiente. 

• Quanto a informações atualizadas sobre 
eventuais áreas de valor geológico e/ou 
geomorfológico na área de estudo, deverá 
ser consultado o Laboratório Nacional de 
Energia e Geologia (LNEG). 

• Para informações referentes a servidões 
relacionadas com a Rede Elétrica (para 
além da informação que se encontra 
disponível através de Serviços Web), 
deverão ser consultadas as entidades 
concessionárias responsáveis pelo 
transporte e distribuição de energia. 

• Quanto a informações sobre Gasodutos, 
Oleodutos e redes de distribuição, tendo 
presente que se trata de infraestruturas 
sensíveis, esta Direção Geral irá analisar 
o respetivo pedido, sendo enviada 
oportunamente resposta, caso se 
verifiquem eventuais interferências com 
infraestruturas desta natureza. 

 

email 

30.out.18 

Email 

08.nov.18 

Em complemento ao email infra transcrito, 
informamos que a área em estudo relativa 
ao projeto da Linha Elétrica, a 150 kV, entre 
a Subestação 30/150 kV da Central 
Fotovoltaica de S. Marcos e a Subestação 
de Tavira da REN, não interfere com 
infraestruturas de distribuição ou de 
transporte de Gás Natural.  

 

DGPC – Direção 

Geral do 

Palácio Nacional 
da Ajuda 

email 

11.out.18 

Informação para a área de projeto, 
nomeadamente:   
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 

Telefone 

Tipo/Data de 

Envio 
Informação Solicitada 

Tipo/Data do 

Recebimento 
Informação Recebida Observações 

Património 

Cultural 

1349-021 Lisboa 

213 614 200 

dgpc@dgpc.pt 

s.dspaa@dgpc.pt 

email 

30.out.18 

− Imóveis classificados ou em vias de 
classificação; 

− Outras preocupações de interesse sobre 
a zona ou o projeto. 

carta 

02.nov.18 

• Informação sobre imóvel classificado e em 
vias de classificação 

• Dados de património arqueológico 

 

DGT – Direção 

Geral do 

Território 

Rua Artilharia Um, 
n.º 107 

1099-052 Lisboa 

213 819 600 

dgterritorio@dgter
ritorio.pt 

dralgarve.faro@dg
territorio.pt 

email 

11.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse para a área em estudo, 
nomeadamente: 

− Fornecimento dos vértices geodésicos; 

− Fornecimento das estrelas de pontaria; 

− Faixas de proteção na área. 

 
 

 

email 

29.out.18 

email 

31.out.18 

Informam que o email foi reenviado para a 
Eng.ª Helena Ribeiro, chefe do serviço de 
geodesia 

 

- Oficio 

05.nov.18 

• Dados da Rede geodésica; 

• Dados de cartografia; 

• Limites administrativos 

 

DGAIED MDN – 

Direcção-Geral de 

Armamento e 

Infraestruturas de 

Defesa - 

Ministério da 

Defesa Nacional 

Avenida Ilha da 
Madeira, n.º 1-2º  
1400-204 Lisboa 

213 028 500 

dgaied@defesa.pt 
ou 

dgrdn@defesa.pt 

email 

11.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse face à área do projeto sendo de 
destacar: o  

−  servidões militares. 

   

EMGFA MDN – 

Estado Maior 

General da Força 

Aérea – 

Ministério da 

Defesa Nacional 

Avenida Ilha da 
Madeira, n.º 1-4º  
1400-204 Lisboa 

213 038 520 

dscrp@defesa.pt e 
rp@emfa.pt 

email 

11.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse face à área do projeto. 

email 

23.out.18 

Não existem servidões de unidade afetos à 
força aérea, pelo que não há inconveniente 
na sua concretização. Dado que este tipo de 
infraestrutura pode constituir um obstáculo 
aeronáutico, as telas finais com indicação do 
posicionamento dos postes de alta tensão e 
as suas altitudes máximas devem ser 
remetidas à Força Aérea. 

 

DRAP Algarve – 

Direção Regional 

da Agricultura e 

Pescas do 

Algarve 

Patacão, Entrada 
na Rua do Moinho, 

n.º 35 
8005- 511 Faro 

289 870 700  

gabdirector@drap
algarve.gov.pt) 

email 

11.out.18 

Informações atualizada e relevante para 
área de estudo, nomeadamente:  

a) Perímetros de rega; 

b) Emparcelamentos rurais  

c) Aproveitamentos Hidroagrícolas; 

d) Infraestruturas hidráulicas; 

e) Áreas agrícolas de valor a preservar; 

f) Localização de pivot's; 

g) Principais culturas; 

h) Associações agrícolas. 

email 

26.out.18 

• Informação sobre áreas de RAN; 

• Informação sobre 3 aproveitamentos 
hidroagrícolas, designados de Vaqueiros, 
Pão Duro e Monte das Preguiças 

 

DRE Algarve – 

Direção Regional 

da Economia do 

Algarve 

Rua Prof. António 
Pinheiro e Rosa * 

8005-564 Faro 

Tel. 289 896 600 

dre-
algarve@drealg.mi

n-economia.pt 

secretaria.geral@s
g.min-economia.pt  

email 

11.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse face à área do projeto. 

email 

12.out.18 

Reencaminharam o pedido para a DGEG  

EDP Distribuição Rua Camilo 
Castelo Branco, 

n.º 43  
1050-044 Lisboa 

210 021 400 

808 100 100 

apoiocliente@edp
distribuicao.pt 

email 

11.out.18 

Informação atualizada e de interesse para 
a área de projeto, nomeadamente: 

− Rede de distribuição constituída por 
linhas aéreas e cabos subterrâneos de 
alta e média e baixa tensão.  

− Localização de subestações, a par de 
outras infraestruturas, como postos de 
seccionamento e de transformação e 
instalações de iluminação pública. 

− Rede de gás natural 

email 

15.out.18 

Acusam receção do email e vão dar 
seguimento ao mesmo 

 

email 

30.out.18 

Email 

2.01.2019 

Envio ficheiro(s) com a Rede de Média 

Tensão a 15kV  existente na zona.  

Em relação à Baixa Tensão e por falta de 

um cadastro com rigor necessário não 

nos é possível fornecer o mesmo tipo de 

informação.  

 

ICNF – Instituto 

da Conservação 

da Natureza e das 

Florestas 

 

Gabinete de 
Sistemas e 
Tecnologias de 
Informação  

Av. da República, 
n.º 16 

1050-191 Lisboa 

213 507 900 

icnf@icnf.pt, 
gsti@icnf.pt e 

dcnfalg@icnf.pt 

email 

11.out.18 

Solicitar informação atualizada e de 
interesse para a área de projeto, 
nomeadamente em termos de: 

a) Delimitação de Áreas Protegidas, 
Sítios Rede Natura, Zonas de 
Proteção Especial; 

b) Informação para a área em estudo 
relativa aos seguintes grupos: 
mamíferos, aves, anfíbios, répteis e 
quirópteros; 

c) Identificação /cartografia de habitats e 
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Correspondência Enviada Correspondência Recebida 

Entidade 
Endereço/ 

Telefone 

Tipo/Data de 

Envio 
Informação Solicitada 

Tipo/Data do 

Recebimento 
Informação Recebida Observações 

email 

30.out.18 

espécies protegidas; 

d) Identificação /cartografia de 
corredores ecológicos. 

e) Identificação de Perímetros Florestais 
e Matas nacionais e suas 
condicionantes; 

f) Árvores classificadas; 

g) Plano Regional de Ordenamento 
Florestal para a zona em estudo;  

h) Cartografia de Áreas ardidas; 

i) Estudos do ICNF referentes a valores 
naturais, presentes na área em 
estudo, com especial interesse. 

IMT – Instituto da 

Mobilidade e dos 

Transportes, IP 

Avenida das 
Forças Armadas, 

n.º 40 
1649-022 LISBOA 

808 20 12 12 

imt@imt-ip.pt e 
imtonline@imt-

ip.pt  

email 

29.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse face ao projeto e à área de 
estudo  

   

email 

29.out.18 

IP – 

Infraestruturas de 

Portugal, S.A 

Praça da portagem 
2809-013 Almada 

212 879 000 

ip@infraestruturas
deportugal.pt  

email 

11.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse face ao projeto e à área de 
estudo  

   

email 

29.out.18 

LNEG – 

Laboratório 

Nacional de 

Energia e 

Geologia 

Estrada da Portela 
Bairro do Zambujal 

Apartado 7586- 
Alfragide 
2610-999 
Amadora 

210 924 600 

info@lneg.pt 

rosario.martins@ln
eg.pt  

email 

11.out.18 

Informação para a área de projeto, 
nomeadamente: 

a) Depósitos minerais; 

b) Águas minerais naturais; 

c) Águas minerais industriais; 

d) Recursos geotérmicos; 

e) Massas minerais; 

f) Águas de nascente; 

g) Área de valor geológico e/ou 
geomorfológico. 

email/oficio 

26.out.18 

Condicionantes geológicas na área em 
estudo 

 

REN – Rede 

Elétrica Nacional, 

S.A. 

Av. Estados 
Unidos da 

América, n.º 55 
1749-061 Lisboa 

210 013 500 

Info.portal@ren.pt 

comunicacao@ren
.pt 

email 

11.out.18 

Informação atualizada e de interesse para 
a área de projeto, nomeadamente: 

− Linhas de Alta Tensão existentes e em 
projeto.  

− Localização de Subestações, a par de 
outras infraestruturas, como postos de 
seccionamento e de transformação e 
instalações de iluminação pública; 

− Gasodutos. 

   

email 

29.out.18 

email 

30.out.18 

Elementos da Rede Nacional de Transporte 
de Gás Natural (RNTGN) e da Rede Elétrica 
Nacional S.A. 

 

TP – Turismo de 

Portugal 

Rua Ivone Silva,  
n.º 6 

1050-124 Lisboa 

211 140 200 

info@turismodepor
tugal.pt  

antonio.barahona
@turismodeportug

al.pt 

email 

11.out.18 

Informações e recomendações de 
interesse para a área de projeto, 
nomeadamente: 

− Listagem de empreendimentos turísticos 
classificados, nos concelhos de Alcoutim 
e Tavira, com localização cartográfica 
face à área de estudo; 

− Listagem de empreendimentos turísticos 
previstos nos concelhos de Alcoutim e 
de Tavira, com localização cartográfica 
face à área de estudo. 

email 

11.out.18 

Informam que a informação se encontra 
disponível em 
https://sigtur.turismodeportugal.pt  
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ORDENAMENTO E CONDICIONANTES 

 
Plano Diretor Municipal (PDM) Alcoutim definido por: 

o Resolução de Concelho de Ministros 167/95, publicado no Diário da 
Répública 285 IS-B, de 12 de dezembro;  

o tendo tido uma 1º alteração por adaptação pelo Aviso n.º 898/2008, 
publicado no Diário da República n.º 7, II Série, de 10 de janeiro;  

o alterado pela 2º alteração pelo Aviso 18625/2009 publicada no Diário da 
República n.º 204, II Série, de 21 de outubro; 

o 1ª retificação pela Declaração de retificação 2576/2009, publicada no 
Diário da República n.º 217, II Série, de 9 de novembro; 

o 3º alteração por Adaptação pelo Edital 1011/2011 publicada no Diário da 
República n.º 201, II Série, de 19 de outubro; 

o 2ª retificação pela Declaração de retificação 523/2015, publicada no Diário 
da República n.º 117, II Série, de 18 de junho; 

 
Plano Diretor Municipal (PDM) de Tavira publicado por: 

o na Resolução de Concelho de Ministros 97/97, publicado no Diário da 
Répública 139 IS-B, de 19 de junho; 

o alterado pelo Aviso 24377-B/2007 publicada no Diário da República n.º 
238, II Série, de 11 de dezembro; 

o 2ª alteração por adaptação pelo Aviso n.º 25861/2007, publicado no Diário 
da República n.º 248, II Série, de 26 de dezembro 

o 1ª Correção marterial, pela Declaração de retificação 1581/2011, publicada 
no Diário da República n.º 202, II Série, de 20 de outubro  

 
 

PATRIMÓNIO 

 

− Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, 

doravante designada Endovélico)
1
 da responsabilidade da Direcção Geral do 

Património Cultural (DGPC); 

− Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC
 2

 da 

responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC); 

− SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana
3
; 

− IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército
4
; 

                                                
(1) http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios 
(2) http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/ 
(3) http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2 
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− Googlemaps
5
; 

− Plano Diretor municipal de Alcoutim - Resolução de Concelho de Ministros 167/95, 

publicado no Diário da República 285 IS-B, de 12 de dezembro;  

− 1º alteração por adaptação do Plano Diretor municipal de Alcoutim   pelo Aviso n.º 

898/2008, publicado no Diário da República n.º 7, II Série, de 10 de janeiro;  

− 2º alteração do Plano Diretor municipal de Alcoutim pelo Aviso 18625/2009 

publicada no Diário da República n.º 204, II Série, de 21 de outubro; 

− 1ª retificação do Plano Diretor municipal de Alcoutim pela Declaração de 

retificação 2576/2009, publicada no Diário da República n.º 217, II Série, de 9 de 

novembro; 

− 3º alteração por Adaptação do  Plano Diretor municipal de Alcoutim, Edital 

1011/2011 publicada no Diário da República n.º 201, II Série, de 19 de outubro; 

− 2ª retificação Plano Diretor municipal de Alcoutim pela Declaração de retificação 

523/2015, publicada no Diário da República n.º 117, II Série, de 18 de junho; 

− Plano Diretor Municipal de Tavira através da Resolução de Concelho de Ministros 

97/97, publicado no Diário da República 139 IS-B, de 19 de junho; 

− Plano Diretor Municipal de Tavira alterado pelo Aviso 24377-B/2007 publicada no 

Diário da República n.º 238, II Série, de 11 de dezembro; 

− 2ª alteração por adaptação Plano Diretor Municipal de Tavira através Aviso n.º 

25861/2007, publicado no Diário da República n.º 248, II Série, de 26 de 

dezembro 

− 1ª Correção material do Plano Diretor Municipal de Tavira, pela Declaração de 

retificação 1581/2011, publicada no Diário da República n.º 202, II Série, de 20 de 

outubro  

 
 

                                                                                                                                              
(4) http://www.igeoe.pt/ 
(5) https://maps.google.pt/ 
 


	ECGA_rev01.pdf
	CRecebida.pdf
	EDP_A2_Agri-Pro Ambiante (Orto).pdf
	Sheets and Views
	A2_Agri-Pro Ambiante (Orto)


	EDP_A2_Agri-Pro Ambiante.pdf
	Sheets and Views
	A2_Agri-Pro Ambiante



	Binder1.pdf
	DES01-EsbocoCorográfico.pdf
	DES02-Ordenamento.pdf
	DES03-Condicionantes.pdf
	DES04-UsoSolo.pdf
	DES05-AreaEstudoCorredoresAssociados.pdf





