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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual 

Localização 

(freguesia e concelho) 

Distrito de Viana do Castelo, concelho de Ponte de Lima, na União de 
Freguesias de Navió e Vitorino dos Piães, na União de Freguesias de Cabaços e 
Fojo Lobal e freguesia de Friastelas 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação 
atual 

Proponente REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. 

Entidade licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

A "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV" constitui parte integrante do projeto da "Linha Ponte de 
Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV", estando integrada na construção do novo eixo da Rede Elétrica 
Nacional (REN), a 400 kV, na região do Minho, com uma nova interligação a Espanha que permitirá 
aumentar a capacidade técnica de trocas de energia entre a REN e a sua congénere, Rede Elétrica de 
Espanha (REE). Possibilitará ainda a articulação com a subestação de Pedralva (na zona de Braga) e com a 
subestação de Vila Nova de Famalicão, melhorando significativamente a fiabilidade e segurança de 
alimentação e, ainda, o abastecimento dos consumos nos concelhos de Vila Nova de Famalicão, Póvoa do 
Varzim e Vila do Conde. 

O novo eixo a 400 kV a estabelecer da fronteira com Espanha no Alto Minho até à zona do Porto, do qual 
já se encontra em serviço o troço entre a subestação de Vila Nova de Famalicão e a zona do Porto, permite 
dar uma resposta simultânea a várias necessidades de reforço da rede: 

 Criação de condições para receção de nova produção renovável na zona do Minho; 

 Aumento das capacidades de interligação com Espanha; 

mailto:geral@apambiente.pt
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 Melhores condições de alimentação aos consumos do Minho litoral na faixa Vila do 
Conde/Póvoa do Varzim/V. N. Famalicão e Viana do Castelo/Braga. 

A Subestação de Ponte de Lima foi já anteriormente sujeita a procedimento de AIA (à data com a designação 
de Subestação de "Vila Fria B" a 400/150 kV) integrada no processo AIA n.º 2687 relativo ao do “Eixo da 
RNT entre Vila do Conde, Vila Fria B e a rede elétrica de Espanha, a 400 kV”, tendo sido emitida, em 22 de 
janeiro de 2015, a correspondente Declaração de Impacte Ambiental (DIA), com decisão favorável 
condicionada. O projeto passou a designar-se como "Linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 
400 kV" face à renomeação das subestações. 

Para implantação da subestação, a referida DIA selecionou, das alternativas apresentadas no estudo prévio, 
a localização A. Nesse sentido, os trabalhos arqueológicos desenvolvidos em 2016 para elaboração do 
respetivo Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Subestação de "Vila 
Fria B" (que passou a ser designada por Subestação de Ponte de Lima), de acordo com as medidas de 
minimização n.os 18 e 19 dessa DIA, conduziram à conclusão de que a ocorrência 103-Sítio das 
Boucinhas/Regueira (CNS 17940) apresenta caraterísticas de um povoado, passível de se enquadrar 
cronologicamente na Idade do Bronze, podendo a dispersão ocupacional do sítio arqueológico não se 
limitar à zona de implantação da subestação. 

Por forma a minimizar as interferências com os vestígios patrimoniais encontrados em 2016 na zona onde 
se previa a implantação da subestação, esta foi relocalizada, tornando-se necessário submeter esta nova 
localização a procedimento de AIA, constituindo o projeto de execução objeto da presente avaliação. 

A Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV, no que concerne às componentes elétricas, terá uma 
evolução entre as duas configurações previstas: a inicial e a final. 

A obra é constituída por uma única fase, designada por instalação inicial, que corresponde essencialmente 
à construção da plataforma numa área aproximada de 42 000 m2 e da estrada de acesso à subestação com 
275 m de extensão total. Adicionalmente, serão construídos: 

 Três painéis de linha RNT a 400 kV Vila Nova de Famalicão, Pedralva e o painel para a linha de 
interligação com a Rede Elétrica de Espanha (REE).A instalação inicial será, assim, constituída por um 
Posto de Corte a 400 kV de ligação da RNT às linhas de 400 kV associadas ao novo eixo Pedralva-Vila 
Nova de Famalicão-Espanha (eixo Minho-norte). 

 Um painel de transformadores de tensão e seccionador de terra (TT/ST) 

 Os painéis de 150 kV e as unidades de transformação não serão construídos nesta obra 

Na configuração inicial da Subestação serão construídos os seguintes edifícios técnicos: 

 Edifício de comando (EC) 

 Casa de serviços auxiliares (CSA) 

 Uma casa de painel 400 kV (CP 42) 

A configuração final da Subestação comportará os seguintes elementos e painéis: 

 400 kV 

 5 módulos de disjuntor e meio incluindo os seguintes painéis 

 7 painéis de linha 

mailto:geral@apambiente.pt
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 3 painéis de transformador 400/150 kV - 450 MVA 

 1 painel de transformadores de tensão e seccionador de terra (TT/ST) 

 1 painel de reactância ‘Shunt’ 400 kV 

 150 kV 

 8 painéis de linha 

 3 painéis autotransformador 400/150 kV - 450 MVA 

 1 painel de interbarras, de transformadores de tensão e seccionador de terra (IB/TT/ST) 

Na configuração final prevê-se o funcionamento dos Edifícios Técnicos a seguir indicados: 

 1 edifício de comando (EC); 

 1 casa de serviços auxiliares (CSA); 

 4 casas de painel (CP): 2 CP de 400kV (CP41 e CP42) e 2 CP de 150 kV (CP 11 e CP12). 

Na fase de instalação inicial não se encontra prevista a instalação de unidades de transformação. 

A Subestação está dimensionada para a instalação máxima de tês autotransformadores trifásicos 
400/150 kV, com potência que pode ascender aos 450 MVA. Na presente obra correspondente à fase inicial 
não serão instalados autotransformadores. Estes, serão montados em futuras ampliações de uma forma 
faseada e dependente da necessidade de reforço da rede de 150 kV na região. 

A linha Pedralva – Ponte de Lima1 (já construída) e a linha Ponte de Lima Vila - Nova de Famalicão2 (em 
construção) são projetos associados ao projeto em estudo e os seus traçados serão ajustados por forma a 
garantir a compatibilização com a futura Subestação de Ponte de Lima. 

Efetivamente, com a relocalização da Subestação de Ponte de Lima, verifica-se a necessidade de prolongar 
o projeto da atual linha Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão (LPTL.VNF), criando a ligação entre o 
anterior apoio P1 e o antigo apoio P105 da linha Pedralva – Ponte de Lima (LPDV.PTL), assim como de criar 
um novo vão entre o antigo apoio P104 desta última linha e um apoio novo P1A a construir, necessário para 
ligação por sul à nova subestação. 

Do lado norte, será necessário desmontar a atual linha LPDV.PTL (já construída) entre os apoios P104 e 
P102, desmontando ainda o apoio P103 e criar um novo vão e um novo apoio, o apoio P103A, para ligação 
à nova subestação. 

A ligação da Subestação de Ponte Lima à Rede Nacional de Transporte de Eletricidade será feita pela 
abertura do eixo a 400 kV Vila Nova de Famalicão – Pedralva. 

Com a abertura do eixo, serão constituídas as linhas Pedralva – Ponte Lima, troço atualmente construído, 
e a linha Vila Nova de Famalicão – Ponte Lima, troço presentemente em construção. Uma vez que o eixo 
cruza a localização da subestação de Ponte Lima, a abertura é enquadrada como uma pequena alteração 
de uma linha existente e por isso não está incluída no projeto em licenciamento na DGEG e em avaliação 
ambiental. Contudo, foi possível à REN S.A. apresentar a forma como tenciona realizar esta abertura através 
da sua representação em planta. 

                                                
1 Procedimento de AIA n.º 2739 
2 Procedimentos de AIA n.º 2687 e n.º 2865 
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Para além desta subestação, encontra-se a decorrer o procedimento de AIA da futura linha de Ponte Lima 
– Espanha, a 400 kV3, mas, não tendo ainda sido emitida a respetiva DIA, não é possível à REN, S.A. fazer 
uma representação em planta da sua chegada à subestação de Ponte Lima. 

O dimensionamento da Subestação de Ponte Lima prevê, para além das necessidades de ligação das linhas 
referidas, reservas de ligação de futuras linhas cujas necessidades ainda não foram identificadas e como 
tal, pelas mesmas razões, entende a REN, S.A. que não é possível fazer a sua representação em planta. 

A perceção da configuração final da Subestação de Ponte Lima e das linhas associadas pode ser inferida 
pela orientação da implantação da subestação e pela direção de chegada das linhas de 400 kV por nordeste 
e sudoeste e das linhas de 150 kV por sudoeste. 

O projeto prevê o encaminhamento das águas de duas linhas de drenagem para dois pontos de escoamento 
preferencial, designadas: 

 Linha de água 1 – a linha de drenagem é desviada com recurso a valetas; 

 Linha de água 2 – a linha de drenagem é integrada no sistema interior de drenagem da plataforma 
da subestação. 

O traçado do acesso à subestação está condicionado pela presença na sua proximidade de três mamoas, 
pelo que o traçado do acesso em planta é caracterizado por três alinhamentos retos intercalados com 
curvas de raio de 45 m. 

O volume previsto de terras a movimentar atingirá, para a plataforma da subestação 203.778 m3 de 
escavação e 159.547 m3 em aterro, enquanto para a estrada de acesso se terá 30.671 m3 de escavação e 
1.146 m3 em aterro. Os totais são de 234.449 m3 em escavações e 160.693 m3 em aterro. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 01/06/2020, data em que 
se considerou estarem reunidas todas as condições necessárias à correta instrução do processo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património 
Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e 
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da 
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), da Faculdade de Engenharia da Universidade 
do Porto (FEUP), do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves 
(ISA/CEABN). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para 
apresentação do projeto e do EIA. 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

                                                
3 Procedimento de AIA n.º 3295 
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o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 9, do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente. 

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento 
ao EIA. 

o Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 
14/10/2020. 

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares. 

• Promoção de um período de Consulta Pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 21 de outubro a 
2 de dezembro de 2020. 

• Solicitação de parecer específico à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte (DRAP Norte) e ao 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), enquanto entidades externas à CA, assim 
como foi ainda obtido o contributo da APA/DCLIMA. 

• Face à situação de pandemia, considerou-se não estarem reunidas condições para a realização da visita 
de reconhecimento ao local de implantação do projeto, tendo a REN disponibilizado uma filmagem 
visando colmatar da melhor forma este impedimento. 

• Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e 
Elementos Complementares, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada 
com as informações recolhidas e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da 
participação pública e dos contributos das entidades externa à CA. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, verificou-se a pronúncia 
da DRAP Norte e do ICNF, entidades que não se opõem ao projeto. O ICNF manifesta também a necessidade 
de a concretização do projeto obedecer a um conjunto de aspetos relacionados com a presença de sobreiro 
na área de implantação, a qual constitui uma espécie alvo de legislação de proteção específica; refere ainda 
a necessidade de implementação das medidas de minimização constantes do EIA. 
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Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 
redação, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, desde 21 de outubro a 2 de dezembro de 2020. 

Durante este período foi recebido o parecer do Estado Maior da Força Aérea manifestando não identificar 
inconveniente na concretização do projeto. No entanto, transmite a necessidade de cumprimento de alguns 
aspetos. 

Este parecer foi considerado na análise efetuada, encontrando-se refletido na presente decisão. 

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

Ao nível dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis e em vigor na área do projeto, destaca-se o Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Ponte de Lima. O projeto em causa não corresponde à programação e 
qualificação de solo contida no PDM para o local da sua implantação. Salienta-se por isso o seu ajustamento 
possível com as disposições regulamentares, nomeadamente no que respeita à Área Arqueológica em que 
incide e no que respeita às servidões presentes, nomeadamente Reserva Ecológica Nacional (REN), Domínio 
Hídrico e Rede Elétrica. Destas destaca-se o facto do projeto se implantar, quase integralmente, em REN. 

Segundo a Carta da REN para o concelho de Ponte de Lima, a área de intervenção para a instalação da 
Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV interfere com duas categorias desta Reserva: 

 Leitos dos cursos de água (categoria atualmente designada como Cursos de água e respetivos leitos 
e margens) - 621,31 m2, correspondendo a plataforma e respetivos taludes; 

 Cabeceiras de linhas de água (categoria atualmente designada como Áreas estratégicas de 
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos) - 60.390,67 m2, correspondendo a plataforma, 
taludes e acesso. 

No entanto, na prática, não haverá afetação do ecossistema “Leitos de cursos de água”, uma vez que na 
área de intervenção não existem leitos de linhas de água no terreno mas apenas linhas de drenagem 
preferencial, sendo que as linhas de água principais mais próximas da área em estudo são a ribeira de 
Nevoinho e o ribeiro dos Pombarinhos. 

O projeto em causa não consta dos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e 
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais previstas no Anexo II do Regime Jurídico da REN, na 
sua versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Neste sentido, deverá ser promovida a correção da carta da Reserva Ecológica Nacional concelhia, devendo 
ser adotada uma solução de pavimento semipermeável (paralelo de granito) no acesso a abrir em solo REN 
integrado em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. 
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Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

O projeto da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV" constitui parte integrante do projeto da "Linha 
Ponte de Lima – Vila Nova de Famalicão, a 400 kV". Neste contexto e integrada neste eixo, a nova 
Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV assume um papel determinante, assegurando nesta zona do 
Minho a correta articulação da estrutura da RNT envolvendo a nova interligação com Espanha, e as 
subestações de Vila Nova de Famalicão e de Pedralva, ao mesmo tempo que possibilita reforçar e melhorar 
as condições de alimentação aos consumos no Minho atualmente servidos pelas subestações de Vila Fria e 
de Oleiros. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 
natureza dos aspetos ambientais associados, foram considerados mais relevantes para a decisão os fatores 
Socioeconomia, Sistemas Ecológicos, Paisagem, Património, Recursos Hídricos, Uso do Solo e Ordenamento 
do Território. 

Da avaliação desenvolvida, identificam-se impactes positivos associados à Socioeconomia. Na fase de 
construção, estes impactes serão ao nível da potencial geração de emprego na obra e decorrentes da 
presença de trabalhadores, introduzindo alguma dinâmica económica nas povoações envolventes. Estes 
impactes são de caráter temporário, com uma incidência muito local e, consequentemente, pouco 
significativos. Já na fase de exploração, decorrente do caráter permanente do projeto, associados à maior 
eficácia e qualidade nos serviços de fornecimento de energia - a integração de montantes consideráveis de 
energias de origem renovável, no estabelecimento de condições para o funcionamento dos mercados e no 
reforço da alimentação da Rede Nacional de Distribuição, constituem fatores que se farão sentir de forma 
indireta sobre o crescimento económico da região. 

Foram ainda identificados impactes negativos significativos ao nível de: 

 Recursos Hídricos 

O projeto prevê a alteração do traçado e substituição parcial de um leito de curso de água que 
constitui sistema da REN de Ponte de Lima, através de vala a céu aberto. 

Segundo a Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) para o concelho de Ponte de Lima, a área de 
intervenção para a instalação da Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV interfere com duas 
categorias desta Reserva: 

 Leitos dos cursos de água (categoria atualmente designada como Cursos de água e respetivos 
leitos e margens) - 621,31 m2, correspondendo a plataforma e respetivos taludes; 

 Cabeceiras de linhas de água (categoria atualmente designada como Áreas estratégicas de 
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos) - 60.390,67 m2, correspondendo a 
plataforma, taludes e acesso. 

No entanto, na prática, não haverá afetação do ecossistema Leitos de cursos de água, uma vez que 
na área de intervenção não existem leitos de linhas de água no terreno, mas apenas linhas de 
drenagem preferencial, sendo que as linhas de água principais mais próximas da área em estudo 
são a ribeira de Nevoinho e o ribeiro dos Pombarinhos. 
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O projeto em causa não consta dos usos e ações compatíveis com os objetivos de proteção 
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais previstas no Anexo II do Regime 
Jurídico da REN (RJREN), na sua versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

De uma forma geral, os principais impactes negativos resultantes da construção da Subestação de 
Ponte de Lima a 400/150 kV, estão relacionados com a ocupação direta do solo pela sua plataforma 
e estaleiros, assim como pelo aumento da circulação de veículos e máquinas e alterações 
temporárias nas acessibilidades. Os impactes negativos identificados são, na generalidade, de 
natureza localizada, temporários, reversíveis e pouco significativos, dado que se cingirão às zonas 
de implantação da plataforma da Subestação e respetivo acesso. Os restantes impactes não 
assumem especial importância e são, na generalidade dos casos, eficazmente evitáveis ou 
minimizáveis através das medidas propostas no EIA. 

Durante a fase de exploração da Subestação há a considerar os impactes associados à própria 
presença, ou existência física, do projeto e os impactes associados ao seu funcionamento, os quais, 
embora negativos, são considerados pouco significativos. 

Quanto à intervenção em áreas classificadas como REN, considera-se que os impactes sobre as 
mesmas são pouco significativos e, por conseguinte, entende-se poder aceitar-se a afetação 
proposta. 

 Uso do Solo 

Na fase de construção, a alteração do uso do solo representa a ocorrência de impactes negativos 
moderadamente significativos, os quais se manterão na fase de exploração, podendo a 
concretização física das instalações condicionar o uso do solo na sua envolvente direta, em especial 
na zona de entrada de linhas elétricas. 

 Ordenamento do Território 

Não correspondendo o projeto em causa à programação e qualificação de solo contida no PDM de 
Ponte de Lima para o local da sua implantação, salienta-se o seu ajustamento possível com as 
disposições regulamentares, nomeadamente no que respeita à Área Arqueológica em que incide e 
no que respeita às servidões presentes, nomeadamente REN, Domínio Hídrico e Rede Elétrica. 

Implantando-se quase integralmente em Reserva Ecológica Nacional, o projeto prevê o desvio de 
um leito de cursos de água que constitui sistema desta condicionante, classificando este impacte 
como negativo, direto, provável e permanente. Incidindo a restante área de implantação da 
Subestação, taludes e acesso, em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de 
aquíferos (cabeceiras de linhas de água), a impermeabilização e compactação do solo é classificada 
como um impacte negativo, direto, provável e permanente. 

No que respeita a Domínio Hídrico, para além da afetação do leito REN, o projeto afetará ainda 
outra linha de água, que será afetada pela plataforma, desparecendo nesse troço, pelo que o 
impacte nesta servidão resultará negativo, direto, provável e permanente 

Neste sentido, deverá ser promovida a correção da carta da REN concelhia, devendo ser adotada 
uma solução de pavimento semipermeável (paralelo de granito) no acesso a abrir em solo REN 
integrado em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. 
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 Sistemas Ecológicos 

A presença das linhas elétricas que irão ligar à Subestação irá potenciar e amplificar o impacte 
negativo de mortalidade de aves por colisão, impacte este que será significativo no caso de serem 
afetadas espécies de elevado valor para a conservação, sendo potencialmente mais impactantes as 
linhas que se liguem à subestação vindas de norte, nomeadamente as linhas LPDV.PTL e LPTL.REE, 
face à localização da Subestação e de áreas importantes para as aves (nomeadamente as Lagoas de 
Bertiandos e São Pedro de Arcos a norte da área de estudo e grandes cursos de água (como o rio 
Lima, a norte da área de estudo). 

 Paisagem 

Perspetiva-se a ocorrência de impactes significativos, do ponto de vista estrutural e funcional da 
Paisagem, decorrente da abertura do acesso e da formação da plataforma e taludes associados, os 
quais impõem alterações significativas da morfologia natural do relevo existente. 

No caso dos impactes de natureza visual regista-se que os mesmos se projetam sobre uma parte 
significativa da área de estudo, sobretudo, sobre a metade norte desta. Os locais sobre os quais se 
fazem sentir os impactes visuais são, sensivelmente, os mesmos quer para a fase de construção 
quer para a fase de exploração. Contudo, e ao contrário do verificado na fase de construção, a 
presença da Subestação e das alterações, decorrentes da sua construção, terão agora um carácter 
definitivo ou permanente e, por outro lado, também nesta fase algumas das componentes 
apresentam uma expressão vertical ainda relevante e que é potenciadora de uma projeção do 
impacte visual a distâncias superiores. Assim, nesta fase e no cenário mais desfavorável, os 
impactes visuais serão permanentes e terão maior intensidade projetando-se sobre “Observadores 
Permanentes” e sobre “Observadores Temporários” assim como sobre as áreas com Qualidade 
Visual “Elevada”, em termos da sua integridade visual, quer na fase de construção quer na fase de 
exploração. 

Contudo, devido à existência do atual coberto vegetal, de estrato arbóreo, na envolvente imediata, 
e dentro da propriedade, os impactes visuais sobre os locais acima referidos, que tenderiam para 
significativos, tenderão, neste caso, quer na fase de construção quer na fase de exploração, para 
pouco significativos, uma vez que serão percecionados visualmente de forma pontual e 
descontinuada. 

Ponderados os impactes descritos, considera-se que os mesmos são pouco significativos e, 
pontualmente, significativos, desde que seja assegurada a continuidade da cortina arbórea 
existente dentro da propriedade do proponente. A não se verificar o pressuposto da sua 
manutenção, que se considera que deve ser uma condicionante, verificar-se-á a ocorrência de 
impactes significativos a muito significativos. 

No que se refere à minimização dos impactes visuais negativos gerados pela Subestação e suas 
componentes, os mesmos poderão ser minimizados através da manutenção e constituição/reforço 
de uma cortina arbóreo-arbustiva perimetral e da implementação do Projeto de Integração 
Paisagística (PIP) da Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV. 
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 Património Cultural 

A presente localização da Subestação insere-se numa área arqueológica muito sensível onde se 
situa um complexo arqueológico, em que o conjunto de estruturas funerárias identificado coloca a 
possibilidade de se tratar de uma necrópole pré-histórica conexa com os povoados. 

A sensibilidade desta área do ponto de vista do património arqueológico, levou ao abandono da 
localização prevista no projeto submetido ao procedimento de AIA n.º 2687 e à opção pela 
localização correspondente à presente avaliação, objeto de trabalhos arqueológicos prévios que 
continuaram a revelar várias ocorrências. 

O EIA refere ser esta nova posição como eventualmente correspondente à área da necrópole dos 
povoados da Idade do Bronze conhecidos na área. 

Prevêem-se assim a ocorrência na fase de construção impactes diretos negativos, significativos a 
muito significativos, e que os mesmos persistam na fase de exploração. 

Dada a sensibilidade patrimonial da área e as afetações diretas nos elementos patrimoniais n.º 2, 
4, 5 e 8, e indiretas nas ocorrências n.º 1 e 3 (esta a cerca de 65 m do talude e acesso), cujo 
enquadramento paisagístico será afetado na fase de exploração, considera-se que deverá ser 
equacionada a alteração do acesso à Subestação. 

Destaca-se assim o impacte do acesso à Subestação, relativamente ao qual não são apresentadas 
alternativas pelo EIA, e cuja presente configuração deverá ser condicionada à apresentação de uma 
alternativa em lado oposto (norte/noroeste), onde já existe um caminho que poderia ser 
reutilizado, evitando-se os impactes decorrentes do acesso proposto, ou demonstrar a inviabilidade 
técnica dessa solução. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar e medidas de 
minimização estabelecidas poderão contribuir para a minimização dos principais impactes negativos 
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto. 

Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do projeto 
e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis 
que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada 
aos termos e condições impostas no presente documento. 

Salienta-se ainda que, nos termos do estipulado n.º 3 do artigo 21.º do regime jurídico da Reserva Ecológica 
Nacional (REN), na redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, a presente decisão 
compreende a emissão de autorização para efeitos de ocupação de áreas integrantes da REN. 

 

Elementos a apresentar 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Previamente ao início da execução da obra 

1. Estudo prévio de identificação dos traçados das linhas elétricas que ligarão à Subestação menos 
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impactantes na avifauna e nos quirópteros. 

2. Comunicação ao Estado Maior da Força Aérea, com conhecimento à autoridade de AIA, do projeto de 
execução com a indicação das coordenadas de implantação e altitudes máximas de cada apoio da linha 
de transporte de energia. Deve ainda ser remetida à autoridade de AIA, para conhecimento, a 
pronúncia que àquela entidade venha a emitir. 

3. Carta de Condicionantes que inclua a interdição da instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de 
empréstimo/depósito de inertes, em locais a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais. 

4. Demonstração da integração no Caderno de Encargos da Obra da Carta de Condicionantes à localização 
dos estaleiros, manchas de empréstimo e depósito, com a implantação dos elementos patrimoniais 
identificados. 

5. Plano com a localização precisa dos estaleiros e de acessibilidades à obra. 

6. Proposta de Plano de Controlo e Gestão das Espécies Exóticas Invasoras. Este Plano deve conter 
cartografia, sobreposta à carta militar, com a localização e quantificação das áreas assim como a 
metodologia adequada para o controlo específico de cada uma das espécies ocorrentes que deverá ser 
devidamente atualizada à data prévia ao início da obra. O Plano deve definir as ações a realizar quer 
para a fase de construção/obra quer para a fase de exploração. 

7. Projeto de Integração Paisagista (PIP) da Subestação de Ponte de Lima revisto de acordo com as 
seguintes orientações: 

a. Deve ser apresentado como documento autónomo na qualidade de projeto de execução com 
todas as peças escritas e desenhadas necessárias à sua compreensão. Considera-se incluído 
nas peças escritas: Memória Descritiva; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades; 
Plano/Programa de Manutenção e respetivo cronograma para a fase de garantia e exploração. 
Nas peças desenhadas: Plano Geral; Plano de Modelação; Plano de Plantações e de 
Sementeiras e todos os pormenores – cortes e perfis de taludes e muros de gabiões - 
necessários à sua correta execução; 

b. As áreas a observar correspondem ao acesso, a toda a área efetivamente alterada pela 
implantação da área da plataforma da subestação e dos taludes – aterro e escavação – e 
respetivos patamares, valas de drenagem, linhas de água desviadas e a restante área dentro 
do designado limite de intervenção; 

c. A proposta deve acomodar todas as possíveis faixas de proteção de futuras linhas que façam a 
amarração na subestação pelo que as faixas devem ter representação gráfica; 

d. Deve acomodar o mais possível os exemplares arbóreos existentes e, eventuais, áreas que 
apresentem regeneração natural com base num levantamento e identificação em cartografia, 
a apresentar como carta anexa ao PIP que se situam entre a base dos taludes e o limite da área 
de intervenção/propriedade. Todos os elementos arbóreos a proteger, a transplantar e a 
abater devem ser caracterizados: identificados quanto à espécie, ao número e características 
– porte, altura e valor patrimonial, se aplicável; 

e. Utilização apenas de espécies autóctones respeitando o elenco florístico da região (ou 
tradicionalmente utilizadas na região como forrageiras, por exemplo) e as características 
edafoclimáticas do local onde a Subestação se implanta. Os diferentes exemplares das espécies 
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a utilizar deverão obrigatoriamente provir de populações locais. Assim, quer estacas ou 
sementes, quer plantas juvenis propagadas em viveiro deverão ter origem local. Deve excluir-
se, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de 
variedades ou clones comerciais. Tal ocorrência corresponderia a uma contaminação genética 
das populações locais, pela introdução maciça de genótipos exóticos; 

f. As linhas de água e/ou de drenagem preferencial devem ter uma abordagem totalmente 
distinta e prever a plantação de espécies adequadas às condições ecológicas específicas em 
causa; 

g. Não uso de espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em 
território nacional; 

h. Identificação e integração dos muros de suporte – gabiões - nas faces potencialmente mais 
expostas com recurso à plantação de espécies trepadeiras e/ou arbustivas; 

i. Deve ficar expresso, na memória descritiva e/ou no caderno técnico de encargos, a 
necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais 
a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, assim como em relação à Trioza 

erytreae, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de claras restrições geográficas 
quanto à obtenção dos exemplares em causa; 

j. As soluções de revestimentos exteriores e pavimentos associados às intervenções devem 
pautar-se por materiais e tonalidades tendencialmente neutras e de baixa refletância; 

8. Plano de Gestão da Área Florestal para a área definida entre os limites físicos da base dos taludes de 
implantação da plataforma da Subestação e os limites da propriedade/limite da intervenção. 

O mesmo deve conter orientações para a manutenção da área florestal no sentido da sua preservação 
como cortina arbórea, podendo, ainda, prever a substituição gradual das espécies existentes por 
outras autóctones de modo claramente faseado no tempo e no espaço em causa. 

No decurso da obra 

9. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade semestral, no qual o capítulo relativo às 
questões do fator ambiental Paisagem deve suportar-se, fundamentalmente, num registo fotográfico. 
Para a elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra deve ser estabelecido um 
conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens, que ilustrem as 
situações e avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O 
registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência”, de forma a permitir a comparação 
direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a 
envolvente. 

Antes da conclusão da obra 

10. Plano de Recuperação e Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Obra antes do término da obra 
e em tempo que permita a sua análise e execução após aprovação. 

O Plano deve integrar/considerar todas as áreas afetadas pelas obras – estaleiros, áreas de stocks, 
áreas de parqueamento de máquinas, etc. – não contempladas no PIP. 

No referido plano, deve constar uma cartografia (orto), a uma escala adequada, onde estejam 
representadas graficamente de todas as áreas afetadas. Cada área deve estar devidamente 
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identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que tiveram durante a fase de construção. A cada 
uma das referidas áreas deve fazer-se corresponder um conjunto de ações a realizar adequadas a cada 
caso específico que poderão compreender: a limpeza; eliminação de espécies vegetais exóticas 
invasoras; descompactação; remoção de camadas de pavimentos; nivelamento; modelação 
naturalizada do terreno; colocação de terra viva; plantação; sementeiras e outras pertinentes. 

Para cada ação devem ser caracterizados os procedimentos a realizar. 

Na fase de exploração 

11. Medidas compensatórias respeitantes aos sobreiros eventualmente afetados. 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 
caderno de encargos da empreitada, bem como nos Planos de Acompanhamento Ambiental (PAA) das 
Linhas a alterar e da Subestação, e nas respetivas Matrizes de Acompanhamento Ambiental (MAA), os quais 
devem ser revistos em função das medidas abaixo elencadas. 

Deve ainda ser promovida a correção da carta da Reserva Ecológica Nacional de Ponte de Lima. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

1. A expropriação a realizar deve prever o espaço suficiente para a implementação do Projeto de 
Integração Paisagística (PIP) da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 kV, para que os elementos 
vegetais de porte arbóreo e arbustivo possam ser devidamente considerados, observando as devidas 
e necessárias distâncias de segurança em função da altura e diâmetro potencial dos exemplares 
vegetais que venham a ser propostos. 

2. Acautelar, no projeto de iluminação a implementar, as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial. O equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de 
vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

3. Realizar uma campanha de caracterização em todos os recetores identificados no EIA, acrescidos dos 
mencionados nesta apreciação, cuja caracterização anterior tenha mais de 2 anos em relação ao início 
efetivo das operações de construção, conforme mencionado no Plano de Monitorização. 

4. O estaleiro deve ser localizado numa área mais central da intervenção de modo a ficar equidistante 
às diversas frentes de trabalhos, ou pelo menos às que representam maiores necessidades logísticas, 
minimizando-se a circulação de veículos e materiais durante a obra. 
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5. Promover ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados, de modo a que 
estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre. 
Estas ações devem ser focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais, 
nas medidas de minimização e nas boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos. 

6. Antes de se proceder a qualquer trabalho, deve ser delimitado o perímetro das áreas a intervencionar, 
que devem ser reduzidas ao mínimo indispensável, para além do qual não deve haver qualquer 
perturbação de solos. A balizagem deve ser realizada com recurso a fitas/redes de sinalização, sendo 
que as sinalizações só devem ser removidas após o final da obra em cada local. 

7. Devem ser implementadas medidas cautelares no que se refere à proteção física da vegetação 
existente, em particular de porte arbóreo que se posicione perto das intervenções. Entre outras, a 
definição de faixa de proteção, no caso de se registar eventual presença de espécies do género 
Quercus, dentro da qual não deve ser desenvolvida qualquer ação, e sinalização de todos os 
exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a execução da obra, mesmo quando se 
encontrem fora das áreas a intervencionar diretamente, mas que, pela proximidade a estas, se 
apresentem suscetíveis de serem afetadas (ramadas e raízes). Estas ações devem ser asseguradas 
com a assistência técnica da obra. 

8. Proceder à delimitação das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 
A delimitação deve ter por base a cartografia mas deve ser atualizada e aferida localmente antes do 
início da obra. Todo o trabalho a realizar, quer de atualização quer de delimitação, deve ser 
acompanhado por um especialista em vegetação. 

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA E FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

9. Respeitar as normas de balizagem aeronáutica expressas no documento “Circular de Informação 
Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC. 

10. Adequar o planeamento no sentido de reduzir ao mínimo possível a afetação de áreas fora da zona 
do projeto, como por exemplo a área de estaleiros. Quando tal não for possível, essas áreas devem 
ser recuperadas no fim da construção. 

11. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

12. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas na área de 
implantação do projeto. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não 
contaminação dos solos, como a criação de zonas impermeabilizadas temporariamente (bacias de 
lavagem). 

13. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica 
do estaleiro, nas ações de testes ou para outros fins, estes devem estar devidamente acondicionados 
de forma a evitar contaminações do solo. 

14. É expressamente proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra 
substância poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local 
que não tenha sido previamente autorizado. 

15. Caso haja material sobrante, o mesmo deve ser depositado em áreas de baixo valor ambiental e não 
na área de estudo, e proceder posteriormente à recuperação paisagística desses locais. 
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16. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e 
desmatação necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos 
solos. 

17. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para 
esse fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo. 

18. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e ser 
providenciada a remoção dos solos afetados, para locais adequados a indicar pela entidade 
responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

19. As ações de construção devem restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se 
à balizagem prévia das áreas a intervencionar. 

20. Evitar a afetação de indivíduos de sobreiro, identificando-os e balizando-os, num raio de 30 m da obra. 

21. Adoção de procedimentos para adequada forma de depósito de materiais ou terras de boa qualidade, 
para que estas possam ser utilizadas na recuperação ambiental, sempre que possível. 

22. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a 
minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no 
período seco. Caso contrário, devem ser adotadas as necessárias providências para o controle dos 
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

23. Caso seja possível e praticável, proceder à decapagem e armazenamento da camada superficial do 
solo para posterior utilização dos trabalhos de recuperação de áreas afetadas temporariamente 
durante a construção. Exceto em área com presença de espécies invasoras. 

24. Durante as ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas. 

25. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 
2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, 
em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

26. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

27. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 
ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

28. Garantir a dispersão de água nos caminhos durante os períodos mais secos para evitar emissão de 
poeira. 

29. Após a conclusão da obra, proceder à descompactação do solo de forma a criar condições favoráveis 
à regeneração natural do coberto vegetal e favorecer a recuperação de habitats. 
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30. Após conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho devem 
ser meticulosamente limpos e removidos todos os materiais não necessários ao funcionamento da 
Subestação. 

31. Adotar uma solução de pavimento semipermeável (paralelo de granito) no acesso a abrir em solo REN 
integrado em áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos. 

32. A Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro. 

33. Realizar a prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito de 
terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas anteriormente 
prospetadas ou que tivessem apresentado ausência de visibilidade do solo. 

34. Em fase prévia à obra, proceder na área de implantação da plataforma da Subestação à execução de 
sondagens complementares de diagnóstico para caraterização da estrutura negativa «tipo valado». 

35. Na fase prévia à obra, proceder à execução de sondagens complementares de diagnóstico na 
ocorrência patrimonial n.º 8, envolvendo o alargamento para oeste e norte da sondagem 9 
anteriormente efetuada. 

36. Na fase prévia à obra, proceder à transladação para o exterior da área de afetação do projeto, para 
localização próxima, do elemento patrimonial n.º 5, composto por um conjunto de dois marcos. 

37. Sinalização e vedação dos elementos patrimoniais n.os 1, 2, 3 e 4, mamoas, que não deverão ser 
afetados durante a fase de obra. 

38. Na fase prévia à obra, proceder ao registo gráfico e fotográfico dos muros de divisão de propriedade 
em pedra diretamente afetados pela obra, por amostragem tipológica (troços de 2 m). 

39. Deve ficar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser 
efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho 
sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais, mas simultâneas. 

40. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação 
de estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavações 
e aterros, e de todas as ações que impliquem revolvimento de solos. 

41. Após a desmatação, deve ser efetuada prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência 
direta de todas as componentes de obra. 

42. Após a desmatação, na área de implantação da plataforma da Subestação proceder à decapagem 
arqueologicamente controlada da camada inicial das áreas a afetar pela empreitada, de modo a 
identificar e registar todas as eventuais estruturas negativas e positivas aí existentes. 

43. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas 
in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu 
estado de conservação atual ou serem salvaguardadas pelo registo. 

44. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de medidas 
de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações 
arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância 
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. 
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45. Os achados arqueológicos móveis detetados e exumados no decurso da obra devem ser colocados 
em depósito credenciado pelo organismo de tutela. 

46. Deve ser efetuada a sinalização e vedação das ocorrências patrimoniais localizadas no interior da faixa 
de 25 m centrada no eixo da linha e junto aos apoios, de forma a evitar a sua afetação pela circulação 
de pessoas e máquinas, que aí deverá ser proibida ou muito condicionada. 

47. Deve ser efetuada a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a 
circulação de modo a evitar a sua afetação. 

FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA 

48. Dado o relevo por vezes acentuado, as ações de construção devem ter apoio geotécnico, com 
particular atenção em zonas caracterizadas por estado de alteração mais avançado. 

49. Face à posição algo superficial do nível de água, devem ser utilizados métodos de drenagem eficientes 
sob os pavimentos. 

50. Referenciar qualquer ocorrência geológica de interesse conservacionista, observada no perímetro 
afetado ou nas proximidades. 

51. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, nomeadamente 
através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, de forma a minimizar eventuais 
riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em conta os períodos de maior precipitação. 

52. Utilização preferencial de caminhos já existentes ou de áreas intervencionadas no âmbito de outras 
obras. 

53. Caso não seja determinado o uso das terras sobrantes em outra obra ou até em recuperação 
ambiental em outros locais, evitar o envio a vazadouro utilizando o material na própria obra através 
de uma remodelação do arranjo paisagístico final. 

54. Obter o equilíbrio na movimentação de terras, utilizando de forma ambientalmente correta o volume 
excedente previsto, inclusive através da reformulação da integração paisagística local, comparada 
com o envio a destino autorizado externo. 

55. As eventuais intervenções em linhas de água devem ser efetuadas próximas do leito natural das 
mesmas, evitando desta forma grandes desvios e artificializações das condições naturais. 

56. Restabelecer totalmente e o mais rapidamente possível linhas de drenagem intersetadas, com seções 
adequadas que permitam a sua drenagem hídrica. As obras de drenagem, sempre que possível, 
devem ocorrer durante a época seca. 

57. Os trabalhos de desvios e movimentos de terra devem ser executados de modo a minimizar a 
destruição de habitats. 

58. Iniciar as movimentações de terras após a decapagem das zonas de implantação da Subestação, de 
forma a minimizar o período de tempo durante o qual os solos se encontram expostos a agentes 
erosivos, nomeadamente a precipitação e o vento, evitando assim o arrastamento de sedimentos 
para os leitos dos cursos de água. 

59. No caso de ocorrência de descargas acidentais de materiais poluentes para o meio aquático ou para 
o próprio solo, deverão ser tomadas medidas imediatas de contenção e de reparação do dano, 
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prevista no Plano de Emergência Ambiental, assim como avisadas imediatamente as entidades 
responsáveis. 

60. Sempre que possível, o planeamento dos trabalhos deve ser realizado de forma a minimizar as 
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

61. A exposição do solo desprovido de vegetação e as movimentações de terras, sempre que possível, 
devem ser reduzidas durante os períodos em que é mais provável a ocorrência de precipitação intensa 
para minimizar a erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos para as 
cabeceiras de linhas de água. 

62. Os elementos condutores associados à Subestação devem estar isolados, de forma a minimizar o risco 
de eletrocussão. 

63. Maximizar a distância do estaleiro aos recetores sensíveis mais próximos e, se necessário, 
implementar medidas minimizadoras de ruído. 

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

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

66. Os equipamentos a utilizar no exterior devem possuir certificado de conformidade acústica. 

67. Os trabalhos devem ser realizados em dias úteis e no período compreendido entre as 8 horas e as 20 
horas. 

68. No caso dos trabalhos se prolongarem para além das 20 horas ou no caso de se realizarem aos 
sábados, domingos e feriados, no âmbito da solicitação da licença especial de ruído deve ser 
apresentado um estudo específico que ateste o cumprimento dos limites estabelecidos na versão 
mais atual do Regulamento Geral de Ruído. 

69. A utilização de explosivos é apenas admissível em dias úteis, entre as 8 horas e as 18 horas, e interdita 
nos restantes períodos. 

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

71. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de 
sistemas de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais 
ruidosos, de modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no Regulamento Geral do 
Ruído. 

72. A legislação a considerar referente ao Ambiente Sonoro deve incluir também a respeitante à proteção 
dos trabalhadores, na versão mais atual, designadamente: 

 Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, que transpõe para a ordem jurídica interna a 
Diretiva 2003/10/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 6 de fevereiro, relativa às 
prescrições mínimas de segurança e de saúde em matéria de exposição dos trabalhadores aos 
riscos devidos aos agentes físicos (ruído). Veio revogar o mencionado Decreto-Lei n.º 72/92, de 
28 de abril; 

 Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a 
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Diretiva 2002/44/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de junho, relativa às 
prescrições mínimas de proteção da saúde e segurança dos trabalhadores em caso de exposição 
aos riscos devidos a agentes físicos (vibrações). 

73. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 
para reduzir os níveis de poeiras no ar e a sua propagação, tais como: o não uso de máquinas de 
rastos; redução das movimentações de terras em períodos de ventos; o acondicionamento/proteção 
dos solos expostos. 

74. As ações de desarborização, desmatação ou limpeza do coberto vegetal devem ser reduzidas ao 
mínimo indispensável à execução dos trabalhos, em particular na área a expropriar. 

75. O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras deve ser totalmente 
separado do restante material vegetal e levado a destino final adequado, devendo ser evitado o corte 
em fase de produção de semente. A estilhagem e o espalhamento desta não podem ser considerados 
como ações a desenvolver. O seu transporte, a destino adequado, deve assegurar que não há risco de 
propagação das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento 
adequadas a cada espécie. 

76. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras 
deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e 
integração paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito definitivo devidamente 
acondicionada. 

77. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e deve ser 
realizada em todas as áreas objeto de intervenção. Deve ser sempre realizada de forma a que a 
máquina nunca circule sobre a mesma. A progressão da máquina deve fazer-se sempre em terreno já 
anteriormente decapado. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar 
a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal. 

78. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade pré-
estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por 
camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros 
materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

79. A terra viva/vegetal deve ser armazenada e conservada em pargas, com cerca de 2 m de altura, com 
o topo relativamente côncavo. Deve ser preservada através de uma sementeira de leguminosas de 
forma a manter a sua qualidade. Deve ser protegida de quaisquer ações de compactação por 
máquinas em obra. 

80. Em caso de ser necessário utilizar terras vivas/vegetais, terras de empréstimo e todos os materiais 
inertes para enchimento de valas ou camadas dos pavimentos dos acessos, deve ser dada atenção 
especial à sua origem, não devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas 
exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam introduzidas e alterem a ecologia local. 

81. Na obtenção de inertes para a construção, deve ser assegurado na origem que os mesmos não são 
provenientes de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não sejam 
introduzidas e alterem a ecologia local. 
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82. Caso ocorra a desativação de troços de estrada, todos os pavimentos existentes devem ser totalmente 
removidos em toda a profundidade das camadas existentes. 

83. Implementação do Projeto de Integração Paisagista (PIP) da Subestação de Ponte de Lima, a 
400/150 kV aprovado e respetivo Plano de Manutenção, devendo ser assegurada a assistência técnica 
à obra, pelo Arquiteto Paisagista responsável e por especialistas em vegetação se pertinente, de 
forma a garantir a correta implementação dos PIP. 

FASE PRÉVIA À OBRA, FASE DE OBRA E FASE DE EXPLORAÇÃO 

84. Face à presença de sobreiro na área de implantação do projeto, todos os trabalhos devem ser 
efetuados assegurando o cumprimento do definido no Decreto-Lei n.° 169/2001, de 25 de maio, com 
as alterações constantes do Decreto-Lei n.° 155/2004, de 30 de junho, relativo à proteção desta 
espécie. 

FASES DE OBRA E FASE DE EXPLORAÇÃO 

85. Devem ser asseguradas ações de limpeza imediata das linhas de água, no caso de se verificar a sua 
obstrução parcial ou total. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

86. Proceder à manutenção dos acessos, de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais 
incêndios e a possibilitar o acesso e circulação de veículos de combate a incêndios. 

87. As ações relativas à manutenção da vegetação devem restringir-se às áreas na qual esta é 
estritamente necessária. 

88. Cumprimento dos níveis admissíveis previsto por lei, de exposição permanente do público à radiação 
eletromagnética. 

89. Cumprimento e atualização das recomendações em vigor na União Europeia ou que venham a vigorar 
durante a exploração. 

90. Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar: 

 No caso da reactância shunt, o equipamento a utilizar deverá incluir as adequadas medidas de 

condicionamento que assegurem o cumprimento da emissão sonora máxima indicada no 

Quadro 1; 

 No caso dos motoventiladores, a emissão sonora máxima por equipamento não pode 

ultrapassar os 50 dB(A) definidos no ECA e transcritos no Quadro 1. 

 

Quadro 1 - Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar. 

Adaptado do ECA, 2020 

Transformadores Sem Ventilação Com Ventilação 

ATR1 (450 MVA) 70(a) 72(a) 

ATR2 (450 MVA) 70(a) 72(a) 

ATR3 (450 MVA) 70(a) 72(a) 
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Reactância Shunt Sem Ventilação Com Ventilação 

RS1 (400kV,150MVAr) 80(b) 80(b) 

RS1 (400kV,150MVAr) com medidas de 
condicionamento 

55(b) 66(b) 

   

(a) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN: 

- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Autotransformadores de Potência – ET-
EQAT-AT001, Revisão: Q”, de junho de 2016; Para a situação com ventilação foi considerado o 
funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A); 

(b) Emissões sonoras definidas nos documentos fornecidos pela REN: 

- “Especificação Técnica – Equipamento de Alta Tensão – Reactâncias Shunt de 400 kV, 220 kV e 150 
kV – ET-EQATRS001, Revisão: J”, de dezembro de 2018. Para a situação com ventilação foi 
considerado o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído próprio de cada um não 
ultrapassa 50 dB(A). 

 

91. Garantir a continuidade dos Planos de Manutenção previstos no projeto de execução de Integração 
Paisagista da Subestação de Ponte de Lima, a 400/150 kV. 

92. Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras. 

93. Garantir a continuidade da execução das orientações propostas no Plano de Gestão da Área Florestal. 

94. Na fase de exploração proceder à vedação permanente dos elementos patrimoniais n.os 1, 2, 3 e 4, 
utilizando materiais naturais que permitam a respetiva inserção paisagística e cujo projeto deve ser 
submetido à tutela do património cultural. 

95. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos, deve ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados, quer no EIA, quer com os que se venham a identificar na fase 
de construção. 

96. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção, que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 
intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

97. Efetuar a monitorização anual do estado das mamoas afetadas pelo projeto, designadamente 
situadas na área de acesso à Subestação, verificado o respetivo estado de conservação. 

Destes trabalhos de monitorização deve resultar um relatório a submeter para aprovação da 
competente administração do património cultural, previamente ao seu envio à autoridade de AIA, no 
âmbito do qual devem ser preconizadas as necessárias medidas de limpeza e de conservação a aplicar. 

98. Após a conclusão da obra, no prazo máximo de dois anos, devem ser publicadas as monografias 
resultantes dos trabalhos de minimização patrimonial. 
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FASE DE DESATIVAÇÃO 

99. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do Projeto e a dificuldade de prever as 
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o 
proponente, no último ano de exploração do Projeto, apresentar um plano de desativação 
pormenorizado, contemplando: 

 Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 O acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

 A solução final de requalificação da área de implantação do projeto que deve prever o 
aproveitamento dos terrenos para benefício da população. 

 

Programas de monitorização 

Ambiente sonoro 

Implementar, nas fases de construção e de exploração, o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro 
constante do Quadro 1. 

Este plano poderá ser revisto, em função da evolução da situação, nomeadamente se houver queixas e 
reclamações. 

Os resultados obtidos deverão ser confrontados com os valores estabelecidos no Regulamento Geral de 
Ruído – RGR (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março, e alterado pelo Decreto-lei n.º 278/2007, de 1 de agosto) ou 
legislação equivalente, em vigor à data de realização dos ensaios. O relatório deverá cumprir com o exposto 
no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro, integrando fichas de caracterização dos pontos 
de monitorização. 

Quadro 1 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro. 

Adaptado do Aditamento ao EIA, 2020. 

Parâmetros a 
monitorizar 

Locais de 
monitorização 

Frequência de 
monitorização 

Ensaio 

Fase de construção 

LAeq por período do 
dia (diurno, 
entardecer, noturno) 

definidos no atual 
Decreto-Lei n.º 
9/2007 de 17 de 
janeiro, ou na versão 

que esteja em vigor no 

Recetores Sensíveis 
mais próximos, 
conforme assinalado 
na Figura 1. 

Ponto de controlo no 

limite da 

propriedade da SE, 

alinhado com a 

Em momento anterior 

ao início da fase de 

construção (se ocorrer 

um desfasamento 

superior a 2 anos entre 

as medições de 

caracterização da 

situação atual e o 

Duração: 

Nos pontos A, B, C, D a 

monitorização deverá ser feita 

em contínuo pelo menos durante 

24h em dois dias distintos. 

Oportunidade: 
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momento das 

referidas 

monitorizações. 

Reactância Shunt, 

na posição de 

propagação mais 

desfavorável. 

momento de realização 

das operações de 

construção) 

As medições deverão ser 

realizadas em período de 

propagação favorável e em 

período de propagação 

desfavorável 

Normalização: 

NP ISO 1996-1:2019 

NP ISO 1996-2:2019 

(ou normas em vigor à data da 
realização dos ensaios) 

Fase de exploração 

LAeq por período do 
dia (diurno, 
entardecer, noturno) 
definidos no atual 
Decreto-Lei n.º 
9/2007 de 17 de 
janeiro, ou na versão 

que esteja em vigor no 

momento das 

referidas 

monitorizações. 

Recetores Sensíveis 
mais próximos, 
conforme assinalado 
na Figura 1. 

Ponto de controlo no 

limite da 

propriedade da SE, 

alinhado com a 

Reactância Shunt, 

na posição de 

propagação mais 

desfavorável. 

Após a fase de 
construção, com a 
entrada em serviço da 
SE e durante 2 anos 
após entrada em 
funcionamento; 

Sempre que seja 

colocado em 

exploração um novo 

equipamento ou uma 

nova linha; 

Sempre que existam 

reclamações, no ponto 

de reclamação que 

passará a integrar os 

locais de monitorização 

Duração: 

Nos pontos A, B, C e D a 

monitorização deverá ser feita 

em contínuo pelo menos durante 

24h em dois dias distintos. 

Oportunidade: 

As medições deverão ser 

realizadas em período de 

propagação favorável e em 

período de propagação 

desfavorável 

Normalização: 

NP ISO 1996-1:2019 

NP ISO 1996-2:2019 

(ou normas em vigor à data da 
realização dos ensaios) 
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Figura 1 – Localização dos recetores sensíveis a monitorizar. 

[Fonte: Aditamento ao EIA da "Subestação de Ponte de Lima a 400/150 kV", 2020] 

 

Saúde humana 

Após a entrada em serviço da Subestação, deve ser efetuada uma campanha de medição dos campos 
eletromagnéticos, para confirmação das condições previstas no projeto e no EIA. 
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