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1  -  INTRODUÇÃO 

Decorrente da apreciação efetuada ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA), pela Comissão de 

Avaliação (CA), com vista à verificação da conformidade dos documentos recebidos para o 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3277, foi considerado necessário a 

apresentação de informação adicional, solicitada através do ofício ref.ª S032627-201905-DAIA.DAP, 

DAIA.DAPP.00094.2019, de 23 de maio de 2019. 

O Pedido de Elementos Adicionais para efeitos da conformidade do EIA é apresentado no 

Anexo 1 deste documento. 

O presente documento, designado Aditamento 1, responde aos elementos solicitados, encontrando-

se organizado de acordo com o pedido formulado pela APA. Assim, o próximo capítulo (Capítulo 2) é 

dedicado à resposta ao pedido de elementos adicionais para efeitos da conformidade do EIA, 

efetuando-se primeiro a resposta às questões relacionadas com Aspetos Gerais (Capítulo 2.1), 

seguindo-se a resposta às questões relacionadas com a Descrição do Projeto (Capítulo 2.2), as 

respostas respeitantes aos fatores ambientais analisados (Capítulo 2.3), impactes cumulativos 

(Capítulo 2.4). O Capítulo 2.5 é respeitante ao Resumo Não Técnico tendo a sua reformulação sido 

desenvolvida em documento próprio. 

No Capítulo 3 lista-se a bibliografia consultada especificamente no âmbito da elaboração do presente 

documento. 

Para complemento da informação produzida ou em resposta direta a elementos solicitados, integram 

o presente documento os seguintes anexos: 

 Anexo 1 - Pedido de Elementos Adicionais 

 Anexo 2 – Projeto de Execução 

 Anexo 3 – Reedição do Índice do Relatório Síntese (resposta ao ponto 2.2) 

 Anexo 4 – Planta Geral da Subestação da Falagueira, 400/150/60kV (resposta ao ponto 2.3) 

 Anexo 5 – Plano de Acessos (resposta ao ponto 2.5) 

 Anexo 6 – Informação em formato shapefile (resposta ao ponto 2.6) 

 Anexo 7 – Reformulação do ponto 5.1.2 – Geologia e Geomorfologia (resposta ao ponto 3.4) 

 Anexo 8 – Esclarecimento REN – Campos Elétricos e Magnéticos (resposta ao ponto 3.5.1 e 

3.5.2) 

 Anexo 9 – Peças Desenhadas 
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2  -  RESPOSTA AO PEDIDO DE ELEMENTOS ADICIONAIS 

2.1  -  ASPETOS GERAIS 

2.1. Deve ser apresentado o respetivo Projeto de Execução que inclua memória descritiva, 

respetivas peças desenhadas e demais elementos 

O Projeto de Execução é apresentado em anexo (Anexo 2) ao presente documento em suporte 

informático. 

 

2.2. A numeração das páginas no Índice do Relatório Síntese do EIA não parece estar 

consistente, pelo que se solicita a sua revisão e a apresentação de uma versão atualizada 

desse índice 

No Anexo 3 ao presente documento apresenta-se o Índice relativo ao Volume 2 – Relatório Síntese 

retificado de acordo com o solicitado. Refira-se que, no âmbito da presente resposta ao pedido de 

elementos adicionais, procedeu-se à reformulação do capítulo 5.1.2 – Geologia e Geomorfologia, 

apresentado no Anexo 7, sendo que a reformulação em causa implicou um novo índice, específico 

para o presente documento. 

 

2.3. Quanto aos antecedentes apresentados, considera-se que não há uma verdadeira 

comparação de alternativas. Com efeito no EGCA (apresentado no Volume 5 do EIA) não 

são apresentadas quaisquer alternativas (apenas uma área de estudo com o traçado da 

linha já marcado) mas apenas as conclusões. Ou seja, não é claro o processo que levou à 

escolha deste mesmo traçado. 

Saliente-se que esta justificação é da maior importância tendo presente que havendo 

possibilidade de ligar a central fotovoltaica de Nisa à SE da Falagueira sem afetar o SIC 

Nisa/Laje da Prata, a solução escolhida atravessa precisamente este SIC. Deve assim ser 

esclarecida e devidamente justificada esta opção com a presentação de um estudo 

comparado de corredores alternativos. 

Deve assim ser demonstrada, para a melhor compreensão e avaliação da opção pelo 

traçado apresentado, a impossibilidade da consideração de outras alternativas face às 

grandes condicionantes ambientais, e desenvolver a justificação pela opção de traçado 

apresentada, sem prejuízo das restantes condicionantes de implementação da linha. 

No contexto do desenvolvimento do Projeto da Linha Central Fotovoltaica de Nisa – Subestação da 

Falagueira, a 150 kV, há duas constantes: o ponto de início da linha – que corresponde à localização 
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do pórtico da subestação da central fotovoltaica – e o ponto de fim de linha - que corresponde ao 

pórtico de ligação à subestação da Falagueira. 

Neste sentido, a entrada por sul na Subestação de Falagueira (SFR) está relacionada com a localização 

do pórtico disponível e consequente painel para a ligação à subestação da linha de 150kV que 

interligará as Centrais Fotovoltaicas de Nisa 1, 2 e 3 à Rede Elétrica de Serviço Público (RESP). Como 

se pode verificar na Planta Geral da Subestação de Falagueira, em anexo (Anexo 4), esta subestação 

(SFR) tem 3 níveis de tensão respetivamente de 150kV, de 400kV da Rede Nacional de Transporte 

(RNT) e de 60kV para ligação à Rede Nacional de Distribuição (RND), tendo cada um dos níveis de 

tensão uma zona própria/dedicada na Subestação. Acresce ainda que a ligação aos pórticos tem um 

ângulo máximo admissível para que não seja posta em causa a suficiência mecânica dos mesmos. 

Por outro lado, o desenvolvimento do traçado da nova linha em projeto deve ter em conta as linhas e 

os restantes obstáculos existentes no terreno, em particular na proximidade da SFR, para evitar 

cruzamentos com as linhas existentes e/ou a eventual necessidade de efetuar modificação destas, o 

que normalmente implica períodos de indisponibilidade com o consequente não fornecimento de 

energia. Face ao número de circuitos de 150kV que ligam à Subestação (Anexo 4), considerou-se 

que o painel escolhido (P100) para ligação da linha à subestação é o que menos impacte produz nas 

linhas existentes. Refira-se ainda que, em reuniões de coordenação havidas entre a REN e o 

Promotor das Centrais Fotovoltaicas de Nisa 1, 2 e 3, foram abordados diversos temas e efetuados 

ponto de situação do andamento dos projetos, tendo sido comunicado que o único pórtico de linha de 

150 kV disponível na subestação para ligação à RNT é o P100, no extremo sul do barramento. Em 

todo o processo de decisão, foram tidas em consideração razões ambientais e técnicas. 

Face ao acima exposto (pórtico de entrada a sul, minimização dos cruzamentos com outras linhas, 

condicionantes no terreno), é possível concluir que qualquer traçado de linha por Norte (evitando o 

SIC PTCON0044 Nisa/Laje da Prata) implicaria uma extensão superior, podendo ser mesmo 

substancialmente superior face à presença do núcleo urbano de Monte Claro e respetivo perímetro 

definido em sede de Plano Diretor Municipal e à necessidade de prevenir/evitar o seu 

atravessamento. Uma solução por norte traria ainda outros impactes pela aproximação à povoação 

da Falagueira (900 metros a norte da subestação).  

Da mesma forma, um traçado desenvolvido por norte implicaria o cruzamento com várias linhas em 

exploração de modo a ser possível estabelecer a ligação ao painel disponível a Sul (P100), 

potenciando a situação acima descrita de indisponibilidade da rede. 

Em resumo, a definição da solução de traçado da Linha Central Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, a 

150 kV, pesou todas as situações descritas, tendo sido considerada a mais favorável e exequível 

quer do ponto de vista técnico, quer do ponto de vista ambiental, apesar de se desenvolver 

parcialmente em Rede Natura 2000.  

O aproveitamento do paralelismo relativamente ao traçado da atual Linha Falagueira – Cedillo, a 

400 kV, possibilita a ligação à Subestação da Falagueira, por sul, ao painel disponível para a tensão 
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em causa, desenvolvendo-se da forma mais linear possível e, consequentemente, menos impactante 

para o território na sua globalidade.  

Na elaboração do projeto de execução a presença da linha existente (Falagueira – Cedillo) foi ainda 

considerada para a otimização da localização dos apoios da linha em estudo face à localização dos 

apoios desta linha existente. Esta otimização entre os apoios das duas linhas permite minimizar a 

intrusão de outras áreas do território, minimizar os constrangimentos para os proprietários na 

exploração das parcelas agrícola e minimizar os impactes na paisagem. 

Foram considerados ajustes localizados no sentido de minimizar eventuais efeitos negativos sobre o 

território, particularmente no que diz respeito a áreas condicionadas inseridas na RAN, na REN e em 

habitats naturais presentes no SIC PTCON0044 Nisa – Laje da Prata. 

Desta forma, considera-se que a opção tomada foi a ambientalmente mais favorável, que evita impactes 

mais gravosos, minimiza a interferência com outras infraestruturas de transporte associadas à 

Subestação da Falagueira, bem como a interferência com outras condicionantes acima identificadas, 

nomeadamente a proximidade ou interferência com o perímetro urbano de Monte Claro e da Falagueira.  

 

2.4. Uma vez que a linha se desenvolve paralelamente à linha de 400 kV já existente (Cedillo-

Falagueira), deve ainda ser explicada a razão pela qual não foi considerada a hipótese de 

utilização desta infraestrutura ou a sua restruturação/upgrade como forma de evitar a 

duplicação de linhas. 

A Linha Falagueira – Cedillo (LFR.CLL) é uma linha simples de 400kV, de interligação com Espanha, 

que resultou da abertura para a subestação de Falagueira da linha Pego-Cedillo, a 400kV. Assim 

sendo, o troço extremo de ligação à subestação da Falagueira já é duplo (LFR.CLL – Falagueira-

Cedillo e LPG.FR - Pego-Falagueira), logo pelo menos no troço final a solução questionada não seria 

de todo possível.  

No restante traçado, a linha LFR.CLL é simples e uma eventual transformação em dupla implicava 

custos adicionais e sobretudo tempos de interrupção da linha de interligação muito significativos o 

que, por sua vez, implicaria uma redução da capacidade de interligação entre Portugal e Espanha 

(NTC - Net Transfer Capacities) para efeitos de trocas de energia no Mercado Ibérico da Energia 

Elétrica (MIBEL). Adicionalmente, uma eventual solução de interrupção da linha de interligação para 

efeitos de obra, teria que ser objeto de acordo com a REE (congénere da REN em Espanha) também.  

Realça-se ainda que, uma possível avaria na eventual linha dupla, por razões associadas ao circuito 

da interligação, poderia implicar um não fornecimento de energia por parte das Centrais fotovoltaicas 

à RESP e vice-versa, i.e., a avaria da linha por razões associadas ao circuito de escoamento da 

energia das Centrais Fotovoltaicas de Nisa 1, 2 e 3, poderia implicar a interrupção da linha de 
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interligação com Espanha, e consequente a redução da capacidade de interligação entre Portugal e 

Espanha, com as consequências já referidas anteriormente. 

Por outro lado, a eventual instalação de um novo terno na linha existente, obrigava à sua modificação 

para dupla de 400kV. Este tipo de solução obrigava à utilização de apoios com 4 planos de colisão 

para aves (dupla esteira vertical), em alternativa à linha considerada, com apoios de linha simples 

com apenas 2 planos de colisão (esteira horizontal).  

Acresce ainda que esta eventual solução/projeto não consta do PDIRT 2018-2027 já aprovado e que 

a realização de modificação da presente linha Falagueira – Cedillo teria que ter por base uma razão 

importante para a sua concretização e ser aprovada pela tutela, algo que pelos argumentos atrás 

apresentados não se verifica. 

Por fim, informa-se que a Rede Nacional de Transporte (RNT) é uma infraestrutura património do 

estado português, embora por via da concessão, atualmente da REN. Como concessionária, é 

obrigação da REN garantir a transparência e a equidade a todos os promotores (de centrais eólicas, 

fotovoltaicas, etc.), pelo que este pedido poderia multiplicar-se nesta e em outras zonas, e a 

concretizar-se, criava algumas impossibilidades e dificuldades na gestão da rede para continuar a 

garantir a segurança de abastecimento da RND e aos Consumidores ligados à RNT, bem como dos 

restantes compromissos da concessão. 

 

2.5. Para cada um dos apoios que se localize sobre área agrícola, área inserida na RAN, 

próximo de habitações, próximo de elementos patrimoniais, ou sobre áreas com 

sobreiros/azinheiras, deve ser apresentada uma síntese (ficha) especificando as 

caraterísticas do local, os acessos a utilizar, a avaliação detalhada dos impactes mais 

significativos e medidas de minimização específicas a adotar. Esta síntese/ficha deve ser 

acompanhada de extrato cartográfico, à escala de projeto, evidenciando os aspetos 

relevantes. A referida informação deve ser desenvolvida em complemento com o Plano de 

Acessos. 

O Anexo 5 ao presente documento corresponde à reformulação do Volume 8 – Plano de Acessos, 

acrescentando as fichas solicitadas para todos os apoios da linha, de modo a incluir os elementos 

solicitados pela CA e permitindo uma mais clara a verificação das condicionantes em presença. 
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2.6. Disponibilizar a informação relativa à implantação do Projeto em análise, incluindo a 

subestação da Falagueira e o Parque Fotovoltaico de Nisa, a linha de interligação e os 

respetivos apoios de linha, em formato "shapefile" (ESRI) no sistema de coordenadas 

oficial de Portugal Continental PT-TM06ETRS89 (EPSG:3763) 

Os elementos solicitados constam do Anexo 6 ao presente documento, sendo fornecidos em suporte 

informático, nomeadamente: 

 Lista de ficheiros: 

- Faixa 45m – corresponde à faixa de servidão de 45 m centrada no eixo da Linha Central 

Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, a 150kV (faixa45m.cpg; faixa45m.dbf; faixa45m.idx; 

faixa45m.shp; faixa45m.shx); 

- Linha – corresponde à Linha Central Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, a 150kV, incluindo 

apoios (1 a 19), pórticos, cabos condutores e cabos de guarda (linha.cpg; linha.dbf; 

linha.idx; linha.shp; linha.shx); 

- PFNisa – corresponde às diferentes centrais fotovoltaicas (Nisa 1, Nisa 2 e Nisa 3) 

(PFNisa.cpg; PFNisa.dbf; PFNisa.idx; PFNisa.shp; PFNisa.shx) 

- SEFalagueira - corresponde à área de implantação da Subestação da Falagueira 

(SEFalagueira.cpg; SEFalagueira.dbf; SEFalagueira.idx; SEFalagueira.shp; 

SEFalagueira.shx) 

 

2.2  -  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

2.1. Esclarecer quanto à colocação de dispositivos Bird Flight Diverters (BFD). Com efeito, na 

página 37 do Relatório Síntese refere-se que "(…) será necessário adotar a sinalização da 

linha com BFD entre os apoios 6 a 8, 11 a 13 e 15 a 16", enquanto que na página 43 do 

mesmo documento é referido que serão instalados dispositivos de sinalização para 

avifauna entre os apoios 6 e 7, os apoios 8 e 11, os apoios 12 e 13 e ainda entre os apoios 

15 e 16. 

Esclarece-se que a sinalização para aves será colocada nos vãos entre os apoios 6 a 8, 11 a 13, e 15 

a 16, correspondendo às zonas mais abertas atravessadas pela Linha Central Fotovoltaica de Nisa – 

Falagueira, a 150 kV. 
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Neste sentido, retifica-se igualmente o conteúdo da medida c.6 constante do capítulo 8.2 – Medidas 

de Minimização: 

Quadro 1 – Excerto do quadro de medidas de minimização com retificação da medida c.6 

Fase N.º Medida de Minimização Fonte Descritor onde se aplica 

Fase de 
Conclusão 

da Obra 
c.6 

Proceder à instalação de sinalizadores tipo BFD (Bird 
Flight Diverters) nas zonas mais abertas: 

 Vãos entre os apoios 6 e 8; 

 Vãos entre os apoios 11 e 13; 

 Vãos entre os apoios 15 e 16 

- Sistemas Ecológicos 

 

2.2. Na página 44 do Relatório Síntese é apresentada a seguinte afirmação: "Refere-se 

obviamente como projeto complementar, e do qual depende a necessidade do projeto em 

estudo, o próprio parque fotovoltaico de Nisa, incluindo a respetiva subestação (…)" por 

outro lado, na pág. 53 do mesmo Relatório, é referido que : "o projeto da Linha entre a 

Subestação do Parque Fotovoltaico de Nisa e a Subestação da Falagueira, a 150 kV, surge 

da necessidade da ligação do Parque Fotovoltaico de Nisa à rede do Sistema Elétrico de 

serviço público existente através da Subestação da Falagueira. 

Convém esclarecer que a Linha em avaliação é um Projeto associado das três centrais 

fotovoltaicas - Nisa 1, Nisa 2 e Nisa 3 - já que sem a linha as mesmas não poderão 

funcionar. Esta situação deve assim ser corrigida 

O capítulo 4.6 – Projetos Complementares ou Subsidiários passa a ter a seguinte redação: 

4.6. Projetos Complementares ou Subsidiários 

No caso da presente Linha podem-se referir como projetos complementares a este projeto a 

instalação de estaleiro(s)/parque(s) de materiais, convenientemente caracterizada no Capítulo 4.2.1. 

A Linha Central Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, a 150 kV, é um projeto associado da Central 

Fotovoltaica de Nisa, mais concretamente das três centrais – Nisa 1, Nisa 2 e Nisa 3 – que o 

constituem, sendo fundamental para a concretização dos objetivos destas, dado permitirem a injeção 

de energia elétrica produzida na rede.  

A subestação de saída do próprio parque fotovoltaico tem como função a transformação da energia 

elétrica proveniente deste, elevando a tensão da energia elétrica de 20 kV para 150 kV de acordo 

com os parâmetros de segurança da rede elétrica. Esta subestação é composta por um 

transformador de 50 MVA, bem como todo o equipamento de proteção, medida e controlo 

necessários ao seu funcionamento e operação. O quadro seguinte indica as coordenadas da área de 

intervenção da subestação, inserido na área do próprio parque: 
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Quadro 2  - Coordenadas da área de intervenção da Subestação do Parque Fotovoltaico de Nisa  

M (m) P (m) Long Lat 

39120,23 -14233,66 -7,6780383 39,5391676 

39129,62 -14256,83 -7,6779304 39,5389585 

39099,97 -14268,85 -7,6782760 39,5388516 

39090,58 -14245,68 -7,6783839 39,5390607 

A localização da subestação está indicada nas peças desenhadas apresentadas no Volume 3. 

No que concerne ao Parque Fotovoltaico, este tem como objetivo a produção de energia elétrica 

através de fontes de energia renováveis, neste caso, a energia solar. Este Parque é composto por 

múltiplas seções de subcentrais fotovoltaicas compostas por agrupamentos de painéis fotovoltaicos 

que se ligam ao seu inversor solar dedicado. Este inversor tem como função a transformação da 

energia elétrica de corrente contínua para corrente alternada de acordo com os parâmetros de 

segurança e caraterísticas técnicas que permitem a injeção na rede elétrica. Cada subcentral é 

composta por um grupo de inversores que são posteriormente reunidos no seu transformador e este, 

por sua vez, interliga com a subestação. O Parque Fotovoltaico inclui todo o equipamento de 

proteção, medida e controlo necessários ao seu funcionamento. 

O quadro seguinte indica a área global de intervenção do Parque Fotovoltaico de Nisa. 

Quadro 3 - Coordenadas da área global de intervenção do Parque Fotovoltaico de Nisa   

Ponto M (m) P(m)  Ponto M (m) P(m)  Ponto M (m) P(m) 

1 38045.742 -13495.178  24 39905.057 -14358.940  46 38522.793 -14683.417 

2 38166.037 -13524.606  25 39927.789 -14422.418  47 38501.012 -14595.012 

3 38275.489 -13619.086  26 39967.011 -14470.820  48 38456.838 -14540.157 

4 38316.792 -13502.922  27 39986.254 -14592.832  49 38432.299 -14517.907 

5 38458.738 -13223.176  28 39870.292 -14531.322  50 38313.715 -14429.171 

6 38486.972 -13219.143  29 39838.024 -14515.188  51 38230.147 -14396.882 

7 38536.181 -13235.276  30 39735.389 -14481.541  52 38128.503 -14362.807 

8 38682.861 -13228.478  31 39652.484 -14471.828  53 38087.362 -14332.153 

9 38731.190 -13216.972  32 39554.672 -14438.552  54 38042.973 -14304.725 

10 39058.595 -12961.425  33 39540.555 -14514.179  55 38015.566 -14294.238 

11 39100.966 -13038.357  34 39482.515 -14681.352  56 37963.131 -14282.138 

12 39190.103 -13101.158  35 39441.794 -14745.081  57 37956.677 -14228.089 

13 39242.883 -13102.962  36 39405.879 -14831.397  58 38001.862 -14177.268 

14 39479.513 -13231.342  37 39396.796 -15029.239  59 38045.413 -14146.613 

15 39577.754 -13321.712  38 39359.494 -15204.695  60 38009.719 -14097.801 

16 39601.546 -13422.796  39 39297.984 -15221.838  61 37921.719 -14106.190 

17 39703.060 -13565.523  40 39231.452 -15191.587  62 38740.766 -14062.904 

18 39741.296 -13712.503  41 39133.620 -15037.306  63 37840.766 -13984.596 

19 39820.957 -13791.486  42 39079.168 -14997.980  64 37896.359 -13921.996 

20 39790.012 -13950.196  43 38865.235 -14987.843  65 37954.086 -13814.866 

21 39880.353 -14141.553  44 38731.828 -14878.182  66 37977.216 -13729.647 

22 39940.297 -14240.374  45 38615.866 -14772.304  67 38012.065 -13679.309 

23 39931.311 -14358.940      
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2.3. Indicar qual a origem da água utilizada durante a fase de construção (instalações sociais 

do estaleiro) 

A água utilizada durante a fase de construção nas instalações sociais do estaleiro será proveniente 

de reservatórios a instalar, abastecidos pelos bombeiros locais. 

 

2.4. Indicar a profundidade máxima de escavação na execução das sapatas associadas à 

construção dos apoios de linha. 

De acordo com os elementos do PE (Anexo 2), a profundidade máxima de escavação na execução 

das sapatas associadas à construção dos apoios de linha é de 3,50 m no apoio do tipo CWT2 

(apoio 19). 

No quadro seguinte expõem-se as profundidades da fundação dos vários apoios previstos. 

Quadro 4  – Profundidade de escavação associada a cada tipo de apoio previsto para a Linha Central 

Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, a 150 kV 

Tipo de 
Apoio 

Quantidade Número dos Apoios 
Ref. da 

Fundação 
Profundidade de 
escavação (m) 

T1-23 1 5 DRE023 2,10 

T1-29 2 4 / 6 DRE027 2,10 

T1-35 6 7 / 9 / 11 / 12 / 13 / 17 DRE027 2,10 

T1-41 1 8 DRE027 2,10 

TR2-17 2 15 / 16 DRE045 2,40 

TR2-23 1 1 DRE045 2,40 

TR2-29 1 10 DRE052 2,60 

TR2-35 4 2 / 3 / 14 / 18 DRE060 2,80 

CWT2 1 19 DRE159 3,50 

 

2.3  -  ANÁLISE ESPECÍFICA POR FATOR AMBIENTAL 

2.3.1  -  Ambiente Sonoro 

Caraterização da situação de referência 

3.2.1. No item 5.2.2.3. do Relatório Síntese, deve ser citado o relatório de ensaio acústico 

relativo à caraterização da situação de referência constante dos anexos técnicos. 

O capítulo 5.2.2.3 – Caraterização da Área de Potencial influência Acústica passará a ter a 

seguinte redação: 

De forma a avaliar o ambiente sonoro na área de potencial influência do projeto foi efetuada a 

caracterização do ambiente sonoro nos três períodos de referência [período diurno (7h-20h), 
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do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)] para os conjuntos de recetores existentes ou 

previstos, e que se enquadram no estabelecido na alínea q) do Artigo 3.º do DL 9/2007, que 

define como “Recetor sensível” – todo o edifício habitacional, escolar, hospitalar, com 

utilização humana. 

A caracterização acústica experimental foi efetuada através de medições acústicas in situ, por 

Laboratório de Acústica com acreditação IPAC-L0535, segundo a norma NP EN ISO/IEC 

17025:2005, pelo Instituto Português de Acreditação, cujo relatório se apresenta em anexo ao 

presente Relatório Síntese (Anexo C1 – Ambiente Sonoro, Anexo C – Qualidade do 

Ambiente, Volume 4 – Anexos Técnicos). 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 

1996, Partes 1 e 2 (2011), e no Guia de Medições de Ruído Ambiente, da Agência 

Portuguesa do Ambiente (2011), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, Decreto-Lei n.º 9/2007, em vigor desde 

fevereiro de 2007 (Anexo C1 – Ambiente Sonoro, Anexo C – Qualidade do Ambiente, Volume 

4 – Anexos Técnicos). 

O traçado da Linha percorre meio agrícola e florestal, sendo povoação mais próxima a Aldeia 

de Monte Claro, que se localiza a mais de 100 metros de distância. Foi avaliado 1 pontos de 

medição de ruído que pretenderam caracterizar o ambiente sonoro junto dos recetores 

sensíveis potencialmente mais afetado pelo projeto.  

Os resultados obtidos nas medições realizadas nos dias 23, 24 e 26 de julho de 2018 (Anexo 

C1 – Ambiente Sonoro, Anexo C – Qualidade do Ambiente, Volume 4 – Anexos Técnicos) e a 

descrição dos recetores sensíveis existentes, apresentam-se em seguida. 

Ponto 1 – Aldeia de Monte Claro (coordenadas WGS84: 39°31'40.17"N; 7°43'0.38"W): 

Habitações unifamiliares até 2 pisos de altura, localizadas a aproximadamente 100 metros de 

distância da Linha. 

A ocupação e uso do solo da envolvente das habitações é agroflorestal, sendo as principais 

fontes de ruído o tráfego rodoviário da EN359 e local, e o ambiente sonoro atual é 

característico de ambiente rural pouco perturbado. De referir que a Linha MAT existente não 

apresentava emissão sonora significativa nos níveis de ruído medidos. 

Fontes de ruído significativas: Tráfego rodoviário da EN359 e local, natureza (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal). 

Classificação Acústica: Zona Mista [Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A)]. 

Níveis Sonoros: Ld ≈ 50 dB(A); Le ≈ 48 dB(A); Ln ≈ 45 dB(A); Lden ≈ 53 dB(A). 
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Figura 5.2.3 - Localização e apontamento fotográfico do Ponto 1 e dos recetores sensíveis 

De acordo com os resultados obtidos nas medições experimentais, o ambiente sonoro junto 

dos recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do projeto, 

caracterizados pelo ponto de medição Ponto 1 cumprem os limites legais aplicáveis a zona 

mista (artigo 11.º do DL 9/2007) (Anexo C1 – Ambiente Sonoro, Anexo C – Qualidade do 

Ambiente, Volume 4 – Anexos Técnicos) 

Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro: 

 Pouco perturbado: Lden ≤ 55 dB(A); 

 Moderadamente perturbado: 55 dB(A) < Lden ≤ 65 dB(A); 

 Muito perturbado: Lden > 65 dB(A). 
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Verifica-se que o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis potencialmente mais 

afetados pelo ruído particular do projeto, localizados na Aldeia de Monte Claro é pouco 

perturbado, sendo a principais fontes de ruído (pouco significativas) o ruído do tráfego 

esporádico da EN359 e local e o ruído da natureza típico de ambiente rural (aerodinâmica 

vegetal e fonação animal). 

 

Análise de impactes ambientais 

3.2.2. No item 7.2.2.3 do Relatório Síntese, explicar sucintamente o método de cálculo do 

ruído particular da linha e citar qual a probabilidade anual de ocorrência de condições 

meteorológicas favoráveis ao efeito de coroa adotada na simulação dos níveis sonoros "de 

ruído particular" da Linha. 

O cálculo de ruído particular da Linha foi realizado através da metodologia constante no Guia 

Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de 

Transporte de Eletricidade - Linhas Aéreas; Protocolo entre a Rede Elétrica Nacional e a Agência 

Portuguesa do Ambiente; Elaborado pela Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes; Janeiro 

de 2008, nomeadamente no ANEXO LA 22 - Metodologia de Cálculo do Ruído Gerado pelas LMAT. 

No caso concreto a previsão dos níveis sonoros na fase de exploração da infraestrutura foi efetuada 

através de um programa desenvolvido para o efeito pela REN, tendo por base o documento 

“REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de Linhas MAT. Níveis Sonoros de Longo 

Termo Gerados por Linhas MAT. Procedimento, metodologia e implementação de ferramenta 

computacional para cálculo previsional. 2009”. 

Resumidamente o modelo calcula, para um determinado ponto recetor, e, de acordo com os valores 

do campo elétrico Emax à superfície de cada condutor ou fase, do seu diâmetro e da geometria da 

linha MAT, duas componentes: (i) em condição favorável, o nível LAeq da linha MAT (LF), e (ii) em 

condição desfavorável, o valor do nível LAeq da linha MAT (LH). A percentagem atribuída à 

ocorrência de cada valor é definida pela própria folha de cálculo, de acordo com a zona selecionada 

(no presente caso “sul do tejo”: probabilidade de ocorrência de condições favoráveis: 4%). 

 

3.2.3. Rever os valores de ruído particular previstos para a Linha, uma vez que são 

apresentados valores negativos (conforme quadros 7.2.3 e 7.2.4 do Relatório Síntese) 

Procedeu-se à revisão dos valores em causa no âmbito do presente pedido de elemento adicionais, 

tendo-se retificado o referencial da separação horizontal de fases, bem como o diâmetro dos 

condutores. Esta revisão resultou em valores positivos de LAeq. 
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Neste contexto, apresentam-se os quadros retificado para os recetores R01 e R02. 

Quadro 5  - Dados de entrada e níveis sonoros previstos no recetor R01 
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Quadro 6  – Dados de entrada e níveis sonoros previstos no recetor R02 

 

A análise dos quadros anteriores permite constatar que, em termos de Ruído Particular e de Ruído 

Ambiente, se prevê em todos os recetores avaliados, potencialmente mais afetados pelo ruído da 

Linha, cumprem os valores limite de exposição aplicáveis: zona mista [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 

53 dB(A)]. 

Enquanto Atividade Ruidosa Permanente prospetiva-se que também cumpra o Critério de 

Incomodidade [artigo 13º do RGR: diferencial Ld ≤ 5dB(A); Le ≤ 4 dB(A), Ln ≤ 3 dB(A)) junto dos 

recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do projeto. 

De acordo com o explicitado anteriormente, prevêem-se para a fase de exploração os seguintes 

impactes: prevêem-se impactes: Negativos, Diretos e Indiretos, Prováveis, Irreversíveis, 

Temporários, de Magnitude Nula e Pouco Significativos. 
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2.3.2  -  Recursos Hídricos 

Caraterização da situação de referência 

3.3.1. Caraterizar o regime de escoamento das linhas de água assinaladas na Carta Militar 

1:25 000 e localizadas dentro da área de intervenção 

Consultado o SNIRH – sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos não existem nenhumas 

estações hidrométricas nos cursos de água das sub-bacias da margem esquerda do Tejo onde se 

insere o projeto que permitam uma quantificação do escoamento superficial da zona. 

Contudo, pode referir-se que genericamente o regime de escoamento das linhas de água que 

ocorrem na área de estudo é temporário, apenas com caudal no período húmido em virtude da 

relativa proximidade à cabeceira dos cursos de água e da reduzida expressão destas linhas de água.  

Para maior clareza na identificação das linhas de água intercetadas e suas principais características é 

feita uma identificação com referência aos vãos da linha onde se dá a travessia das linhas de água, 

tendo por base a carta militar (1:25.000). São identificadas as situações em que, na envolvente do 

projeto os cursos de água intercetados estão modificados pela presença de albufeiras. 

 Vão 1-2: Curso de água, afluente da margem direita da ribeira de Palhais, com apenas 165 

metros a montante do vão da linha. 

 Vão 2-3: Ribeira de Palhais. Ribeira com maior expressão na zona de atravessamento. 

Com uma bacia a montante com uma área de 618ha e uma extensão do curso de água de 

3,3km. 

 Vão 3-4: 3 afluentes da margem esquerda da ribeira de Palhais com apenas 140m, 520m e 

445m. 

 Vão 6-7: 2 afluentes da margem esquerda da ribeira de Monte Claro com apenas 125m e 

180m. 

 Vão 7-8: Ribeira de Monte Claro e um pequeno afluente da margem esquerda. A Ribeira de 

Monte Claro é a segunda ribeira com maior expressão na zona de atravessamento. Com 

uma bacia a montante com uma área de 255ha e uma extensão do curso de água de 2km. 

O regime de escoamento desta linha de água encontra-se parcialmente artificializada por 

uma albufeira. Esta albufeira, a 590m a montante do atravessamento do projeto, é utilizada 

no combate a incêndios estando caraterizada segundo o SCRIF (http://scrif.igeo.pt/) como 

apresentando um volume de 45000m
3
, com uma profundidade de 5 metros. 

 Vão 8-9: Curso de água, afluente da margem esquerda da Ribeira de Monte Claro, com 

apenas 370 metros a montante do vão da linha, com uma pequeno represamento a 200 

http://scrif.igeo.pt/
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metros. A cerca de 190 metros a jusante da zona de atravessamento este curso de água 

tem outra pequena albufeira. 

 Vão 10-11: Curso de água com 750 metros a montante do vão da linha, afluente da margem 

esquerda da Ribeira de Monte Claro, com uma bacia a montante com uma área de 44ha. 

 Vão 13-14: Curso de água com apenas 20m a montante da zona de travessia, corresponde 

a um afluente da margem esquerda da ribeira de Monte Claro. 

 Vão 14-15 e 15-16: Curso de água, tributário do afluente da margem direita da Ribeira de 

Figueiró (intercetado pelo vão entre os apoios 16 e 17), com apenas 250m a montante do 

vão entre os apoios 15 e 16 da linha e que tem continuidade sob o vão entre os apoios 14 e 

15 onde apresenta 135m de extensão para a montante. 

 Vão 16-17: Curso de água com 910 metros a montante do vão da linha, afluente da margem 

direita da Ribeira de Figueiró, com uma bacia a montante com uma área de 63ha. 

 

3.3.2. Demonstrar que, para todas as intervenções previstas pelo projeto em áreas de REN 

não colocam em causa, cumulativa e especificamente, as funções das tipologias de REN 

intercetadas, nos termos do Anexo I do DL n.º 166/2008, na redação do DL n.º 239/2012, por 

função 

O atual RJREN Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) é estabelecido 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 alteração introduzida no art.º 20º pelo Decreto-Lei nº 96/2013, de 19 de julho, 

e regulamentado pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, cujo anexo I estabelece as 

condições e requisitos para a admissão dos usos e ações, compatíveis com os objetivos de proteção 

ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na REN. 

O projeto apenas interfere com áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN) correspondentes ao 

ecossistema “Áreas de elevado risco de erosão hídrico do solo” e “Cursos de água e respetivos leitos 

e margens.”. 

De acordo com n.º 3, da secção III, do anexo I do atual RJREN, as principais funções da delimitação 

das áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo são: 

i) conservação do solo;  

ii)) manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;  

iii) regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do 

escoamento superficial; 
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iv) redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento 

das massas de água.  

É a precipitação, e o consequente escoamento superficial, que introduzem alterações na modelação 

do terreno pela ação que desenvolve de transporte de sedimentos. 

Para os solos serem arrastados pelas chuvas, além da falta de estrutura e coesão, são necessárias 

duas condições: precipitação intensa e um declive que a faça escorrer com velocidade suficiente para 

transportar as partículas dos solos. Assim, quanto maior for cada um desses fatores mais intensa é a 

erosão. 

As áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo, correspondem assim a áreas que, devido às 

suas características de solo e de declive, estão sujeitas à perda excessiva de solo por ação do 

escoamento superficial, e a sua delimitação deve considerar de forma integrada o declive e a 

erodibilidade média dos solos resultante da textura, estrutura e composição. 

A área total de risco de erosão da REN, a ser ocupada pelos apoios (apoios 5 e 6) é de 66,1 m2 

(soma da área da base dos apoios), e a área total atravessada pela linha, considerando a faixa de 

servidão de 45 m, é de cerca de 2 ha. 

Com explicado na descrição do projeto que integra EIA (Capítulo 4.2.1), durante a obra, as ações 

sobre o solo consiste na abertura do cabouco para a implantação dos apoios sendo posteriormente 

coberto com os mesmos solos, modelando-os à situação atual. Desta forma, o solo é restituído nas 

mesmas condições pelo que a área efetivamente ocupada corresponde à área ocupada pelos 4 

maciços de fundação que o compõem (como exposto nos elementos do Anexo A1 do EIA) e cuja 

implantação ocupa apenas uma área de 0,16m
2
. 

 

Fotografia 1 -  Apoio da Linha Falagueira – Cedillo, 400kV, ilustrativa da ocupação do terreno pelos maciços de 
fundação dos apoios 

Relativamente à área de servidão da linha (faixa de 45 metros), nesta zona encontra-se ocupada por 

montado e vinha, compatível com o regime de servidão, não exigindo qualquer intervenção nesse 

âmbito (como ocorreria caso estivessem presentes espécies de crescimento rápido). 
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Fotografia 2 -  Fotografia de troço da Linha Falagueira – Cedillo, 400kV, ocupação da manutenção da ocupação 
do solo na faixa de servidão da linha numa situação de montado 

Desta forma, considera-se que a implantação do projeto, com apenas 2 apoios em Áreas de elevado 

risco de erosão hídrico do solo, ocupando uma área insignificante, não põe em causa as funções 

deste ecossistema da REN pelo que não se consideram quaisquer impactes. 

A presença de impactes negativos ocorre unicamente durante a fase de construção, entre a abertura 

dos caboucos para implantação dos apoios e a sua cobertura, decorrente da movimentação de terras 

associada a esta ação, de magnitude reduzida e pouco significativos, sendo, porém, minimizáveis 

pela adoção de medidas de minimização já propostas no EIA (Capítulo 8), nomeadamente: 

 B.26 - As terras resultantes da escavação para realização das fundações para implantação 

dos novos apoios da linha deverão ser distribuídas em seu redor para regularizar a área de 

intervenção e de forma a minimizar a afetação de áreas adicionais. 

 B.27 - Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações 

de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, evitando o arraste de 

sedimentos e o eventual assoreamento de linhas de água existentes na envolvente. 

Relativamente aos leitos e nas margens dos cursos de água, como referido no atual RJREN 

(Anexo I – n.º4 da alínea a), Secção II podem ser realizados os usos e as ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Assegurar a continuidade do ciclo da água; 

ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água; 

iii) Drenagem dos terrenos confinantes; 

iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola; 

v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e 

evitando a impermeabilização dos solos; 

vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna; 
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vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente a 

drenância e os processos físico-quimicos na zona hiporreica. 

As linhas de água identificadas como pertencentes à Reserva Ecológica Nacional são a Ribeira de 

Palhais (vão entre os apoios 2 e 3) e a Ribeira do Monte Claro (vão entre os apoios 7 e 8), ambas 

apenas intercetadas em vão, sem que nenhum dos apoios interfira com a linha de água e respetivas 

margens (largura de 10 metros). 

Como referido anteriormente, dada a afetação diminuta do solo pelos apoios, não existe interferência 

nem diretamente com as linhas de água, nem com a drenagem dos terrenos confinantes pelo que 

não se referem quaisquer impactes nas funções que a REN pretende preservar. 

 

Avaliação de impactes ambientais 

3.3.3. Avaliar os impactes na quantidade e qualidade da água das captações de água 

subterrânea - F1, F2 e F3 - e do poço P25, resultantes das escavações para a instalação 

dos apoios de linha elétrica de interligação a construir (fase de construção). 

Os trabalhos de construção dos apoios da linha elétrica introduzem alguma perturbação localizada no 

terreno envolvente dos apoios, pelas necessárias escavações dos caboucos para implantação dos 

apoios, movimentação de terras e circulação de viaturas pesadas e operários. 

Estas perturbações são contudo muito circunscritas e temporárias. Como referido na resposta à 

questão 2.4 do presente Aditamento, no subcapítulo da Descrição de Projeto, as fundações dos 

apoios desenvolve-se a pouca profundidade (entre 2,1 m a 3,5 m de profundidade).  

As captações mais próximas dos apoios da linha são as referidas acima cujas principais 

características se referem no quadro seguinte. 

Quadro 7 – Principais características dos pontos de água mais próximos da intervenção 

Identificação F1 F2 F3 P25 

Fonte da informação ARH ARH ARH 
Cartografia 

militar 

Tipo 
Furo - Pesquisa - 

Casal da Maria Rita 
Captação de água 

subterrânea 
Furo – Subestação da 

Falagueira 
Poço 

Profundidade 100m 0m - Charca 100m -- 

Distância ao projeto 90 metros do apoio 9 
40 metros do 

apoio 15 

Inserido na 
subestação da 

Falagueira 

75 metros do apoio 19 

50 metros do 
apoio 10 

Profundidade da 
fundação do Apoio 

mais próximo 
2,1m 2,4m 3,5 m 2,6 m 
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De um modo geral, como se pode constatar pelo quadro anterior, e como já exposto no EIA, as 

intervenções para execuções das fundações são muito pouco expressivas e a baixa profundidade. 

A maior fundação ocorre no apoio 19, localizado na proximidade da subestação da Falagueira. Aqui o 

ponto de água mais próximo (F3) corresponde a um furo a 100 metros de profundidade, a 75 metros, 

inserido na própria subestação, pelo que a intervenção não se refletirá em qualquer afetação deste 

ponto de água. 

Da mesma forma, o F1, com uma profundidade de 100 metros e localizado a 90 metros do apoio 9, 

não terá qualquer afetação pela execução do projeto. 

O poço P25 encontra-se sob a linha Falagueira-Cedillo, a 400kV em terreno murado a 50 metros da 

zona de intervenção do apoio 10. Desta forma, a ação pouco expressiva necessária à implantação do 

apoio (cabouco com 2,6 m de profundidade), devidamente independente relativamente ao ponto de 

água em questão garantem que não haverá afetação do mesmo. 

O F2 corresponde a uma captação identificada pela ARH que, pela sua localização corresponde a 

uma pequena charca existente a cerca de 40 metros do apoio 15. Uma vez que esta charca está 

localizada no mesmo terreno onde se prevê a localização do apoio, de modo a garantir que não 

existe afetação deste uso de água e para obviar qualquer impacte na quantidade e na qualidade da 

água sugere-se a sua delimitação com vedação provisória (com a concordância dos proprietários). 

Em suma, genericamente as ações em causa são localizadas e temporárias e não se repercutem em 

ações poluentes para o meio hídrico. A movimentação de terras poderá dar origem a um aumento 

localizado dos Sólidos Suspensos Totais, sem qualquer repercussão sobre o meio hídrico 

subterrâneo. A inexistência de linhas de água de relevo ou outros ussos sensíveis na zona faz com 

que estas ações não tenham repercussões negativas sobre a qualidade da água. A vedação da 

charca na proximidade do apoio 15 garante a sua proteção. 

 

Medidas de minimização 

3.3.4. Propor novas medidas de minimização, caso ocorram alterações ao nível de avaliação 

de impactes, tendo em conta o solicitado nos pontos anteriores 

Em virtude da análise anterior apenas se refere como medida a proteção provisória, durante a fase de 

construção, da charca identificada como F2, a cerca de 40 metros a nordeste do apoio 15, com 

vedação, desde que tenha acordo dos proprietários. 

Além desta medida não se propõe outras ações uma vez que se considera que medidas de 

minimização já preconizadas no EIA são suficientes para a salvaguarda do meio hídrico, superficial e 

subterrâneo, minorando ou mesmo evitando os efeitos que, ainda que pouco significativos e 

essencialmente temporários possam ocorrer. 
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2.3.3  -  Património 

Analisando o EIA para efeitos de verificação da conformidade, no que concerne ao fator ambiental 

Património Cultural, constata-se que o EIA apresenta um Plano de Acessos a desenvolver no âmbito 

do Projeto de Execução da Linha e cartografia com a sua localização. No entanto não é apresentada 

a caraterização e inerente prospeção arqueológica desses mesmos acessos, essencial para a 

avaliação dos impactes desta componente de projeto. Face ao exposto, é necessário entregar os 

seguintes esclarecimentos e elementos adicionais: 

3.3.1. Plano de Acessos: tendo presente o traçado apresentado e dado que o projeto da linha 

de encontra em fase de projeto de execução, deverá ser realizada a prospeção 

arqueológica sistemática na zona dos novos acessos e dos acessos a melhorar, tendo em 

vista a identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas ou relocalizações das 

ocorrências identificadas na pesquisa documental, localizadas nas imediações dos 

acessos (até 200 m), cujos resultados irão permitir avaliar os impactes e as medidas de 

minimização a adotar. 

Os novos acessos a fazer (agentes de impacte: desmatação e escavação) localizam-se todos já na 

envolvente imediata do projeto, na área onde incidiu a prospeção arqueológica sistemática, que teve 

resultados nulos (não foram identificadas ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto). 

Neste projeto, os acessos a beneficiar coincidem, na sua maioria, com caminhos rurais consolidados, 

de limites largos e com a superfície de via regular (durante os trabalhos de campo não se observaram 

afloramentos rochosos que potenciam o registo de sulcos de rodados, nem muitos vestígios de 

empedrados nos caminhos). Ou seja, as ações a desenvolver para a beneficiação dos caminhos 

consistem apenas na cobertura de pequenos buracos para nivelamento da superfície de via ou, 

eventualmente, na regularização das margens do caminho, não estando prevista qualquer 

intervenção fora da faixa dos caminhos existentes a beneficiar. 

Perante os factos expostos, considera-se que o território já está devidamente prospetado 

relativamente à intervenção. Os acessos a desenvolver estão inseridos na faixa de 100 metros da 

linha, prospetados de forma sistemática. As melhorias nos caminhos rurais, referidas anteriormente, 

necessárias desenvolver nos acessos a melhorar não provocam impactes negativos diretos ou 

indiretos em qualquer sítio arqueológico afastado da via, não se justificando, desta forma, uma 

prospeção neste território de âmbito alargado (200 metros). 

Por fim, convém salientar que foi proposto no EIA o acompanhamento arqueológico desta 

empreitada, devendo ser da competência da equipa técnica contratada a sinalização e vedação de 

todas as ocorrências patrimoniais localizadas nas imediações da empreitada (caminhos inclusive), de 

forma a evitar qualquer impacte negativo direto. 
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3.3.2. Em conformidade com os resultados, apresentar as Fichas da Caraterização das 

ocorrências patrimoniais identificadas, quadro síntese com a distância das ocorrências 

inventariadas relativamente às componentes de projeto, a avaliação de impactes e a 

proposta de medidas de minimização. 

Conforme explicado anteriormente, não foram realizados novos trabalhos de campo. Por este motivo, 

não se apresentam novas fichas de caraterização de ocorrências patrimoniais, nem a respetiva 

avaliação de impactes patrimoniais. 

Da mesma forma, não se propõem medidas adicionais sendo as medidas de minimização a 

considerar as apresentadas no estudo ambiental. 

 

3.3.3. Cartografia dos acessos da linha da central fotovoltaica com sinalização das 

ocorrências patrimoniais e identificação das condições de visibilidade do terreno das 

áreas objeto de prospeção (escala 1:5000 ou 1:2000) 

Conforme explicado anteriormente, não foram realizados novos trabalhos de campo. Por este motivo, 

é apenas reformulado o Desenho 3 do EIA – Património (Anexo 9), representando os novos acessos 

face às condições de visibilidade e elementos patrimoniais. 

 

3.3.4. Indicar a distância das ocorrências patrimoniais identificadas localizadas até 200 

metros das várias componentes do projeto, incluindo dos acessos (relativamente ao limite 

exterior das ocorrências ou da área de sensibilidade arqueológica/área de dispersão de 

materiais. 

O quadro seguinte sintetiza a informação solicitada, podendo a mesma ser verificada igualmente com 

a análise da Carta de Visibilidades reformulada: 

Quadro 8  – Distância dos elementos patrimoniais identificados às componentes do projeto 

N.º Designação Distância ao projeto (m) 

1 Tapada do Pequito 65 (acesso ao Apoio 8) 

2 Tapada dos Chaparros 242 (eixo da linha) 

3 Tapada do Severino 97 (eixo da linha) 

4 Horta Velha/Tapada de S. João 230 (acesso ao Apoio 9) 

5 Tapada do Carrascal 430 (eixo da linha) 

6 Barroqueira 1 290 (eixo da linha) 
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2.3.4  -  Geologia e Geomorfologia 

3.4.1. O ponto 5.1.2 necessita de ser ligeiramente reformulado, com introdução de elementos 

da geologia local obtidos durante os trabalhos de campo. De modo a haver coerência da 

informação pretendida neste fator ambiental, sugere-se a adoção da seguinte estrutura: 

1. Situação de Referência / Descritor Geologia 

(Introdução /Notas gerais) 

1.1. Geomorfologia 

1.1.1. Geomorfologia Regional 

1.1.2. Geomorfologia Local 

1.2. Geologia 

1.2.1. Geologia Regional 

1.2.2. Geologia Local 

1.3. Recursos Minerais 

1.4. Locais de interesse geológico - Património Geológico 

1.5. Tectónica/Neotectónica e sismicidade 

Face à solicitação em causa, optou-se por remeter a reformulação do ponto 5.1.2 - Geologia e 

Geomorfologia para anexo ao presente documento de resposta ao pedido de elementos adicionais 

(Anexo 7).  

 

3.4.2. Completar a descrição da geomorfologia recorrendo a modelo digital do terreno de 

maior escala, uma vez que a carta hipsométrica apresentada (figura 5.5.1) se encontra à 

escala 1:75000. Com efeito, um maior detalhe na variação do relevo permitirá uma 

descrição mais ajustada à escala do projeto, e facilitará a correspondência das formas do 

relevo com a geologia da área 

No âmbito da presente resposta ao pedido de elementos adicionais, este elemento de suporte 

cartográfico é apresentado na componente Paisagem, tendo sido revista a sua escala de 

apresentação (Anexo 9 – Desenho 4.11). 

Este elemento foi utilizado na elaboração do ponto referente à geomorfologia local, apresentado na 

reformulação do ponto 5.1.2 – Geologia e Geomorfologia (Anexo 7). 
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3.4.3. A caraterização tectónica e estrutural apresentada está demasiado extensa e geral, 

ocupando cerca de quatro páginas. Em oposição, não são apresentados elementos 

geológicos obtidos durante os trabalhos de campo. As descrições litológicas 

apresentadas (retiradas da bibliografia) estão suficientemente realizadas. 

Deste modo, propõe-se que se faça um enquadramento geológico da região, tendo em 

consideração as diferentes zonas tectono-paleogeográficas (fig. 5.1.15), desenvolvendo-se 

um pouco as caraterísticas regionais das duas principais unidades litoestatigráficas 

presentes na área de estudo: as rochas metamórficas do Complexo Xisto Grauváquico e as 

rochas ígneas do designado granito de Nisa. 

A descrição das caraterísticas gerais das rochas metamórficas do Complexo Xisto Grauváquico e as 

rochas ígneas do granito de Nisa encontram-se descritas de acordo com a respetiva noticia 

explicativa referente à folha 28-B de Nisa da Carta Geológica de Portugal (1/50000) (Anexo 7). 

 

3.4.4. Relativamente à geologia local, a informação apresentada no EIA deverá ser 

complementada com as condições de afloramento, grau de alteração das rochas à 

superfície, bem como a sua fracturação e diaclasamento). Deve assim ser feita uma 

descrição sucinta dos tipos de rochas existentes na área de implantação do projeto. 

As características litológicas apresentadas no EIA são gerais e retiradas da bibliografia, 

sendo adequadas à escala da carta geológica 1/50 000 publicada. Contudo, à escala mais 

detalhada do projeto, será necessário pormenorizar as litologias, se as mesmas 

apresentarem características texturais e mineralógicas específicas. Uma documentação 

fotográfica, que permita avaliar visualmente as condições e características geológicas e 

geomorfológicas da zona de implantação dos apoios dos cabos elétricos, deverá fazer 

parte do relatório do EIA. 

Esta questão esclarece-se no âmbito da reformulação do ponto 5.1.2 – Geologia e Geomorfologia, 

sendo de referir que nos locais previstos para instalação de apoios da linha elétrica, não ocorrem 

estruturas geológicas significativas ao nível de afloramentos. Refira-se que entre os apoios n.º 1 a 10, 

o substrato geológico é xisto-grauváquico e entre os apoios 11 a 17 de natureza granitóide. Os 

últimos apoios referenciados com n.º 18 e 19 estão já instalados sobre cobertura sedimentar mio-

pliocénica.  

Em termos práticos, no terreno, os locais de apoio correspondem a terrenos lavrados e de pasto, 

ocasionalmente em olival e montado disperso.  

É importante realçar que a caraterização apresentada no EIA se considera adequada em virtude da 

tipologia de projeto em Estudo, das ações de obra expetáveis e dos consequentes impactes sobre a 

componente geológica, não sendo previsíveis impactes relevantes neste contexto. 
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3.4.5. O extrato da carta geológica apresentado (Fig. 5.1.17) deve conter as respetivas 

coordenadas geográficas. 

A figura foi reformulada com a indicação das coordenadas geográficas, sendo apesentada no âmbito 

da reformulação do ponto 5.1.2 – Geologia e Geomorfologia (Anexo 7). 

 

3.4.6. No que respeita à informação de Ocorrências e Recursos Minerais existentes na área de 

estudo, deve ser igualmente consultada o “Sistema de Informações de Ocorrências e 

Recursos Minerais Portugueses” (SIORMINP) 

(http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/), que é uma base de dados baseada na 

informação disponibilizada pela Unidade de Recursos Minerais e Geofísica (URMG) do LNEG. 

Como indicado anteriormente no presente documento, a consulta do portal SIORMINP indica a 

existência de 18 ocorrências de recursos minerais no concelho de Nisa, sendo que nenhuma das 

ocorrências é interessada pelo projeto ou se localiza na faixa de estudo.  

As duas ocorrências mais próximas, situadas a mais de 1 km da faixa de estudo, são a Tapado do 

Pontão (Ref. 1567U), a Sul de Monte Claro e a ocorrência Nisa (Ref. 1000U) situada a ESE de Monte 

Claro. Refira-se também a ocorrência de Valongo (1115U) e de Maria Dias (972U). 

Existe também uma referência a ocorrência de ouro (Au) 3 km a norte de Monte Claro (2177Au). 

 

3.4.7. Relativamente ao Património Geológico, a informação deve ser complementada pelo 

que deverão ser consultadas as seguintes bases de dados: 

 Website da Associação ProGeo (Associação Europeia para a Conservação do 

Património Geológico – Grupo Português) - 

http://geossitios.progeo.pt/geosites.php?menuID=3 

 Na base de dados de Geossítios do GeoPortal do LNEG - http://geoportal. lneg.pt 

/index.php?option=com_content&id=57&lg=pt 

 Aconselha-se, ainda, a consulta de outras bases de dados de Geossítios como a do 

ICNF - Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e outras aí referidas 

http://www.icnf.pt/portal/pn/geodiversidade/patrimonio-geologico 

 Em complemento das referidas bases de dados, devem igualmente ser consultadas 

os websites das autarquias abrangidas pela área de estudo, bem como de ONG 

locais de ambiente, que por vezes descrevem os valores naturais/geológicos das 

respetivas regiões. 

Relativamente ao património geológico, o conceito de geossítio aplica-se aos elementos do 

património geológico que constituem uma ocorrência de reconhecido valor científico, face à restante 

http://geossitios.progeo.pt/geosites.php?menuID=3
http://www.icnf.pt/portal/pn/geodiversidade/patrimonio-geologico
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envolvente, podendo contudo apresentar mais do que um tipo de importância, nomeadamente 

didática, cultural ou estética. 

Nas bases de dados consultados (nomeadamente as supracitadas) não estão registados geossítios 

na envolvente do projeto, sendo o mais relevante, em termos geológicos o Geopark Naturtejo e o 

geomonumento das Portas de Rodão (Decreto Regulamentar n.º 7 de 2009 de 20 de Maio de 2009), 

mas sem relação com o EIA em estudo. 

Ao nível do património geomorfológico granítico e geomineiro refiram-se alguns casos identificados 

pelos investigadores (Lisboa et al., 2010) e referidos no PDM de Nisa (Nisa, 2010): 

- Blocos pedunculados, enquadrados no Geoparque Naturtejo;  

- Penedos que pelas suas características (morfológicas, estéticas ou culturais) devem ser 

referenciados neste tipo de património. 

- Património geomineiro: a antiga mina do Poço da Lança e as ruínas de um forno para 

cerâmica perto de Amieira do Tejo. 

Estas ocorrências não se encontram classificadas, ou em vias de classificação, mas têm grande valor 

patrimonial a nível local, embora mas sem relação com o EIA em estudo. 

 Os contratos de prospeção e pesquisa de recursos minerais, concessões mineiras 

e áreas com período de exploração experimental, devem ser consultados no 

website da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) (http://www.dgeg.gov.pt/). 

No EIA é referido uma Zona de Servidão do Jazigo de Nisa (datado de 1972), pelo 

que se solicita a verificação da sua manutenção. 

A informação foi fornecida pela DGEG e encontra-se em vigor no portal no que se refere à Zona de 

Servidão do Jazigo de Nisa (https://geoapps.dgeg.pt/sigdgeg/). Neste portal referem-se também três 

ocorrências de Uranio (Valongo, Nisa e Maria Dias), cuja situação de exploração atual não é indicada 

(figura seguinte): 

https://geoapps.dgeg.pt/sigdgeg/
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Figura 1 -  Concessões mineiras e ocorrência de Urânio. Fonte: DGEG. 

 

2.3.5  -  Saúde Humana 

3.5.1. O estudo de impacte ambiental apresentado inclui informação relativa ao campo 

elétrico e ao campo magnético para o projeto da linha de transporte de eletricidade que se 

encontra associada. Contudo, a análise da componente de exposição ocupacional na fase 

de construção da linha de transporte de eletricidade não parece enquadrar-se no prescrito 

na Lei nº 64/2017, de 7 de agosto. 

Neste sentido, deverá ser revista a componente do estudo de impacte ambiental referente 

à exposição ocupacional. Em particular, deverá ser apresentada a informação relativa à 

avaliação de riscos para os trabalhadores na fase de construção, prevista nos artigos 5º, 6º 

e 7.º da referida legislação, bem como as correspondentes medidas de vigilância da saúde. 

A identificação dos fatores de risco a que os trabalhadores na fase de construção da linha elétrica 

estarão expostos, bem como a respetiva avaliação de riscos, farão parte do Plano de Segurança e 

Saúde, obrigação legal contemplada no Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de outubro que regulamenta 

as condições de segurança e saúde no trabalho nos estaleiros temporários ou móveis, aplicável às 

obras que envolvam riscos especiais, nomeadamente as “intervenções nas infraestruturas de 

transporte e distribuição de eletricidade” (art.º 2º, n.º 2, alínea h) do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 

29 de outubro). 
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O Plano de Saúde e Segurança “deve ainda prever medidas adequadas a prevenir os riscos 

especiais para a segurança e saúde dos trabalhadores decorrentes de trabalhos: Efetuados na 

proximidade de linhas elétricas de média e alta tensão”. (art.º 7º, alínea d) do Decreto-Lei n.º 

273/2003, de 29 de outubro). 

A vigilância da saúde dos trabalhadores é da responsabilidade das respetivas entidades 

empregadoras, nos termos da legislação em vigor, devendo estas assegurar a realização dos exames 

médicos adequados, no âmbito da Medicina do Trabalho, por forma a prevenirem ou diminuírem o 

impacto negativo para a saúde e segurança dos trabalhadores, decorrentes da exposição profissional 

aos fatores de risco presentes durante a fase de execução da obra. 

O conteúdo técnico dos protocolos de vigilância da saúde destes trabalhadores é da responsabilidade 

do(s) médico(s) do trabalho envolvidos. 

A REN incorpora nos critérios de projeto o cumprimento dos valores de intensidade campos elétricos 

e de indução magnética abaixo dos limiares de referência de exposição geral indicados na Portaria 

n.º 1421/2004, de 23 de novembro e de acordo com a recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, 

de 12 de julho de 1999. Relativamente ao valores de referência para a exposição ocupacional e de 

acordo com o documento de referência base ICNIRP, “Guidelines For Limiting Exposure To Time-

Varying Electric, Magnetic, And Electromagnetic Fields (Up To 300 GHz)”, estes são 2 e 5 vezes 

superiores aos valores de exposição para a população em geral, dos campos elétrico e de indução 

magnética respetivamente.  

Tendo a intensidade dos campos elétricos e magnéticos, num perfil transversal ao eixo da linha, um 

rápido decaimento com o afastamento ao eixo da linha, então, se a intensidade dos campos 

observada debaixo da linha cumpre os limiares de referência, naturalmente à distância de 45 metros 

do eixo o valor da intensidade dos campos é muito menor. No Anexo 8 apresenta-se o perfil 

calculado para a intensidade dos campos elétricos e de indução magnética e como se pode verificar, 

à distância de 40 m do eixo, o valor do campo elétrico é de 0.72 kV/m (7.5 % do valor de referência 

para a exposição ocupacional) e do campo magnético é de 6.91uT (1.38 % do valor de referência 

para a exposição ocupacional). 
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3.5.2. O artigo 5º do Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, determina que, 

independentemente de serem cumpridos os níveis de referência e as restrições básicas, 

“no âmbito do dever de minimização da exposição a campos elétricos, magnéticos e 

eletromagnéticos legalmente previsto, os operadores das redes de transporte e 

distribuição de energia elétrica devem aplicar um procedimento de minimização de 

exposição das novas linhas de transporte e distribuição de AT e de MAT (…)”.  

É ainda determinado pelo mesmo diploma, que “os operadores de rede devem apresentar 

num capítulo específico do processo de AIA, quando legalmente exigido, as medidas 

técnicas tomadas para redução da intensidade do campo elétrico e campo de fluxo 

magnético, contendo, preferencialmente, várias alternativas, acompanhadas das respetivas 

análises de custo-benefício, no âmbito das escolhas de traçado em sede de AIA”. 

A obrigação acima referida não é dependente da ocorrência de sobrepassagens, pelo que 

importa que o proponente apresente uma seção ou capítulo com as várias alternativas 

consideradas para a minimização da exposição, acompanhadas das respetivas análises de 

custo-benefício, em cumprimento das referidas disposições. 

Como resultado do estudo das Grandes Condicionantes Ambientais realizado para a presente linha 

foi escolhido um corredor que se considera como o que melhor minimiza os impactes nos diversos 

fatores ambientais. Foi explicitamente dada particular atenção à existência de áreas urbanas e 

procurou-se que o corredor se mantivesse afastado destas. 

Para o corredor escolhido realizou-se o respetivo levantamento aerofotogramétrico e produziu-se 

cartografia atualizada à escala 1:2000, que permitiu desenvolver o traçado da linha no seu interior de 

modo a garantir um maior afastamento de eventuais “infraestruturas sensíveis” isoladas que possam 

existir no interior do corredor. 

O desenvolvimento do traçado e a elaboração do perfil foi realizado de modo a garantir sempre 

distâncias mínimas ao solo no plano vertical de 10 m (para linhas de 150 kV), e também aos 

restantes obstáculos que são bastante mais conservadoras do que as distâncias mínimas definidas 

regulamentarmente. Por outro lado, no plano horizontal procurou-se garantir que não existisse 

nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei n.º 11/2018) no interior da zona de 

proteção da linha. 

Ao longo do traçado da linha foram ainda identificadas zonas especiais, caracterizadas 

designadamente por serem zonas de povoamento disperso, com potencial para virem a ser 

humanizadas (zonas de lazer, com fáceis vias de acesso), de atividade agrícola intensa, para serem 

objeto de medidas específicas. 

O cálculo dos Campos Eletromagnéticos é sempre efetuado para as situações mais desfavoráveis 

designadamente para a corrente máxima e tensão máxima e altura mínima ao solo que ocorra na 
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linha ainda que a probabilidade de estas situações poderem acontecer ao longo do ano serem muito 

reduzidas. Se existirem zonas especiais serão igualmente efetuados cálculos para essas zonas. 

Quando se trata de linhas simples, como é o caso da Linha Central Fotovoltaica – Falagueira, a 

150 kV, que viessem a cruzar zonas especiais, seriam utilizadas adicionalmente as seguintes 

medidas mitigadoras: 

 Alteamento do troço da linha (os apoios terão uma altura acima da necessária para dar 

cumprimento ao critério REN); 

 Utilização apoios compactos (distâncias entre fases mais reduzidas) o que implicaria vãos 

mais curtos;  

 Colocação de apoios de linhas duplas, mas em que apenas serão utilizados 3 braços 

(configuração em triângulo). 

No entanto decorrente da análise do traçado verifica-se não ser necessário a adoção na linha Central 

Fotovoltaica de Nisa – Falagueira, a 150kV, de nenhuma das medidas adicionais atrás referidas. 

 

2.3.6  -  Paisagem 

Caraterização da situação de referência 

3.6.1. No que se refere à configuração da Área de Estudo, a mesma deve ser alterada em toda a 

cartografia de modo a cumprir o critério do buffer dos 3km. Toda a informação temática (e 

que visa representar os vários parâmetros) deve ficar totalmente circunscrita pelo referido 

buffer e ser apresentada à escala 1: 25.000. Deve ainda atender-se aos seguintes aspetos: 

 A informação referente a cada parâmetro deve ficar contida pelo limite do buffer. 

 A representação gráfica da subestação não deve impedir a leitura das classes de 

cada parâmetro. 

 As linhas de água, e quaisquer outros elementos que tenham expressão gráfica, 

devem traduzir-se numa classe (de Qualidade Visual, Absorção Visual ou 

Sensibilidade Visual) e não sobrepor-se graficamente, impossibilitando a leitura da 

informação do próprio parâmetro representado. Toda a informação que não 

observe este princípio deverá ser retirada da carta. 

 A definição da carta militar, de suporte a cada tema, deve ser melhorada dado não 

oferecer uma leitura adequada. 

A cartografia foi reformulada de acordo com o solicitado, sendo apresentada no Anexo 9 ao presente 

documento (Desenhos 4.1 a 4.4 e 4.11 a 4.15). 
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3.6.2. Apresentar a Carta de Unidades e Subunidades revista, considerando os aspetos 

referidos no ponto anterior. 

A cartografia foi reformulada de acordo com o solicitado, sendo apresentada no Anexo 9 ao presente 

documento (Desenho 4.12). 

 

3.6.3. Apresentar a Carta de Qualidade Visual revista, considerando os aspetos referidos nos 

pontos anteriores e ainda: 

 Quantificar em unidade de “ha” as classes de Qualidade Visual consideradas no 

EIA e o total da Área de Estudo, também em “ha” correspondente ao buffer de 3 

km. 

 O resultado expresso na carta deve ser objeto de caracterização e análise. 

A cartografia foi reformulada de acordo com o solicitado (Desenho 4.1 – Anexo 9), sendo 

apresentada em anexo ao presente documento. 

Os quadros seguintes apresentam a quantificação das diferentes classes de Qualidade Visual 

determinadas na área de Estudo considerada e atravessadas pelo projeto em estudo: 

Quadro 9 - Classes de Qualidade Visual na área de estudo 

Área 
Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada 

ha 2151 2712 1972 

% 31 40 29 

 

Quadro 10 - Classes de Qualidade Visual afetadas pelo projeto 

 Qualidade Visual 

Reduzida Moderada Elevada 

Linha Extensão (m) 719,8 2805,5 2353,8 

Linha Extensão (%) 12,2 47,7 40,0 

Apoios (nº) 2 12 5 

Apoios (%) 10,5 63,2 26,3 

 

A Qualidade Visual da paisagem abrangida pela área de estudo (buffer de 3km) manifesta-se muito 

variável, verificando-se uma ligeira prevalência de áreas de moderada qualidade visual, associadas, 

na sua maioria, às extensas áreas de matos, pastagens e culturas arvenses de sequeiro, ocupações 

sem grande relevância cénica e ecológica, mas respeito pelas estruturas naturais da paisagem. 
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A reduzida qualidade visual, segunda classe mais representativa na área de estudo, e com forte 

expressão no sector norte, reflete a forte presença de uma ocupação monoespecífica e alóctone, de 

reduzido valor ecológico e cénico: o eucaliptal. 

Por sua vez, as áreas de elevada qualidade visual, correspondentes a pouco menos de um terço da 

área de estudo, coincidem com os bosques de quercíneas, as galerias ripícolas e os montados de 

sobro e azinho, resquícios da mata paraclimácica e formações com elevado valor ecológico e cénico 

e, particularmente no caso do montado, ocupação associada à identidade deste território. 

No seu desenvolvimento, a linha atravessa numa maior extensão áreas de moderada qualidade 

visual, cerca de 47%, transpondo, no entanto, áreas expressivas de elevado valor cénico associadas, 

na sua maioria, a montados (40%). Contudo, ressalva-se que a altura a que os cabos se encontram 

relativamente ao solo é suficiente para evitar a afetação desta ocupação e garantir a sua manutenção 

no território. Segundo a Rede Energética Nacional (REN), as árvores em presença, azinheiras, 

sobreiros e oliveiras, pelo porte e crescimento lento que apresentam, integram a lista de espécies 

compatíveis com as faixas de proteção a linhas elétricas, não sendo necessário o seu abate. A 

afetação de exemplares arbóreos apenas é aplicável na implementação dos apoios. Neste âmbito 

prevê-se uma também afetação nula, dado que no decorrer do projeto houve o cuidado na 

localização dos apoios sem interferir com os exemplares arbóreos da envolvente. 

No que se refere à afetação de áreas de elevada qualidade visual, acresce, que, dos 19 apoios 

previstos, apenas 5 coincidem com estas áreas e que a linha em estudo se desenvolve na maioria do 

seu percurso paralelamente a uma linha de muito alta tensão, que atualmente se assume como uma 

intrusão visual gravosa, diminuindo significativamente o valor cénico da sua envolvente. Apenas o 

troço entre os apoios 15 e 19 diverge da linha existente, mas esta área já se encontra na zona de 

influência visual da subestação da Falagueira, elemento exógeno que também reduz de forma 

relevante o valor cénico na sua proximidade. 

Concluindo, embora se preveja a afetação de áreas de elevada qualidade visual, estas manifestam-

se já “degradadas” visualmente pela presença de uma linha de alta tensão e de uma subestação, 

prevendo-se assim apenas um ligeiro acréscimo na intrusão visual existente. Considera-se 

inclusivamente que o traçado proposto, paralelo à linha referida, se assume como o local mais 

favorável à implementação do projeto em estudo, reduzindo e circunscrevendo a artificialização e 

degradação da paisagem a um “canal” de uma infraestrutura já existente. 
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3.6.4. Apresentar a Carta de Capacidade de Absorção Visual revista considerando os aspetos 

referidos nos pontos anteriores e atendendo ao seguinte: 

 Se o ponto de observação correspondente à povoação de “Arez” foi considerado 

na elaboração do parâmetro em causa, deve a Área de Estudo ser aumentada de 

forma a integrá-lo. Sendo esta a opção, o aumento da área de estudo deverá 

refletir-se em toda a cartografia a apresentar. Caso não tenha sido considerado, 

deve deixar de estar realçado, de modo a não induzir leituras erradas. 

A cartografia foi reformulada de acordo com o solicitado, sendo apresentada no Anexo 9 ao presente 

documento (Desenho 4.3). 

No que concerne ao ponto Arez, este foi considerado na elaboração da cartografia de Frequência de 

Visibilidades de modo a gerar uma carta que refletisse este parâmetro de forma homogénea na 

totalidade da área de estudo. Porém, como foi solicitada a circunscrição da área de estudo ao buffer 

de 3km, este ponto, assim como Monte Matias, foram eliminados. 

3.6.5. Apresentar a Carta de Sensibilidade Visual revista, considerando os aspetos referidos 

nos pontos anteriores e recorrendo às novas cartas de qualidade visual e de absorção 

visual. 

A cartografia foi reformulada de acordo com o solicitado, sendo apresentada no Anexo 9 ao presente 

documento (Desenho 4.4). 

 

3.6.6. Apresentar um desenho com a Bacia Visual integral do Projeto sobreposta à Carta 

Militar (à Escala 1: 25.000) de forma translúcida, garantindo a total legibilidade da 

informação presente na cartografia de base. O limite da nova Área de Estudo (buffer de 3 

km), deve estar representado graficamente. 

O desenho com a Bacia Visual apresenta-se no Anexo 9 ao presente documento (Desenho 4.15). 

 

3.6.7. Na Carta da Bacia Visual integral do Projeto deve ser incluído um quadro com a altura 

dos apoios. 

De acordo com o solicitado apresenta-se no Desenho 4.15 (Anexo 9) o quadro com a altura dos 

apoios no desenho referente à Bacia Visual integral do Projeto. 
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3.6.8. Quantificar as áreas (em unidade “ha”) das classes de Qualidade Visual intercetadas 

pela bacia visual do Projeto. 

O quadro seguinte apresenta as áreas da bacia visual incluídas nas diferentes classes de qualidade 

visual: 

Quadro 11 - Classes de Qualidade Visual incluídas na bacia visual da Linha 

Área 
Qualidade Visual  

Reduzida Moderada Elevada Total 

ha 1323 1638 1260 4221 

% 31 39 30 100 

 

3.6.9. Apresentar uma Carta de Impactes Cumulativos onde conste a representação gráfica 

de outros projetos (existentes ou previstos), tais como espaços canais, linhas elétricas 

aéreas, subestações e outras áreas perturbadas e artificializadas, que se localizem dentro 

da Área de Estudo da paisagem (buffer de 3 km). Deve ser realizada uma apreciação destes 

impactes cumulativos e a sua consequente avaliação e classificação. 

Por forma a dar resposta ao solicitado, apresenta-se no Anexo 9 ao presente documento a Carta de 

Impactes Cumulativos da Paisagem (Desenho 4.16). 

À data de elaboração do presente estudo, na envolvente da área afeta ao Projeto (raio de 3000 m), 

verifica-se a existência dos seguintes projetos/infraestruturas suscetíveis de produzir impactes 

cumulativos: a futura Central Solar Fotovoltaica, que originou a necessidade da linha elétrica em 

estudo, e a Subestação de Falagueira e linhas elétricas associadas, com especial relevância, pela 

sua dimensão e traçado paralelo à linha proposta, a linha Falagueira-Cedillo, a 400 kV. 

A concentração de elementos indutores de impactes visuais e estruturais negativos implica uma 

transformação significativa da paisagem, associada às alterações dos sistemas culturais e, 

sobretudo, à intrusão visual determinada pela presença destes elementos exógenos, determinando 

que a área transformada/artificializada se amplie e se assista a um decréscimo significativo da 

qualidade cénica da paisagem, sobretudo na envolvente da subestação da Falagueira, local de onde 

irradiam a maioria das infraestruturas referidas.  

Contudo, do ponto de vista da Paisagem, considera-se que a localização mais favorável à 

implementação da infraestrutura em estudo é na proximidade a intrusões visuais já existentes, 

adotando, neste caso, um traçado paralelo à linha Falagueira-Cedillo, minimizando e circunscrevendo 

ao máximo os elementos e áreas de caráter dissonante e artificial na paisagem, evitando assim a 

dispersão de elementos exógenos e a ampliação da área “degradada”, minimizando a afetação dos 

observadores permanentes presentes na paisagem. 
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3.6.10. Apresentar uma avaliação crítica dos vários impactes associados ao Projeto, tendo por 

base a informação obtida na cartografia relativa à caracterização paisagística (incluindo as 

bacias visuais individuais): afetação do relevo, afetação da vegetação, afetação das linhas 

de água e outros, enquanto valores/atributos visuais da Paisagem. Esta avaliação deve ser 

conclusiva quanto à afetação da Paisagem pelo projeto em avaliação e por outros projetos 

existentes ou previstos (impactes cumulativos). 

A implementação de uma infraestrutura no território implica impactes visuais e estruturais 

dependentes das alterações na morfologia natural do terreno e da ocupação do solo, bem como da 

intrusão visual que as várias componentes do projeto determinam. No caso de uma linha elétrica, os 

impactes resultam fundamentalmente da intrusão visual determinada pela sua presença, dado o 

carácter pontual das estruturas que interferem com o terreno, não tendo sido por essa razão 

desenvolvida individualmente a análise da afetação dos vários elementos referidos, mas globalmente, 

e com especial enfoque na interferência com as ocupações com elevado valor cénico e ecológico, no 

caso da paisagem em estudo, o montado de sobro e azinho. 

De forma a responder ao solicitado, sistematiza-se de seguida a análise da afetação dos elementos 

referidos nos respetivos descritores, Geologia (afetação do relevo), Uso do Solo (afetação da 

vegetação), Sistemas ecológicos (afetação da vegetação e linhas de água) e Recursos Hídricos 

(afetação de linhas de água), complementada com a avaliação dos impactes na paisagem. 

 Afetação da Morfologia do terreno 

A linha elétrica não implica alterações na morfologia do terreno. As alterações são pontuais e 

temporárias e ocorrem apenas entre a abertura e fecho dos caboucos. Uma vez que os terrenos 

escavados são novamente repostos na envolvente de cada apoio o terreno volta a assumir uma 

morfologia idêntica à atual. 

 Afetação da Vegetação 

A linha elétrica interfere no seu desenvolvimento sobretudo com áreas afetas a culturas temporárias, 

pastagens, montados e florestas de produção, constatando-se pelo seu desenvolvimento “aéreo” que 

apenas as florestas de produção terão de ser eliminadas ao longo do seu traçado, sendo as restantes 

ocupações afetadas apenas pela implementação dos apoios. As manchas de montado, pelo porte e 

crescimento lento das árvores que constituem este sistema, são compatíveis com as faixas de 

servidão da linha elétrica, não sendo necessário o seu abate. 

Dos 19 apoios previstos, verifica-se que: 

 6 coincidem com zonas de vegetação rasteira/matos baixos (Apoios 1, 2, 15, 16, 17 e 18); 

 5 ocorrem em manchas de montado de sobro disperso com subcoberto pobre e pouco 

desenvolvido (apoios 3, 4, 5, 6 e 19); 
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 6 encontram-se previstos para áreas de pastagem com densidade arbórea muito reduzida 

(apoios 7, 8, 11, 12, 13 e 14); 

 1 coincide com uma área de montado de sobro mais densa (apoio 9); 

 1 interfere com um olival (apoio 10). 

Da análise sistematizada, conclui-se que apenas 7 apoios interferem com ocupações com relevância 

cénica e ecológica, sendo que, dada a tipologia da infraestrutura em questão, se prevê uma afetação 

mínima ou nula das ocupações presentes, uma vez que se selecionaram, na generalidade, situações 

de clareira. Nas áreas de montado não se prevê a afetação de exemplares adultos de sobreiro ou 

azinheira e também não se prevê a implantação de qualquer apoio em zonas depressionárias, onde 

podem ocorrer habitats herbáceos. Assim, e de acordo com o exposto no descritor referente aos 

Sistemas Ecológicos, a afetação da vegetação ocorrerá sobretudo em áreas de vegetação herbácea 

comum, sem elevado valor de conservação, induzindo impactes pouco significativos. 

 Afetação de Linhas de Água 

De acordo com o descritor Hidrologia e Hidrogeologia do EIA, serão atravessadas pela linha em 

estudo as ribeiras de Palhais (vão entre os apoios 2 e 3) e de Monte Claro (vão entre os apoios 7 e 8) 

e outras pequenas linhas de escoamento, sendo que os apoios serão implantados sempre a mais de 

10 metros do leito, não afetando este elemento nem nenhuma formação ripícola a este associada, 

considerando-se que os impactes para este elemento se assumem pouco significativos. 

 Afetação de solos  

De acordo com o descritor Solos e RAN do EIA, a linha atravessará estreitas faixas de solos com aptidão 

agrícola, correspondentes a áreas de aluviões na envolvente das ribeiras nos troços de linha entre os 

apoios 2 e 3 (km 0+710 a 0+795), 7 e 8 (km 2+220 a 2+280) e 8 e 9 (km 2+700 a 2+820). Porém, não se 

prevê a colocação de nenhum apoio nestas áreas, pelo que o impacte é pouco ou não significativo. 

 Transformação visual da paisagem 

Embora não se preveja a afetação dos vários elementos que compõem a paisagem, analisados 

anteriormente, a presença da linha determina uma transformação do ambiente visual da bacia visual 

que circunscreve. A sua presença implica necessariamente impactes visuais negativos, reduzindo de 

forma significativa o valor cénico das áreas que atravessa, com especial relevância, nesta paisagem, 

para as zonas de montado. 

Contudo, no projeto da linha em estudo selecionou-se, propositadamente, um traçado paralelo a uma 

linha existente, Falagueira-Cedillo, a 400 kV, minimizando e circunscrevendo ao máximo os 

elementos e áreas de caráter dissonante e artificial na paisagem. A linha em estudo promove uma 

transformação visual, assumindo-se como uma intrusão visual negativa, mas diminuindo a qualidade 

de uma bacia visual já afetada pela presença de uma infraestrutura de maior dimensão e indutora de 

impactes visuais negativos mais significativos.  
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Do ponto de vista da Paisagem, embora se prevejam impactes cumulativos pela presença: de uma 

linha elétrica, de uma subestação e da futura Central Solar Fotovoltaica na área de estudo, considera-

se que esta é a localização mais favorável à implementação da linha. A proximidade a intrusões 

visuais existentes evita a dispersão de elementos exógenos na paisagem e a ampliação da área 

“degradada”, afetando de forma menos significativa os observadores presentes na paisagem. 

 

3.6.11. Efetuar uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente induzidos 

pelo Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território 

delimitado pela Área de Estudo da paisagem. Deve ser abordado o grau de 

alteração/artificialização da Paisagem e as repercussões que o projeto possa ter sobre o 

desenvolvimento de outras atividades como seja o turismo ou a fixação da população.  

Nesta projeção devem ser considerados os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em 

vigor, no sentido de perceber se contribuem, ou não, para o controlo da artificialização da 

Paisagem. 

Neste âmbito, deve ainda ser considerado o efeito cumulativo dos diversos projetos 

existentes ou futuros. 

O tipo de infraestrutura em causa implica, para além dos impactes estruturais e visuais associados à 

presença de um elemento exógeno no território, já avaliados no EIA, escassos impactes indiretos, 

evidenciando-se desde logo o impacte positivo relacionado com a fonte de energia transportada pela 

linha em estudo, energia solar, contribuindo para a redução do consumo de energias fósseis, com 

efeitos benéficos sobre o ambiente e, consequentemente, sobre a Paisagem. 

Outro impacte indireto comumente associado a linhas elétricas é a constante necessidade de 

desmatação da faixa de servidão sob tais estruturas. Contudo, este impacte não se assume 

significativo para a linha em estudo, uma vez que esta se desenvolverá, numa maior extensão, em 

áreas de mato e culturas arvenses, em que as manchas arbóreas atravessadas são, na generalidade, 

povoamentos monoespecíficos de eucalipto, ocupação de reduzido valor cénico e ecológico, e 

manchas de montado, ocupações que, segundo a REN, são compatíveis com as faixas de servidão, 

pelo porte e crescimento lento das árvores que constituem este sistema, não sendo necessário o seu 

abate.  

É de referir que as linhas elétricas, ao contrário de outras infraestruturas, como subestações ou vias 

de comunicação, geralmente não implicam o aparecimento de outros projetos associados ou 

beneficiários, pelo que a linha elétrica implicará sobretudo uma transformação do ambiente visual, 

sem, no entanto, se assumir como elemento catalisador de outros projetos/infraestruturas na 

envolvente. 
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O traçado proposto para a linha teve como pressuposto circunscrever ao máximo os elementos e 

áreas de caráter dissonante e artificial na paisagem, ao ser implementada, na sua maioria, 

paralelamente a uma linha elétrica existente, linha Falagueira–Cedillo, afastando-se desta apenas no 

troço final, numa área também já artificializada pela presença da subestação de Falagueira e linhas 

elétricas associadas. Embora esta opção origine um impacte cumulativo, promove apenas um 

acréscimo de uma intrusão visual já existente, solução que evita a degradação da paisagem numa 

área mais extensa e beneficia os observadores, permanentes e temporários, presentes na área de 

estudo. 

Verifica-se que a futura linha elétrica será visível sobretudo de habitações dispersas e apenas por um 

aglomerado populacional, Monte Claro, dada a sua proximidade à área de intervenção. No entanto, a 

linha proposta desenvolve-se no “tardoz” da linha existente, e a povoação em causa encontra-se 

rodeada de ocupações com presença de estrato arbóreo, que dissimularão a sua presença. Não se 

prevê assim que a linha elétrica tenha influência nas dinâmicas demográficas e urbanas. 

 

Figura 2 -   Linha elétrica em estudo (a vermelho) e linha existente (a branco) na envolvente de Monte Claro 

No que se refere aos observadores temporários associados à atividade turística, verifica-se que as 

unidades de alojamento localizam-se sobretudo em Nisa e Alpalhão, não tendo sido identificados 

empreendimentos turísticos na envolvente do projeto, pelo que se considera que a implementação da 

linha não terá repercussões nesta atividade. 

No que se refere aos instrumentos de gestão territorial, verifica-se que estes apresentam uma 

intenção de controlar a artificialização da paisagem, evitando a concentração/introdução de 

elementos exógenos, evidenciando-se: 
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 O PDM de Nisa (aprovado em 2015), ao reduzir os perímetros urbanos relativamente ao 

PDM anterior, incluindo o da sede de concelho; 

 O Regime Jurídico da Estruturação Fundiária, ao condicionar de forma mais eficaz o 

povoamento disperso pelo aumento da unidade mínima de cultura na recente Portaria 

n.º 219/2016 de 9 de Agosto de 2016; 

 Os diplomas de proteção legal de sobreiros e azinheiras (DL 169/2001 e 155/2004), ao 

regularem a sua afetação e condicionando a sua conversão noutra ocupação; 

 A Rede Natura, através da classificação de parte da área de estudo como Sítio Nisa/Lage 

da Prata, condicionando a afetação dos carvalhais e montados. 

O território do concelho de Nisa apresenta características marcadamente rurais, com uma ocupação 

e uso do solo em que predominam a floresta, o montado e as áreas agrícolas, verificando-se uma 

densidade populacional muito baixa e uma dinâmica demográfica negativa acentuada, prevendo-se a 

manutenção da paisagem. Dado o crescente interesse da região do Alentejo para a implementação 

de Centrais Solares Fotovoltaicas, é previsível que, no futuro, se verifique uma ampliação das áreas 

artificializadas. Porém, atualmente, não estão previstas outras estruturas desta tipologia na área de 

estudo, ou seja, numa envolvente de 3000 metros. 

Finalmente importa referir que o projeto da presente linha elétrica cumpre dois objetivos presentes no 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo: a sua implementação num “espaço canal” 

de outra infraestrutura semelhante, contribuindo para um melhor ordenamento do território, e a 

“produção de energia elétrica limpa, sem emissões de CO2 e baseadas em fontes renováveis”.  

 

2.4  -  IMPACTES CUMULATIVOS 

4.1. Apresentar cartografia com a localização das infraestruturas passíveis de induzirem 

impactes cumulativos com o projeto, incluindo as Centrais Fotovoltaicas de Nisa1, Nisa 2 e 

Nisa 3 e respetivas subestações e linhas elétricas de interligação, bem como as linhas 

elétricas MAT existentes ou previstas para a área de estudo. Referem-se desde já as três 

linhas a 150 kV a norte da SE Falagueira, a linha a 150 kV para poente da SE Falagueira e, 

ainda, a linha a 400 kV para sul da SE Falagueira, entre outras. 

A carta solicitada (Desenho 9) é apresentada em anexo ao presente documento (Anexo 9). 

 

4.2. Identificação e avaliação dos impactes cumulativos da linha Nisa - Falagueira com os 

projetos acima identificados. 

Relativamente ao clima, não são expetáveis impactes decorrentes da implantação e exploração dos 

projetos indicados (linhas, Subestação da Falagueira e Central Fotovoltaica de Nisa). No que 
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concerne às alterações climáticas, os projetos de linhas de transporte de energia elétrica não 

conduzem à promoção da emissão de gases com efeito de estufa possibilitando, por sua vez, a 

ligação de fontes renováveis à rede o que constitui um impacte positivo. Os impactes cumulativos 

negativos associam-se à eventual necessidade da alteração da tipologia de ocupação do solo, 

podendo implicar a remoção de zonas de ocupação florestal com espécies de crescimento rápido, por 

forma a manter a faixa de desarborização associada às linhas, podendo alterar negativamente a 

capacidade de fixação/sequestro de carbono. 

Os impactes ambientais sobre a componente geológica e geomorfológica são reduzidos pelo que o 

caráter cumulativo possui uma escala praticamente desprezível de ocorrência. 

No que concerne à componente solos e RAN, a LMAT atravessa maioritariamente áreas sem 

qualquer aptidão agrícola, ocorrendo solos de elevada aptidão principalmente associados às várzeas 

das linhas de água, não afetadas definitivamente pela implantação de apoios. 

Os projetos da Central Fotovoltaica de Nisa e todas as suas componentes, da Subestação da 

Falagueira e as linhas que nela se originam, bem como a linha existente a 400kV Falagueira – 

Cedilho, são responsáveis por impactes cumulativos com a linha em estudo, com perda de solos nos 

locais dos apoios e locais de implantação da subestação e parque fotovoltaico. Estes impactes serão 

negativos, de magnitude reduzida, sendo mais significativos nos casos em que os projetos implicarem 

a ocupação definitiva de solos de elevada aptidão agrícola e integrados na RAN. 

Relativamente à qualidade da água, os impactes gerados ocorrem fundamentalmente durante a fase 

de construção de cada projeto, resultantes das movimentações de terras, da circulação de máquinas 

afetas às obras e trabalhadores que podem traduzir-se na alteração da qualidade da água. Contudo, 

considera-se que os impactes daí decorrentes serão temporários, reversíveis, localizados e bastante 

diminutos na afetação da qualidade da água. 

Tal como no caso do fator ambiental anterior, também no que diz respeito ao ambiente sonoro os 

principais impactes são gerados durante a fase de construção devido ao ruído gerado por maquinaria 

e veículos afetos à(s) obra(s), sendo temporários e descontínuos e mais relevantes nos casos em 

que se verificar a presença de recetores sensíveis na envolvente próxima. Durante o funcionamento 

destes projetos, não são previsíveis impactes negativos cumulativos relevantes nos recetores mais 

próximos face aos níveis potencialmente emitidos. 

Na gestão de resíduos, todas as atividades humanas podem implicar a geração de impactes, sendo 

que estes apresentarão significâncias e magnitudes distintas em função da forma como se processa 

a sua gestão. Nos casos dos projetos considerados e atendendo aos procedimentos legais de gestão 

de resíduos resultantes da construção e da exploração destes, bem como os procedimentos internos 

da concessionária da RNT, os impactes cumulativos consideram-se pouco significativos. 
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No que concerne aos sistemas ecológicos, a linha Central Fotovoltaica de Nisa – Falagueira a 

150 kV tem início na Central Fotovoltaica de Nisa, tendo o seu término na subestação da Falagueira, 

onde se ligam outras linhas que se desenvolvem para todos os quadrantes, destacando-se neste 

caso concreto, a linha Falagueira – Cedillo a 400kV. Atendendo a que a linha em estudo se 

desenvolve paralelamente à referida linha em exploração, assume um efeito cumulativo no que 

concerne ao acréscimo da fragmentação deste território e poderá constituir um fator adicional de 

mortalidade para diversas espécies animais. O mesmo se verifica relativamente às linhas atualmente 

em exploração e às em projeto. 

Em termos de património cultural, a linha objeto do estudo não é geradora de impactes sobre 

elementos patrimoniais, não ocorrendo o efeito cumulativo com os impactes potencialmente gerados 

por outros projetos semelhantes na mesma região. 

Identificam-se como projetos suscetíveis de produzir impactes cumulativos no descritor Paisagem a 

central solar fotovoltaica prevista a nascente, que originou a linha elétrica em estudo, a subestação 

da Falagueira, a poente, e as diversas linhas elétricas associadas, com destaque para a linha de 

muito alta tensão paralela ao traçado da linha em estudo. 

Os impactes visuais e estruturais determinados pelos elementos referidos decorrem da transformação 

da paisagem, associada às alterações dos sistemas culturais e, sobretudo, da intrusão visual 

determinada pela presença destes elementos exógenos, determinando que a área 

transformada/artificializada se amplie. 

Relativamente ao fator ambiental uso do solo, ordenamento e gestão do território, os principais 

impactes cumulativos resultam da conjugação de impactes entre a linha em estudo e a linha existente 

(Falagueira-Cedillo, a 400 kV), junto e paralelamente à qual se desenvolve na maior parte da 

extensão. Ocorrem também impactes cumulativos com outras linhas que confluem na Subestação da 

Falagueira, bem como com a própria subestação e, ainda, com a futura Central Fotovoltaica de Nisa 

e respetivas subestações. 

No que respeita ao ordenamento do território, verificam-se impactes positivos no que concerne ao 

reforço do sistema de produção e transporte de eletricidade, com origem em fontes renováveis, que 

constitui um dos objetivos estratégicos definidos no PROT Alentejo. 

Os impactes negativos resultam da interferência com o SIC Nisa/Lage da Prata e diversas categorias 

de usos do solo estabelecidas no PDM de Nisa, principalmente os “Espaços de uso múltiplo agrícola 

e florestal”, bem como as alterações aos usos atualmente existentes. 

No que respeita às restrições e servidões de utilidade pública, para além da afetação do SIC 

Nisa/Lage da Prata, o principal impacte cumulativo verifica-se nos montados de sobro e azinho. A 

afetação de RAN e REN é pouco significativa. 
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Os principais impactes cumulativos sobre a componente social resultam da conjugação de impactes 

entre a linha em estudo e a linha existente (Falagueira-Cedillo, a 400 kV), junto e paralelamente à 

qual se desenvolve na maior parte da extensão. 

Pode considerar-se que ocorrem também impactes cumulativos com outras linhas que confluem na 

Subestação da Falagueira, bem como com a própria subestação. 

Os impactes são cumulativos quer na fase de construção quer na fase de exploração.  

Na fase de construção devido à afetação dos usos do solo e aos incómodos ambientais produzidos, 

no que respeita aos impactes negativos, e efeitos sobre as atividades económicas locais e o 

emprego, no que respeita aos impactes positivos. 

Na fase de exploração, devido aos condicionamentos aos usos do solo, produção de ruído e de 

campos eletromagnéticos, risco de acidente e intrusão visual, no que respeita aos impactes 

negativos, e no reforço da rede de transporte de eletricidade, no que respeita aos impactes positivos. 

Por fim, no que concerne à saúde humana, os impactes cumulativos com a linha em estudo 

decorrem, principalmente, da presença da Subestação da Falagueira e de diversas outras linhas que 

nela confluem, principalmente a linha Falagueira-Cedillo, a 400 kV, junto à qual a linha em estudo se 

desenvolve, na maior parte da sua extensão. 

Os principais efeitos cumulativos ocorrem na fase de funcionamento e envolvem todos os impactes 

potenciais anteriormente considerados para esta fase. 

Para além de elevados graus de incerteza, não se dispõe de informação que permita efetuar uma 

análise consistente de impactes cumulativos na saúde, no que respeita à maior parte dos fatores 

analisados (ruído, exposição a campos eletromagnéticos, ionização do ar e presença de radão). 

Quanto à perceção social do risco, pode referir-se que a presença de várias infraestruturas elétricas 

tende a aumentar o nível de perceção e os receios associados, caso ocorram.  
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2.5  -  RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT) 

5.1. Reformular o Resumo Não Técnico, tendo em consideração os elementos adicionais ao 

EIA solicitados no presente pedido e, ainda, os seguintes aspetos: 

 Uma vez que se trata de um documento destinado ao público em geral deve ser 

mais apelativo e explicativo recorrendo a imagens explicativas. Para a descrição de 

projeto, referem-se a título de exemplo: fotografias ilustrativas das principais 

atividades de construção da linha e perfis esquemáticos do projeto (como sejam os 

apresentados na sessão de apresentação do projeto e EIA). 

 Optar também por uma informação menos descritiva e mais gráfica na descrição da 

situação de referência, recorrendo, por exemplo, no uso do solo - a gráficos do tipo 

queijo e na componente social - a esquemas com a rede viária; 

 Esclarecer quanto aos projetos já existentes (Subestação da Falagueira e centrais 

fotovoltaicas), frisando a sua importância/relação no contexto da linha. Sugere-se 

ainda introduzir fotografias destes elementos; 

 Explicitar se os acessos existentes poderão ficar temporariamente condicionados 

durante a fase de obra, o que poderá afetar a utilização dos mesmos pelas 

populações locais;  

 Identificar o percurso provável dos veículos de apoio à obra (incluindo os de 

transporte de elementos de maior dimensão); 

 Quanto às características técnicas da linha deve ser explicitado o número de 

cabos; 

 Desenvolver a informação relativa aos campos eletromagnéticos, uma vez que é 

um assunto importante para o público; 

 Apresentar informação síntese relativa à avaliação dos efeitos do projeto 

(impactes) nos vários fatores ambientais, incluindo os impactes cumulativos; 

 O novo RNT deverá ter uma data atualizada 

O Resumo Não Técnico foi revisto em conformidade com o solicitado (Volume 1). 

Foram acrescentadas imagens e fotografias que permitem uma identificação mais imediata das 

características da linha e do seu modo construtivo.  

Como referido no Capítulo 3.1 do RNT atualmente está implantada no terreno a Subestação da 

Falagueira, contudo a subestação da central fotovoltaica e mesmo os próprios parques fotovoltaicos 
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ainda não se encontram implantados no terreno estando em fase de projeto. Neste contexto foi 

acrescentado um parágrafo que pretende esclarecer melhor a importância do projeto. Foi igualmente 

acrescentada uma figura com a localização da Central fotovoltaica e respetiva subestação face ao 

projeto. 

A linha integra três cabos condutores e mais 2 cabos de guarda. Foi acrescentada a referência no 

RNT. 

Relativamente aos acessos na fase de obra, estes são mencionados no Capítulo 3.7 do RNT onde é 

acrescentada uma referência cartográfica da sua implantação no terreno. 

Foi acrescentado o esquema da ocupação do solo como solicitado. A identificação das estradas para 

apoio à análise da componente social foram acrescentadas na Figura 1. 

Procedeu-se à revisão da análise por fator ambiental, tendo sido acrescentada a referência aos 

impactes cumulativos do projeto. 

Foi atualizada a data do RNT. 
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