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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer técnico final do procedimento de Avaliação de Impacte 
Ambiental (AIA) da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV 
associadas", em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 16.º 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. 

Dando cumprimento ao regime jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), definido pelo 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua atual redação), a Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora do projeto, comunicou à Agência Portuguesa do 
Ambiente, I.P. (APA) que a documentação submetida pelo proponente (REN - Rede Eléctrica 
Nacional, S.A.) para o efeito, via Módulo LUA (Licenciamento Único Ambiental) alojado na plataforma 
eletrónica SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente, encontrava-se em condições para 
possibilitar a realização do procedimento de AIA do projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e 
linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas", designadamente o Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA), bem como o respetivo projeto de execução. 

O projeto em causa, relativo a uma subestação elétrica 400/220/60 kV, com uma área de intervenção de 
cerca de 21,8 ha, encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas disposições 
da subalínea i), alínea b), n.º 3 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro (na sua 
atual redação), estando abrangido pelos limiares definidos para o Caso geral da tipologia prevista na 
alínea b), n.º 3, do Anexo II: 

3 — Indústria da energia 
b) Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte 

de energia elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I). 
AIA obrigatória: Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha. 

Deste modo, de acordo com o definido no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 (na sua atual 
redação), a autoridade de AIA competente é a APA, I.P. . 

Este procedimento de AIA teve início a 20 de agosto de 2020, data em que se considerou estarem 
reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

Assim, através do ofício n.º S050963-202009-DAIA.DAP, de 07/09/2020, a APA, I.P. na qualidade de 
autoridade de AIA, nomeou, ao abrigo do artigo 14.º do Decreto-Lei acima referido e em conformidade 
com o artigo 9.º daquele diploma legal, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 
entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Norte (CCDR Norte), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional de 
Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (FEUP), Instituto 
Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes: 

• APA/DAIA – Eng.ª Marina Barros 
• APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso 
• APA/ARH Norte – Eng. Sérgio Fortuna 
• DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho 
• LNEG – Dr. Carlos Meireles 
• CCDR Norte – Arq.ta Rosário Magalhães 
• DGEG – Eng.ª Cristina Miguéns 
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• ARS Norte – Eng.ª Gabriela Rodrigues 
• FEUP – Eng.ª Cecília Rocha 
• ISA/CEABN – Arq.ta Francisca Aguiar Pinto 

O EIA objeto da presente análise, sendo datado de maio de 2020, é da responsabilidade da empresa 
Future Proman, S.A., tendo sido elaborado entre novembro de 2019 e janeiro de 2020. É composto pelos 
seguintes volumes: 

• Volume 1 – Resumo Não Técnico 
• Volume 2 – Relatório Síntese 
• Volume 3 – Anexos Técnicos 
• Volume 4 – Peças Desenhadas  
• Volume 5 – Plano de Acompanhamento Ambiental 
• Volume 6 – Plano de Acessos 
• Volume 7 – Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras 

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: 

• Aditamento 1 – resposta ao Pedido de Elementos Adicionais, datado de dezembro de 2020; 
• Resumo Não Técnico reformulado, datado de dezembro de 2020. 

Em sede de audiência de interessados sobre a proposta de desconformidade do EIA, a REN, S.A. 
apresentou, em sede de alegações, um documento de resposta às questões identificadas no Parecer 
elaborado pela Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do EIA. Foi ainda apresentado um EIA 
consolidado e o RNT reformulado, datados de abril de 2021, como resultado da revisão efetuada de modo 
a integrar as necessárias alterações decorrentes das alegações então apresentadas, bem como da 
inclusão dos elementos solicitados em fase de Pedido de Elementos Adicionais e respondidos através de 
Aditamento apresentado pela REN, S.A. em dezembro de 2020. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução. 

O presente Parecer tem por objetivo apresentar todos os aspetos de caráter técnico que se consideram 
relevantes na avaliação efetuada, de forma a poder fundamentar/apoiar, superiormente, a tomada de 
decisão quanto ao projeto em causa. 

 
  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3366 

Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas 
Projeto de execução 

4 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de 
ligação de 400 kV e de 220 kV associadas", foi a seguinte: 

• Análise da conformidade do EIA. 
Solicitação, no âmbito da avaliação da conformidade do EIA, de elementos adicionais, relativos 
aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais e do projeto; Fatores Ambientais – 
Situação de referência, avaliação de impactes, medidas de minimização, planos de monitorização 
(Geologia; Ordenamento do Território e Uso do Solo; Sistemas Ecológicos; Socioeconomia; 
Ambiente Sonoro; Paisagem; Património Cultural). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo 
Não Técnico. 

• Proposta a desconformidade do EIA, por ter sido considerado que o EIA e respetivo Aditamento 
não continham a informação adequada à fase de projeto de execução, não tendo os elementos 
fornecidos pelo proponente no Aditamento dado resposta adequada ao pedido de elementos 
adicionais. 

• Análise da documentação apresentada em sede de audiência de interessados, tendo sido 
concluído que a informação adicional apresentada continha os elementos suficientes para 
colmatar as falhas e lacunas anteriormente identificadas, permitindo assim dar continuidade ao 
processo de AIA. 

• Tendo sido ultrapassados os motivos que determinaram a anterior pronúncia, foi declarada a 
conformidade do EIA a 21 de maio de 2021. 

• Solicitação de parecer externo ao Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. . 
A pronúncia emitida por esta entidade, que se encontra em anexo, foi analisada em capítulo 
próprio e integrada no presente Parecer da CA, sempre que se entendeu ser pertinente. 
Foi ainda obtido o contributo da APA/DCLIMA, o qual foi analisado e integrado no presente 
Parecer, no âmbito da apreciação efetuada referente às Alterações Climáticas. 

• Abertura de um período de consulta pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 1 de junho a 
14 de julho de 2021. 

• Visita ao local, efetuada em 25 de junho de 2021, tendo estado presentes os representantes da 
CA (APA, CCDR Norte, FEUP, ISA/CEABN), da REN, S.A., da empresa que elaborou o EIA e do 
projetista. 

• Análise técnica do EIA, bem como a consulta dos elementos do projeto de execução, com o 
objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos serem 
minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 
pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA. Assim, as matérias analisadas são as 
seguintes: 

− a APA/ARH Norte sobre Recursos Hídricos 
− a DGPC sobre Património Cultural 
− o LNEG sobre Geologia 
− a CCDR Norte sobre Uso do Solo, Ordenamento do Território, Socioeconomia, Sistemas 

Ecológicos 
− a DGEG sobre Aspetos técnicos do projeto 
− a ARS Norte sobre Saúde humana 
− a FEUP sobre Ambiente Sonoro 
− o ISA/CEABN sobre Paisagem 
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• Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto 
e da área de implantação do mesmo. 

• Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados 
da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do 
projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Enquadramento e objetivos do projeto, 5. Descrição do projeto, 
6. Análise específica, 7. Síntese dos pareceres das entidades externas, 8. Resultados da consulta 
pública, 9. Conclusão, 10. Elementos a apresentar, medidas de minimização e planos de 
monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA do projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV 
e de 220 kV associadas". 

O projeto de execução da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 
220 kV associadas", que assegurará ligações na Rede Nacional de Transporte-RNT (níveis de tensão de 
400 kV e 220 kV) e interligação com a Rede Nacional de Distribuição-RND (nível de tensão de 60 kV), foi 
antecedido por uma fase preliminar de definição da área a estudar (com a elaboração de um Estudo de 
Grandes Condicionantes - EGC), à qual se seguiu a consequente elaboração do EIA. 

No âmbito desse EGC foram analisadas três localizações alternativas para a Subestação de Sobrado (à 
data designada subestação de Alfena) e, desta análise, face às restantes, resultou como mais vantajosa a 
alternativa B (Figura 1-a). Posteriormente, foi feita uma reavaliação da viabilidade desta alternativa B 
que, atendendo à aprovação da revisão do PDM de Valongo, determinou o reposicionamento da 
plataforma da Subestação tendo como intenção a minimização de eventuais impactes da concretização do 
projeto de execução e no sentido de responder às necessidades técnicas das ligações das linhas previstas 
para a Subestação (Figura 1-b). 

 

  
Figura 1 – (a) Alternativas para a Subestação de Sobrado consideradas no EGC (Ecossistema, 2011); (b) 

Reposicionamento da plataforma da alternativa selecionada (Ecossistema, 2011). 

[Fonte: adaptado de EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 
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4. ENQUADRAMENTO E OBJETIVOS DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 
procedimento de AIA do projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV 
e de 220 kV associadas". 

A Subestação de Sobrado (designada também por subestação de “Alfena” em versões anteriores do 
PDIRT – Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade) tem como 
principal objetivo ser um ponto de autotransformação que permitirá a alimentação da Subestação de 
Ermesinde (já objeto de modernização e reconstrução), subestação fulcral na alimentação da zona do 
Grande Porto, permitindo obter segurança e fiabilidade no fornecimento de energia numa zona de 
elevado consumo. 

Numa fase posterior, a Subestação do Sobrado será também ponto de confluência da futura linha 
Pedralva-Sobrado, classificada pela Comissão Europeia com o estatuto de Projeto de Interesse Comum. 

A criação desta Subestação vai permitir dar continuidade à reconfiguração da RNT na região, 
possibilitando, face a outras alternativas, abdicar da necessidade de construção de novos circuitos a 
220 kV, a partir de Vermoim ou de Recarei, numa zona caracterizada por elevada densidade populacional. 

No nível de tensão de 400 kV, está prevista a abertura para a Subestação de Sobrado das Linhas 
existentes Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF) e Vermoim – Vila Nova de Famalicão (LVM.VNF), 
que darão origem a quatro linhas: 

• Linha Recarei – Sobrado (LRR.SBD), a 400kV 
• Linha Vermoim – Sobrado (LVM.SBD), a 400kV 
• Linha Sobrado – Vila Nova de Famalicão 1 (LSBD.VNF 1), a 400kV 
• Linha Sobrado – Vila Nova de Famalicão 2 (LSBD.VNF 2), a 400kV 

No nível de tensão de 220 kV, o projeto contempla a construção de duas novas linhas aéreas duplas de 
220 kV entre a subestação do Sobrado e o ramal da linha Valdigem-Vermoim 4 para Ermesinde 
(RVG.VM4-ED) e Valdigem-Vermoim 2 para Ermesinde (RVG.VM2-ED), bem como a abertura da Linha 
existente Valdigem – Vermoim 4, dando origem às linhas: 

• Linha Sobrado – Valdigem (LSBD.VG) 
• Linha Sobrado – Ermesinde 1 (LSBD.ED1) 
• Linha Sobrado – Vermoim 2 (LSBD.VM2) 
• Linha Sobrado – Ermesinde 2 (LSBD.ED2) 
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5. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada, fundamentalmente, dos elementos apresentados no 
âmbito do procedimento de AIA do projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação 
de 400 kV e de 220 kV associadas". 

O projeto da Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e as linhas de 400 kV e 220 kV localiza-se na 
NUTS II - Norte, mais precisamente na NUTS III do Grande Porto, distrito do Porto, concelho de Valongo 
e freguesias de Alfena (linhas de 220 kV) e União de Freguesias de Campo e Sobrado (Subestação e 
linhas de 400 kV) - CAOP2019, concelho de Valongo e freguesias de Alfena (linhas de 220 kV) e União de 
Freguesias de Campo e Sobrado (Subestação e linhas de 400 kV) - CAOP2019 (Figura 2). 

 

 
Figura 2 - Localização do projeto da Subestação de Sobrado e linhas associadas e área de estudo. 

[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 
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As características técnicas do projeto estão associadas às duas componentes que engloba: a Subestação 
propriamente dita e as linhas que nela têm origem ou destino. 

No caso da Subestação de Sobrado, a área de intervenção abrange aproximadamente 21,8 ha. 
A plataforma será construída à cota 196, numa área com cerca de 66 500 m2, incluindo um caminho 
periférico, a via dos transformadores e outras vias interiores. 

O acesso à subestação será estabelecido a partir da EN606 (Rua Nossa Senhora do Amparo): atendendo 
a que a implantação da Subestação se sobrepõe à atual estrada de acesso à central de triagem 
“RETRIA/RECIVALONGO”, com uma extensão de 524 metros, o projeto contempla a construção de uma 
nova via (mantendo a inclinação da atual via, cerca de 10 %), a partir da qual esta ligação será reposta, 
assim como a ligação à própria Subestação. 

Está prevista a construção de estruturas enterradas para fundação de equipamentos elétricos, dos 
edifícios técnicos (comando, casa de serviços auxiliares e casa de painel) e da vedação periférica. 

Em termos de projeto elétrico na Subestação, a configuração final incluirá três transformadores trifásicos 
de 400/60KV (170 MVA de potência), três autotransformadores trifásicos de 400/220 kV (450 MVA de 
potência) e uma reactância “shunt” de 400kV (150 MVA). 

Na configuração inicial será apenas instalado um autotransformador trifásico (ATR1) de 400/220 KV, 
sendo os demais instalados de forma faseada e de acordo com o aumento de consumo previsto. 
A Subestação ainda comportará: 

• Quatro painéis de linha, a 400 kV (Vila Nova de Famalicão 1 e 2, Recarei e Vermoim) 
• Quatro painéis de linha, a 220 kV (Ermesinde 1 e 2, Valdigem e Vermoim 2) 
• Um painel IB/BP de 220 kV 
• Edifícios técnicos 

− 1 Edifício de Comando – EC1 
− 1 Casa de Serviços Auxiliares – CSA2 
− 3 Casas de Painel – CP21, CP41 e CP42 

Na configuração final da Subestação estarão incluídos: 

• 7 painéis de linha, a 400 kV (+3) 
• 8 painéis de linha, a 220 kV (+4) 
• 10 painéis de linha, a 60 kV (não incluídos na configuração inicial) 
• 3 autotransformadores de 400/220 KV (+2) 
• 3 transformadores de 400/60 KV (não incluídos na configuração inicial) 
• 1 painel de reactância “shunt” de 400 kV (não incluídos na configuração inicial) 
• 1 painel IB/BP de 220 kV (instalado na configuração inicial) 
• 2 baterias de condensadores de 60 kV (não incluídas na configuração inicial) 
• 1 painel IB de 60kV (não incluído na configuração inicial) 
• edifícios técnicos 

− 1 edifício de comando – EC1 
− 1 casa de serviços auxiliares – CSA2 
− 6 casas de painel (CP21, CP41 e CP42, incluídas na configuração inicial e mais três, CP22, 

CP61 e CP62) 

O projeto prevê ainda intervenções em linhas existentes e a construção de novas linhas. É prevista a 
construção de apoios com quatro pontos de fixação ao solo e a instalação da respetiva sinalização, dos 
cabos condutores, dos cabos de guarda e dos respetivos acessórios, de amortecedores de vibração, de 
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cadeias de isoladores e do circuito de terra. Os apoios são constituídos por estruturas metálicas 
treliçadas, em aço, com uma altura variável, consoante a topografia e os obstáculos a vencer. 

Em relação à linha a 400 kV, a abertura para a Subestação de Sobrado das linhas existentes Recarei-Vila 
Nova de Famalicão (LRR.VNF) e Vermoim-Vila Nova de Famalicão (LVM.VNF), como se pode observar na 
Figura 3, implicará a remoção de um apoio existente e a construção de cinco novos apoios (P1/P1, P2/P2, 
P52/P3, P36/P531 e P37/P54), para dar origem a quatro linhas: 

• Linha Recarei-Sobrado (LRR.SBD), a 400 kV 
• Linha Vermoim-Sobrado (LVM.SBD), a 400 kV 
• Linha Sobrado-Vila Nova de Famalicão 1 (LSBD.VNF 1), a 400 kV 
• Linha Sobrado-Vila Nova de Famalicão 2 (LSBD.VNF 2), a 400 kV 

 

Quadro 1 - Principais características das linhas em estudo a 400 kV. 
[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

 
 

                                                 
1 Sendo também referido no EIA como P36/P55 
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Figura 3 – Abertura da linha a 400 kV para a subestação. 

[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

 

No nível de tensão de 220 kV, o projeto contempla a construção de duas novas linhas aéreas duplas de 
220 kV entre a subestação do Sobrado e o ramal da linha Valdigem-Vermoim 4 para Ermesinde 
(RVG.VM4-ED) e Valdigem-Vermoim 2 para Ermesinde (RVG.VM2-ED), bem como a abertura da linha 
existente Valdigem-Vermoim 4, dando origem às linhas: 

• Linha Sobrado-Valdigem (LSBD.VG) 
• Linha Sobrado-Ermesinde 1 (LSBD.ED1) 
• Linha Sobrado-Vermoim 2 (LSBD.VM2) 
• Linha Sobrado-Ermesinde 2 (LSBD.ED2) 

Para tal, como se pode observar na Figura 4, será necessária a remoção de dois apoios e de um troço de 
linha existente além da construção de 22 novos apoios (11 em cada nova linha) e cerca de 6,3 km de 
linhas (3,15 km + 3,13 km). 
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Quadro 2- Principais características das linhas em estudo a 220 kV. 
[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

 
 

 
Figura 4 - Abertura da linha a 220 kV (Valdigem – Vermoim 4) para a subestação de Sobrado e ligação 

das atuais linhas a 220 kV até à subestação do Sobrado. 
[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 
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Assim, para concretizar a abertura das linhas para esta Subestação será necessário: 

• Na ligação a 400 kV 

− Construir 5 apoios que farão uma abertura das linhas Vermoim – Vila Nova de Famalicão 1 
(dando origem à linha Sobrado – Vermoim, a 400 kV e à linha Sobrado – Vila Nova de 
Famalicão 2, a 400 kV) e Recarei-Vila Nova de Famalicão 2 (Recarei – Sobrado 1, a 400 kV e 
à linha Sobrado – Vila Nova de Famalicão 1, a 400 kV). Estas ligações totalizarão uma 
extensão de linha de 0,356 km; 

− Desmontar um apoio (P35/52) da linha existente; 

Todos estes apoios ficarão localizados dentro da área de intervenção da Subestação do Sobrado. 

• Nas linhas de 220 kV (LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2) 

− Construir 11 apoios, cada uma, tem uma extensão média de cerca de 2,8 km, apresentando 
um desenvolvimento em paralelo entre si, apenas divergindo na zona final; 

− Modificar a linha Vermoim-Vila Nova de Famalicão / Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV com 
substituição dos apoios 25/139 e 26/138; 

− Modificar a linha Recarei-Vermoim 1 / Recarei-Custoias 1 entre os apoios 29/29 e 30/30 com 
construção de um novo apoio (29A/29A); 

− Modificar a linha Recarei-Vermoim 2, a 220 kV, entre os apoios 30 e 31, com desmontagem 
de pendurais. 

Drenagem 

A drenagem de águas pluviais da Subestação far-se-á para duas linhas de água, enquanto a drenagem 
das vias de acesso será assegurada por valetas que encaminharão o caudal para a linha de água a sul da 
Subestação (ribeira do Vale da Cobra). 

O sistema de drenagem de águas residuais será do tipo separativo, sendo os caudais efluentes 
encaminhados para uma fossa séptica compacta. 

Movimentos de terras 

Dado que a zona de implantação da Subestação e respetivos acessos se localiza em terrenos com 
orografia acidentada, está prevista uma movimentação de terras e um excesso de terras não passíveis de 
utilização no local (para construção do aterro), que envolve: 

• Decapagem .................................................................. 34 353 m3 
• Saneamentos (plataforma e acesso à “RETRIA”) .......... 147 440 m3 
• Escavação 

− Utilizando meios mecânicos ................................... 270 913 m3 
− Com recurso a explosivos ...................................... 112 350 m3 

• Aterro ........................................................................ 254 616 m3 

Verifica-se um excedente de solos de escavação a levar a vazadouro que ascende a 283 630 m3 
(conforme Anexo 7 – PPGRCD). 

Plano de acessos 

O Volume 6, do EIA apresenta o Plano de Acessos necessários para construção das Linhas, no qual são 
descritas as intervenções a realizar. Foi tido como preferencial: em primeiro, o uso de caminhos 
existentes com as adequadas condições (dimensões com largura máxima de 4 metros que permitam a 
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passagem da grua para montagem dos apoios); seguido do uso de caminhos existentes, em que apenas 
sejam necessárias pequenas melhorias; e por fim, na impossibilidade das situações anteriores, a abertura 
de novos acessos. 

Segundo o Plano de Acessos, considerando a extensão até ao centro do apoio, tem-se para o presente 
projeto a adoção de 5,3 km de acessos a melhorar e 1,01 km de novos acessos. 

Estaleiros 

O estaleiro localizar-se-á em terrenos anexos à plataforma da Subestação, inseridos na área de 
intervenção, e junto ao acesso e à EM606. 

 

 
Figura 5 - Localização prevista para o estaleiro. 

[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 
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6. ANÁLISE ESPECÍFICA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima e Alterações 
Climáticas; Geologia e Geomorfologia; Solos e Reserva Agrícola Nacional (RAN); Recursos Hídricos; 
Qualidade da Água; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Gestão de Resíduos; Sistemas Ecológicos; 
Património Cultural; Paisagem; Uso do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes; Componente 
Social; Saúde Humana. Foi ainda efetuada a análise de Análise de Risco Ambiental (incluindo os Riscos de 
Origem Interna e de Origem Externa, assim como as Vulnerabilidades do Projeto Perante os Riscos de 
Acidente Graves ou de Catástrofes que Sejam Relevantes para o Próprio Projeto). 

Atendendo às características do projeto, dimensão e local de implantação, às informações contidas no 
EIA, na informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e 
outras recolhidas durante o procedimento de avaliação, considerando ainda que o projeto apresentado 
constitui um projeto de execução, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada pela CA, os 
aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

Assim, no âmbito da avaliação consideram-se como fatores determinantes a Geologia, o Ambiente 
Sonoro, a Socioeconomia, o Uso do Solo e Ordenamento do Território, a Paisagem. Consideram-se ainda 
como relevantes os restantes fatores objeto de análise. 

 

6.1. GEOLOGIA 

A. Caracterização da situação de referência 

Relativamente à Geologia, com base na cartografia à escala 1:50 000 pelo detalhe cartográfico 
(Folha 9-D, Penafiel, Serviços Geológicos de Portugal, 1981), com a informação geológica mais 
atualizada, publicada na Folha 1 da Carta Geológica de Portugal à 1:200 000 [Folha 1, Pereira (coord.), 
1989], a área do projeto faz parte de um extenso sinclinorium Valongo-Sátão-Marofa, que se estende, de 
norte para leste, só em território português, desde Viana do Castelo, Apúlia (Fão), Rates, Valongo, Sátão 
e Marofa, por mais de 250 km de extensão. É constituído por litologias paleozoicas de várias idades: 
Ordovícico, Silúrico, Devónico e Carbónico. No setor de Valongo-Sátão tem orientação NW-SE, com 
vergência para SW. Esta estrutura está condicionada, desde Rates até Sátão, pelo Cisalhamento do Sulco 
Carbonífero Dúrico-Beirão. 

No setor de Valongo, onde se situa a área deste projeto, esta sinforma está redobrada em anticlinal da 
3ª fase varisca, localmente designado por Anticlinal de Valongo. No núcleo desta estrutura ocorrem 
metassedimentos ante-ordovícicos, correlacionados com as unidades do Grupo do Douro, do Câmbrico 
médio, essencialmente metapelitos e metaconglomerados para o topo da sequência. Sobre esta 
sequência assenta, em discordância, o Ordovícico que, da base para o topo, é constituído por: 

• Formação Santa Justa (essencialmente formada por quartzitos com intercalações de xistos e 
metapsamitos, de idade Floiano da Escala Global Cronostratigráfica (Arenigiano, segundo a Escala 
Regional Mediterrânica e Gondwânica); 

• Formação Valongo, sequência monótona de xistos ardosíferos, cinzentos, de idade Dobrotiviano 
inferior (ou Oretaniano, segundo a escala regional Mediterrânica e Gondwânica); 

• Formação Sobrido, do Hirnantiano, formada por dois membros: na base por metarenitos e 
quartzitos e, para o topo, metapelitos com fragmentos (dropstones), testemunho da glaciação 
fini-Ordovícica. 

Em concordância sobre o Ordovícico, segue-se uma sequência silúrica (“Xistos carbonosos inferiores e 
superiores”, formada por quartzitos, liditos e ftanitos do Llandovery e xistos negros e do Wenlock. Para o 
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topo desta sequência, ocorre a formação Sobrado, do Silúrico superior (Ludlow-Pridoli) a Devónico 
Inferior. É constituída por níveis arenítico-quartzitos na base e alternâncias de psamitos e pelitos para o 
topo. É nesta unidade que será instalada a Subestação de Sobrado. 

Relativamente à Geomorfologia, regionalmente a área do projeto insere-se na unidade do Minho 
Ocidental. No Minho há uma grande fragmentação do relevo, sendo muito difícil reconstituir níveis de 
aplanamento ou escarpas tectónicas. Os cursos de água que correm em vales de fundo plano e largo e 
vertentes abruptas, fundamentalmente condicionados por alinhamentos tectónicos de direção 
predominante ENE-WSW e N-S. 

No setor a leste do Porto, onde se enquadra a área do projeto, destacam-se na paisagem os 
alinhamentos orográficos da serra de Santa Justa, coincidente com a terminação e fecho da estrutura 
anticlinal. Para sudeste, esta estrutura desdobra-se em dois alinhamentos orográficos, das Serra de Pias e 
de Valongo, de orientação NW-SE. Estes relevos residuais devem a sua existência à presença dos 
quartzitos do Ordovícico Inferior (Formação Santa Justa). O encaixe da rede hidrográfica nesta região é 
claramente controlado pela fracturação hercínica e tardi-hercínica, particularmente a fracturação 
transversal à estrutura anticlinal, onde o rio Ferreira fortemente se encaixa. Dos declives acentuados e 
rede de drenagem fortemente encaixada, comuns nestas cristas quartzíticas, passa-se para o substrato 
mais pelítico onde predominam as colinas em xisto, na passagem do vale do rio Ferreira para o vale do 
rio Leça, onde se situa a área de projeto. Há uma grande densidade de drenagem superficial, devido à 
fraca permeabilidade destas litologias. 

Os declives são suaves e formam-se depressões alveolares, preenchidas por aluvião e coluvião, como as 
que ocorrem nas povoações de Sobrado e Alfena. 

Quanto à Tectónica e Sismicidade, o projeto está corretamente enquadrado, localizando-se numa área de 
baixa suscetibilidade de risco sísmico e reduzido coeficiente de sismicidade α =0,3, zona D, de acordo 
com o RSAEEP. O enquadramento da Carta Neotectónica também está corretamente definido. 
No entanto, recorda-se que esta carta é de pequena escala. Para projetos desta natureza, para aquilatar 
de eventuais falhas ativas, seria necessária cartografia de maior escala. Contudo, a leste da área de 
projeto, em Recarei, têm sido detetados sismos de intensidade 2,2 da escala Mercalli, de forma regular. 

Relativamente aos Recursos e Património Geológico, foram devidamente consultadas as bases de dados. 
O projeto não interfere com nenhuma pedreira, concessão mineira, nem são conhecidos na área, locais 
de interesse geológico conservativo. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Quer na geologia, quer na geomorfologia, os principais impactes são na fase de construção do projeto. 
Na fase de exploração não há afetações. 

Os principais impactes acontecem na fase de construção do projeto, na realização de movimentações de 
terra e rocha para a execução da plataforma da Subestação e das vias de acesso, abertura de fundações 
para a construção dos apoios. A Subestação afetará uma área de 6,65 ha, com a plataforma construída à 
cota de 196 m. A plataforma terá uma pendente transversal de 0,3 % para facilitar a sua drenagem. Pelo 
volume estimado de movimentação de terras (solos e rochas), constata-se que haverá um excedente de 
terras superior a 280 000 m3. 

O EIA identifica corretamente os impactes, com os quais se concorda: 

• Interferência nas formações geológicas com eventual afetação de zonas com características 
geológicas especiais e fenómenos de erosão superficial; 

• Alterações na fisiografia do terreno; 
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• Estabilidade de taludes naturais, de escavação e aterro; 
• Incidências indiretas causadas pela movimentação dos veículos de apoio à obra (efeitos 

erosivos). 

Face ao acidentado do terreno e aos desníveis que podem chegar aos 40 m, as soluções apresentadas 
para a resolução dos problemas da estabilidade dos taludes de escavação e aterro (inclinação V/H01/2, 
banquetas de 3 m de largura e espaçamento de 6 m, para taludes em que a escavação seja superior a 
8 m), procuram minimizar os impactes. 

No caso da abertura das fundações para a construção dos apoios, os impactes na geologia são pouco 
significativos. 

 

C. Medidas de minimização 

O EIA identifica corretamente medidas de minimização dos impactes. Estes impactes têm particular 
incidência na fase de construção e respeitam a escavação e movimentação de terras. Atendendo ao 
relevo acentuado, particularmente na área da subestação e mesmo nos apoios das linhas, estão previstas 
medidas que minimizem o impacte erosivo, nomeadamente junto às fundações dos apoios, como sejam: 
o desvio das águas de escorrência superficial; evitar a deposição de materiais de escavação em vertentes 
acentuadas; e regularização do terreno. 

Dado que da concretização do projeto resultará a produção de grande excedente de terras, sempre que 
necessário será o mesmo utilizado como material de aterro. O material sobrante (solos e rochas) será 
encaminhado e armazenado em local apropriado para depósito. 

 

D. Conclusão 

Tanto na geologia, como na geomorfologia, os principais impactes são na fase de construção do projeto. 
Os impactes na geologia são negativos, certos, imediatos, irreversíveis e significativos. Na geomorfologia, 
devido à grande movimentação de terras e rochas, os impactes no relevo são significativos, mas passíveis 
de minimização. Na fase de exploração, os impactes são considerados inexistentes. 

Assim, face à análise efetuada referente aos fatores geologia e geomorfologia, considera-se que poderá 
ser emitido parecer favorável ao projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 
400 kV e de 220 kV associadas", condicionado ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas 
no EIA. 

 

6.2. RECURSOS HÍDRICOS 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Recursos Hídricos Superficiais 

As principais linhas de água que intercetam a área em estudo são tributárias do rio Leça, a poente, e do 
rio Ferreira (afluente do rio Sousa, que por sua vez é afluente da margem direita do rio Douro), a 
nascente. A Subestação de Sobrado localiza-se na bacia hidrográfica do rio Ferreira e, nesse sentido, na 
margem direita da bacia hidrográfica do rio Douro. 

Na área em estudo desenvolve-se a ribeira de Tabãos (extremo poente), afluente da margem esquerda 
do rio Leça e com escoamento no sentido sudeste-noroeste. No extremo nascente da área em estudo, a 
sul da zona de implantação da Subestação de Sobrado, desenvolve-se a ribeira do Vale da Cobra, com 
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sentido de escoamento de noroeste para sudeste e afluente da margem direita do rio Ferreira. A norte da 
zona de implantação da Subestação refere-se ainda a existência da ribeira do Vale da Mouta, também 
afluente do rio Ferreira, e com escoamento no sentido poente-nascente. 

Na área de implantação da Subestação não se identificam leitos de cursos de água, embora em 
cartografia se identifiquem linhas de drenagem preferencial, sem, contudo, corresponderem a leitos 
definidos no terreno. 

 

A.2. Recursos Hídricos Subterrâneos 

Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo está integrada no Maciço Antigo, que constitui a 
unidade geológica mais extensa a nível nacional. 

No Maciço Antigo predominam rochas duras, com diferentes graus de alteração, que condicionam a maior 
ou menor aptidão hidrogeológica. A água subterrânea circula essencialmente através da rede de 
fracturação, superfícies de diaclasamento ou de xistosidades. As formações são genericamente pouco 
produtivas, não ultrapassando, regra geral, 3 l/s por captação tubular unitária. 

Refere-se ainda que, ao longo dos corredores das linhas, existem zonas com maior importância ao nível 
dos recursos hídricos subterrâneos, sobretudo as áreas correspondentes aos ecossistemas da Reserva 
Ecológica Nacional que mais se relacionam com esta componente e que têm como função a proteção 
para a recarga de aquíferos, designadamente: cabeceiras de linhas de água. 

De acordo com as sondagens realizadas no âmbito do estudo Geológico Geotécnico desenvolvido no 
âmbito do projeto da Subestação de Sobrado, “Tendo em conta a existência de níveis de água 
relativamente superficiais (3,90m no PZ2) e pela circulação subterrânea se efetuar em meio fissural, 
através de fraturas (planos de clivagem, falhas, limites litológicos, xistosidade, etc.), é expectável que no 
decorrer das operações possam ser intercetadas caudais de dimensão imprevisível para o interior da 
escavação. Salienta-se que esta situação será mais provável de ocorrer no sector Este da área em estudo. 
Podendo-se considerar a restante área como impermeável e sem níveis freáticos.” 

 

A.3. Qualidade da Água 

No que respeita à qualidade das águas superficiais, e em função dos dados disponibilizados pelo Sistema 
Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH - APA, I.P.), apenas foi possível caracterizar os rios 
Ferreira e Leça, onde se situam as estações de monitorização mais próximas da área de intervenção do 
projeto. 

Da informação recolhida, considerando o período desde 1999 a 2013 e os parâmetros responsáveis pelos 
resultados mais desfavoráveis para cada uma das estações (oxigénio dissolvido, fósforo, carência 
bioquímica de oxigénio, carência química de oxigénio, coliformes fecais, oxidabilidade), verificou-se 
existirem situações onde a água apresenta qualidade Má a Excelente (Souto, rio Ferreira), Muito Má a 
Razoável (Modelos, rio Ferreira), Má (Alfena, rio Leça) e Razoável a Boa (Hortal, rio Leça). 

Os registos em causa ficam a dever-se a pressões negativas sobre os cursos de água, nomeadamente de 
origem urbana, agrícola e hidromorfológica (segundo informação disponível no Plano de Gestão de 
Região Hidrográfica.) 

Na área de intervenção do projeto não se identificou qualquer captação pública de abastecimento. 
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A.4. Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A área de estudo integra áreas classificadas como REN: cabeceiras de linhas de água, leitos de cursos de 
água e áreas com risco de erosão. 

Assim, o local proposto para a Subestação está parcialmente abrangido por áreas classificadas como REN: 
a sua área de implantação afetará 5,8 ha de área classificada como cabeceira de linhas de água. 

Por sua vez, as linhas elétricas de ligação à Subestação também intercetam áreas classificadas como 
REN: 4 pontos de apoio interferem com área de cabeceiras de linhas de água; 9 pontos de apoio 
interferem com áreas com risco de erosão. Alguns destes apoios interferem com estas duas tipologias. 

Nenhuma das linhas em análise interfere diretamente com a tipologia leitos de cursos de água. Verifica-se 
apenas o atravessamento pelo vão das Linhas LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2 a 220 kV, entre 
os apoios P1 e P2 (ribeira do Vale da Cobra), P7 e P8 (ribeira de Tabãos) e P9 e P10 (LSBD.VG). 

 

B. Evolução previsível do ambiente afetado na ausência do projeto 

Em termos da evolução da área de implantação do projeto, na ausência da execução do mesmo não será 
expectável qualquer alteração na ocupação do solo, mantendo-se a ocupação essencialmente florestal, 
pressupondo que sem a implantação do projeto em análise denotará uma manutenção da situação 
atualmente existente, nomeadamente manutenção da rede de drenagem, grau de permeabilidade do solo 
e recarga aquífera. 

 

C. Identificação, avaliação e classificação de impactes ambientais 

C.1. Recursos Hídricos 

C.1.1 Fase de construção 

� Subestação de Sobrado 

Durante a fase de construção da subestação, as ações potencialmente geradoras de impactes no meio 
hídrico superficial e subterrâneo são temporárias, quando se prendem com a implantação dos 
estaleiros/parques de materiais e decorrentes das atividades de obra, ou permanentes, quando ocorrem 
para além da fase de obra, nomeadamente as ações diretamente relacionadas com a construção da 
plataforma da Subestação, do acesso/restabelecimento do caminho existente, incluindo desmatação, 
terraplanagens e modelação do terreno. 

A área de intervenção da Subestação de Sobrado desenvolve-se numa zona de cabeceira, interferindo 
com uma linha de drenagem, formada pela pendente natural do terreno e de regime temporário, que tem 
o seu início na própria área de intervenção, constituindo-se afluente da margem esquerda da ribeira do 
Vale da Cobra, a sul. 

Face à necessidade de criação de uma plataforma plana para implantação da Subestação, esta zona de 
drenagem natural do escoamento superficial deixará de existir nesta zona. Contudo, está previsto no 
projeto de drenagem da Subestação, o adequado sistema de escoamento das águas pluviais que fará o 
encaminhamento das águas da plataforma através de duas valetas, que se unem a montante do 
atravessamento do acesso à RETRIA, através de passagem hidráulica (existente), após o qual seguem o 
normal escoamento até afluir à ribeira do Vale da Cobra. 

Assim, ainda que haja, inevitavelmente, interferência direta com o escoamento superficial, esta 
interferência é localizada e, face à zona de cabeceira em que ocorre, de reduzida magnitude. 
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Em suma, decorrente das ações de construção da Subestação e acessos (essencialmente pela realização 
de terraplanagens e compactação dos solos) é induzida uma diminuição da permeabilidade do solo, na 
zona de intervenção (plataforma e taludes, acesso e restabelecimento do caminho existente), atualmente 
ocupado por matos rasteiros e vegetação arbórea de crescimento rápido (pinheiro e eucalipto), pela 
consequente redução da recarga subterrânea e aumento do escoamento superficial, direcionado e 
encaminhado pelas valetas para a ribeira do Vale da Cobra. 

Assim, a alteração do binómio escoamento superficial versus infiltração da água no solo do presente 
projeto traduz-se num impacte negativo, direto, certo, localizado, permanente, minimizável e de reduzida 
magnitude. 

Relativamente ao meio hídrico superficial, não se identifica a proximidade a qualquer uso sensível, sendo 
unicamente identificada a ribeira do Vale da Cobra, imediatamente a sul da área de intervenção, 
classificada como leito de curso de água da REN (Reserva Ecológica Nacional). No entanto as ações de 
desmatação e movimentações de terras poderão causar alguma afetação negativa nos cursos de água 
mais próximos, sobretudo devido ao arrastamento de sólidos em períodos de precipitação. Esta afetação 
poderá ser minimizada ou mesmo eliminada com a tomada de medidas tendentes a evitar o referido 
arrastamento de sólidos. 

Assim, sendo adotadas as medidas de minimização adequadas, considera-se o impacte sobre o meio 
hídrico superficial pouco significativo. 

Relativamente ao meio hídrico subterrâneo, no Estudo Geológico e Geotécnico que acompanha o projeto 
de execução da Subestação de Sobrado, refere-se a possibilidade de serem intercetadas algumas fraturas 
pouco produtivas, principalmente na zona mais a nascente, em especial se estas ações ocorrerem no 
período húmido. Essa é, contudo, uma ação temporária e que terá maior significado durante a fase de 
construção. As águas que aflorem à superfície irão escoar naturalmente para a ribeira do Vale da Cobra, a 
jusante. 

Assim, não havendo nenhuma situação de especial sensibilidade ou uso de água (captação) que possa 
sofrer alterações decorrentes desta intervenção, considera-se o impacte localizado, de reduzida 
magnitude e pouco significativo. 

 

� Estaleiro 

Relativamente ao estaleiro de apoio à obra da Subestação, este localizar-se-á junto à EM606 (Rua Nossa 
Senhora do Amparo), a norte da subestação, inserida na área de intervenção, numa zona de cabeceira 
sem interferência com linhas de água. Tendo em consideração que a implantação do estaleiro será 
temporária, sendo posteriormente à obra efetuada a reposição do terreno pela implementação do Plano 
de Integração Paisagística, considera-se que os impactes negativos serão pouco significativos, localizados, 
de reduzida magnitude e temporários. 

 

� Linhas de transporte de 220 kV e 400 kV 

As linhas de 220 kV (LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2) em análise atravessam a ribeira de 
Tabãos no vão entre os apoios P7 e P8, sendo a altura dos condutores inferiores ao curso de água de 
33 m. 

Durante a fase de instalação das linhas, as ações potencialmente geradoras de impactes nos recursos 
hídricos são: a instalação de estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de desmatação, a realização de 
escavações para fundação dos apoios e a abertura de novos acessos. Estes impactes resultarão 
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essencialmente no aumento da erosão do solo, na alteração das condições de permeabilidade do solo e 
na eventual obstrução temporária do escoamento. 

No que concerne aos impactes resultantes das alterações das condições de escoamento e infiltração pelo 
depósito temporário de terras da abertura dos caboucos, estes são bastante localizados e reduzidos ao 
curto espaço de tempo entre a abertura e recobrimento das fundações dos apoios, de muito reduzida 
magnitude e insignificantes. 

Os impactes sobre o escoamento das linhas de água ocorrem principalmente durante a época das chuvas, 
sendo, contudo, um impacte temporário e reversível e, se forem adotadas as medidas adequadas, 
nomeadamente, considerando o distanciamento das intervenções às linhas de água e respetivas margens, 
é possível garantir que a sua afetação será de reduzida magnitude e não significativa. 

No que concerne aos impactes sobre o meio hídrico subterrâneo, e atendendo a que, genericamente, as 
formações geológicas atravessadas não apresentam aptidão aquífera significativa, predominando 
formações de reduzida permeabilidade e sem usos relevantes, o potencial impacte provocado pela área 
implantação dos apoios será pouco significativo. 

Assim, de um modo geral, considera-se que os impactes decorrentes da implantação das linhas, durante 
a fase de construção, são negativos, de magnitude reduzida, temporários, reversíveis minimizáveis e 
pouco significativos. 

 

C.1.2 Fase de exploração 

� Subestação de Sobrado 

As condições de drenagem natural sofrem, desde logo na fase de construção, alterações que se 
prolongam para a fase de exploração e que correspondem quer à interferência com o normal escoamento 
das águas superficiais, pela alteração na modelação do terreno, quer pela redução da permeabilidade do 
solo, com o consequente aumento do caudal escoado superficialmente, aumentando os caudais nos 
pontos de descarga localizados a jusante da área de implantação da subestação. 

Este aumento do escoamento superficial, com a redução da permeabilidade do terreno, resulta num 
impacte direto e localizado, pela diminuição da infiltração das águas. Este impacte não terá grande 
significado na zona em estudo, tendo em consideração as características da plataforma da Subestação, 
com uma componente de gravilha e zonas verdes na envolvente.  

Também o adequado sistema de drenagem, previsto no projeto, permite amortizar os caudais de ponta 
após um episódio de precipitação, o que faz com que, embora sendo um impacte permanente, é 
considerado pouco significativo, de magnitude reduzida, localizado, ocasional e minimizável. 

 

� Linhas de transporte de 220 kV e 400 kV 

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada pelos apoios das 
linhas, não se perspetiva qualquer tipo de impacte significativo, quer ao nível da redução da recarga dos 
aquíferos subterrâneos, quer ao nível da interferência com o sistema de drenagem superficial. 

Como referido anteriormente, as formações geológicas atravessadas não apresentam aptidão aquífera 
significativa, predominando formações de reduzida permeabilidade, pelo que o potencial impacte 
provocado pela área impermeabilizada dos apoios será pouco significativo. 
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Uma vez que os apoios da linha se encontram projetados de modo a não interferirem com linhas de água 
e respetivos leitos, não se perspetiva qualquer impacte sobre os recursos hídricos superficiais durante a 
fase de exploração. 

 

C.1.3 Fase de desativação 

Em situação de uma eventual desativação da Subestação e das linhas, considera-se que a única ação 
geradora de impactes será a movimentação de terras e maquinaria associada às ações de obra, podendo 
afetar o normal escoamento das linhas de água com o arrastamento do material para os seus leitos. Estes 
impactes são da mesma natureza dos referidos para a fase de construção, sendo considerados negativos, 
de magnitude reduzida, temporários, reversíveis e pouco significativos. 

Após estas ações e caso haja o desmantelamento completo das infraestruturas e a escarificação do solo, 
serão restituídas as condições atuais, ou seja minorado o escoamento superficial e promovida a infiltração 
da água no solo, o que se traduz num impacte positivo. 

 

C.2. Qualidade de Água 

C.2.1 Fase de construção 

As ações da fase de construção que se poderão repercutir em situações acidentais com consequentes 
impactes negativos, temporários, sobre a qualidade do meio hídrico, são as decorrentes do 
funcionamento de estaleiros/parques de materiais, movimentação de pessoas e maquinaria afeta à obra e 
as ações de desmatação e movimentação de terras para regularização do terreno de implantação da 
Subestação e respetivo acesso/restabelecimento do acesso. 

As movimentações de terras associadas às intervenções para construção das linhas são também de 
considerar, ainda que, comparativamente com as da Subestação, apresentem uma ordem de grandeza 
bastante inferior. 

Muito embora em estaleiro possa existir armazenamento de algumas substâncias químicas e, 
eventualmente, de algum combustível, a adoção das medidas previstas na Especificação Técnica ET- 70 
“Requisitos de Gestão Ambiental em Contratos de Empreitada ou de Prestação de Serviços” e Fichas de 
Requisitos Ambientais anexas, da REN, S.A., no respeitante aos meios de prevenção de riscos ambientais, 
nomeadamente no manuseamento, armazenamento e transporte de resíduos, permitirá evitar/reduzir a 
ocorrência de eventuais contaminações acidentais, decorrentes de derrames de substâncias na área de 
intervenção, pelo que se considera o impacte de contaminações acidentais pouco provável, minimizável e 
reversível, sendo por isso pouco significativo. 

Relativamente à sensibilidade do meio hídrico superficial, apenas se refere a ribeira do Vale da Cobra que 
envolve a área de implantação da Subestação por poente e por sul, cuja proximidade, poderá estar na 
origem de um aumento de sólidos suspensos durante a fase de construção, representando um impacte 
na qualidade da água negativo, provável, temporário, reversível, de reduzida magnitude e pouco 
significativo. 

As intervenções a realizar na construção das linhas serão bastante mais reduzidas, relativamente às da 
Subestação, não se prevendo nenhum apoio localizado na vizinhança imediata da linha de água e 
afluentes. Assim, considera-se que o impacte será negativo, pouco provável, temporário, reversível, de 
reduzida magnitude e pouco significativo, decorrente de uma eventual degradação temporária da 
qualidade da linha de água pela realização de ações de desmatação, corte ou decote da vegetação na 
faixa, com consequente aumento dos sólidos suspensos no meio hídrico. 
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O meio hídrico subterrâneo não representa igualmente especial sensibilidade, não havendo referência a 
usos de água na envolvente próxima e cujo projeto possa induzir impactes na qualidade da água 
subterrânea, especialmente tendo em conta as medidas de minimização propostas e Especificações 
Técnicas da REN, S.A. que garantem que serão evitadas situações que pudessem provocar contaminação 
desse meio. 

Em suma, de um modo geral, dadas as características do projeto, considera-se que os impactes negativos 
na qualidade da água, durante a fase de construção, serão temporários, de reduzida magnitude, 
ocasionais, reversíveis e minimizáveis e pouco significativos. 

 

C.2.2 Fase de exploração 

� Subestação de Sobrado 

Na fase de exploração da Subestação, os eventuais impactes negativos podem decorrer das seguintes 
ações: 

• Produção de águas residuais domésticas decorrentes do funcionamento das instalações sanitárias 
do edifício de comando; 

• Produção de águas pluviais resultantes da drenagem da plataforma da Subestação - a 
Subestação será provida de um sistema de drenagem de águas pluviais; 

• Águas de lavagem de equipamento - a água resultante da lavagem dos equipamentos não 
apresenta qualquer tipo de contaminação, excetuando o aumento de partículas resultantes da 
ação. 

O abastecimento de água será feito a partir do prolongamento da rede de abastecimento público até à 
Subestação. 

No que respeita aos esgotos domésticos do edifício técnico, estes serão encaminhados, através de uma 
rede separativa, para uma fossa séptica compacta. 

Relativamente a eventuais poluentes contaminantes dos recursos hídricos, é referido que os 
transformadores a instalar na Subestação utilizam no seu funcionamento quantidades significativas de 
óleos. No seu normal funcionamento e em operações de manutenção é possível que haja algumas 
perdas/fugas de óleo. No entanto, de modo a reduzir a probabilidade ou mesmo evitar a ocorrência de 
contaminações, o projeto da Subestação contempla uma câmara de retenção de óleos, em betão armado, 
em torno dos maciços de apoio aos transformadores; o óleo recolhido será drenado por gravidade para a 
referida câmara, dimensionada para reter um volume de óleo equivalente à capacidade total de um 
transformador. 

Desta forma, e atendendo a que no projeto da Subestação são consideradas as diversas medidas que 
permitem evitar a ocorrência de impactes sobre a qualidade da água, considera-se sem significado o 
potencial impacte inerente à contaminação dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

 

� Linhas de 220 kV e 400 kV 

Durante a fase de exploração, não são expectáveis especiais impactes sobre a qualidade dos recursos 
hídricos. Referem-se unicamente eventuais impactes proporcionados por situações que ocorram durante 
operações de manutenção das linhas. Estes impactes são negativos, indiretos, pouco prováveis, 
temporários, raros, reversíveis e de magnitude reduzida, pelo que se consideram pouco significativos. 
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C.2.3 Fase de desativação 

Durante a fase de desativação considera-se que a única ação geradora de impactes na qualidade da água 
será a desmontagem, total ou parcial da subestação e dos maciços das linhas elétricas, podendo gerar o 
arrastamento de sólidos que poderão atingir as linhas de água existentes nas proximidades. 

Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, sendo considerados negativos, de 
caráter pontual, temporários, de reduzida magnitude, reversíveis e pouco significativos. 

 

C.3. Reserva Ecológica Nacional 

A Subestação interfere com Cabeceiras de Linhas de Água na zona mais a norte, em cerca de 5,76 ha. 

No caso das linhas elétricas, a área abrangida pela tipologia Cabeceiras de Linhas de Água, ocupada pelos 
apoios das Linhas não inseridos na área de intervenção da Subestação, correspondem aos P3, P4, P5 e 
P26/P11, abrangendo uma área de 0,22 ha, na fase de construção, que se reduz a 0,072 ha na fase de 
exploração. Já em termos de afetação pela faixa de servidão das linhas de 220 kV, verifica-se um total de 
aproximadamente 8,63 ha. 

As Áreas com risco de erosão são interferidas pelos apoios das linhas de 220 kV, nomeadamente pelos 
apoios P2, P5, P6 e P8 de ambas as linhas de 220 kV, P3 e P4 (apenas LSBD.ED1/LSBD.VG), P9 
(LSBD.VM2) e P9, P10 e P26/P11 (LSBD.VG), num total de 0,56 ha na fase de construção e de 0,168 ha 
na fase de exploração. Se se considerar a faixa de proteção às Linhas, a área interferida passa a ser de 
13,613 ha. 

Nenhuma das linhas em análise interfere diretamente com a tipologia Leitos de Cursos de Água. 

No que concerne aos impactes intrínsecos à afetação de áreas de REN, no cômputo geral, estes são 
considerados no caso da Subestação negativos, moderadamente significativos, diretos, permanentes e 
irreversíveis e de moderada magnitude. No caso das linhas elétricas o impacte é bastante mais diminuto, 
considerando-se negativo, de reduzida magnitude, direto, parcialmente reversível e pouco significativo. 

 

D. Medidas de minimização 

� Fase de construção 

C6 - Estando o estaleiro da Subestação inserido na área de intervenção da mesma, caso se 
venha a verificar compatível, o estaleiro das linhas deverá ficar integrado ou adjacente ao 
estaleiro da Subestação de Sobrado. Contudo, na escolha do local do estaleiro poderá 
considerar-se mais favorável a seleção de outro local já infraestruturado ou áreas 
industriais/industrializadas. Na sua impossibilidade devem ser atendidas as condicionantes 
identificadas nas Peças Desenhadas (Volume 4 - Desenho 24), devendo ser apresentada a 
nova proposta de localização, para apreciação e emissão de pronúncia relativamente à 
localização dos estaleiros. 

C10 - Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e 
da decapagem dos solos a menos de 10 m das linhas de água. 

C11 - Considerando a existência de diversos locais de relevo muito acidentado na área em 
estudo, e para que, na fase da construção, não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, 
junto às fundações dos apoios, dever-se-á: 

• Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra; 
• Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas; 
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• No final, proceder à regularização do terreno, para que a vegetação recupere mais 
rapidamente. 

C14 - Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 
estes devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas 
subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem 
encaminhados para destino final adequado. 

C 16 - Implementar o plano de acessos. Caso haja necessidade de proceder a alterações em 
fase de construção, deverão ser consideradas as mesmas condicionantes atendidas para a 
sua elaboração. 

C19 - Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, 
passagens hidráulicas de secção adequada para o escoamento dos caudais de cheia. 

C24 - Proceder à limpeza regular da via pública sempre que forem vertidos materiais de 
construção ou materiais residuais da obra. 

C25 - Caso seja necessário proceder ao manuseamento de combustíveis, óleos e outros 
lubrificantes, devem ser utilizados meios de contenção secundária para conter qualquer 
derrame. 

C26 - Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o 
armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam recolha por operador licenciado. 

 

� Fase de exploração 

Embora o EIA não apresente medidas de minimização para esta fase, considera-se que deverá ser 
implementada a seguinte: 

Os óleos usados nas operações de funcionamento e manutenção deverão ser recolhidos e 
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a 
resíduos perigosos. 

 

� Fase de desativação 

Também para esta fase, o EIA não indica medidas de minimização para o fator recursos hídricos, 
considera-se, no entanto, de chamar a atenção para a necessidade de as ações de desmantelamento e 
obra a ter lugar deverem contemplar soluções que não comprometam a qualidade dos recursos hídricos. 

 

E. Monitorização 

Considera-se que não existe necessidade da implementação de um plano de monitorização relativamente 
ao fator recursos hídricos. 

 

F. Conclusões 

O projeto contempla a construção da Subestação de Sobrado e a instalação de linhas elétricas, bem como 
a beneficiação e criação de acessos associados à execução daquelas infraestruturas. 
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Tanto a Subestação, como os pontos de apoio das linhas elétricas, inserem-se, maioritariamente, em 
áreas de cabeceiras de linhas de água, entre a bacia do rio Douro (mais precisamente do seu afluente, o 
rio Ferreira) e a bacia do rio Leça. 

Na área de estudo apenas se identificam duas linhas de água com alguma expressão: a ribeira de Tabãos 
(extremo poente), afluente da margem esquerda do rio Leça, e a ribeira do Vale da Cobra, afluente da 
margem direita do rio Ferreira. Na área de implantação da Subestação de Sobrado não se identificam 
leitos de cursos de água, havendo apenas a representação cartográfica de linhas de drenagem sem 
correspondência a qualquer leito no terreno. Também os apoios das linhas elétricas não afetarão leitos ou 
margens de cursos de água, uma vez que no projeto existe esse compromisso. 

Relativamente ao meio hídrico subterrâneo, o projeto insere-se no Maciço Antigo. 

As ações potencialmente geradoras de impactes no meio hídrico superficial e subterrâneo podem ser 
temporárias, quando se prendem com a implantação dos estaleiros/parques de materiais, abertura de 
acessos e decorrentes das atividades de obra, ou permanentes, quando diretamente relacionadas com a 
construção da plataforma da Subestação e dos maciços dos apoios das linhas. Estes impactes resultam da 
movimentação de terras e dos trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação e modelação do terreno 
e resumem-se à redução da infiltração da água no solo e consequente aumento do escoamento 
superficial, em função da redução de permeabilidade promovida pela implantação do projeto. 
Os impactes apresentam maior relevo no caso da Subestação, sendo, no caso dos projetos das linhas, 
praticamente insignificantes. 

O sistema de drenagem contemplado no projeto da Subestação permite garantir a adequada drenagem 
da respetiva plataforma e dos novos acessos, pelo que o impacte pelo aumento do escoamento 
superficial, em resultado da redução localizada da permeabilidade do solo, traduz-se num impacte 
negativo, direto, certo, permanente, reversível e minimizável, de reduzida magnitude e com pouco 
significado. 

Dadas as características do projeto, considera-se que os impactes negativos na qualidade da água 
restringem-se essencialmente à fase de construção, de magnitude reduzida, temporários e reversíveis, 
decorrendo, sobretudo, do funcionamento de estaleiros/parques de materiais, da movimentação de 
pessoas e maquinaria afeta à obra, das ações de desmatação e movimentação de terras, em especial no 
caso da subestação e na abertura de acessos, sendo considerados pouco significativos. 

Durante a exploração da Subestação de Sobrado e linhas associadas, e tendo em conta as medidas de 
minimização previstas, não são expectáveis impactes significativos. 

Assim, face à análise acima efetuada, considera-se que, no que concerne ao fator Recursos Hídricos, 
poderá ser emitido parecer favorável ao projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de 
ligação de 400 kV e de 220 kV associadas", condicionado ao cumprimento das medidas de minimização 
preconizadas no EIA. 

Relativamente à REN, considera-se que, quanto à implantação da Subestação, a afetação não é muito 
significativa, tendo em conta a área afetada, comparativamente com a mancha classificada como 
“Cabeceira de Linhas de Água”, enquanto que, em relação aos pontos de apoio a afetação de áreas de 
“cabeceira de linhas de água” e “área com rico de erosão” será pouco significativa, gerando impactes 
que, no primeiro caso, têm um significado moderado e, no segundo, são pouco significativos. 

Face ao exposto, considera-se que no que respeita à Reserva Ecológica Nacional poderá ser emitido 
parecer favorável ao projeto da “Subestação de Sobrado 400/220/60 KV e linhas de ligação de 400 kV e 
de 200 kV. 
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6.3. USO DO SOLO; ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO; SISTEMAS ECOLÓGICOS; SÓCIO ECONOMIA 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Ordenamento do Território 

Apoiada na informação recolhida, os trabalhos incluem a análise de cartografia geral e temática, com 
base, nomeadamente do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Valongo, mais concretamente as 
suas peças fundamentais, Plantas de Ordenamento, de Condicionantes, de Património, da Reserva 
Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva Ecológica Nacional (REN), bem como o respetivo Regulamento, em 
fotografia aérea, reconhecimentos de campo efetuados. 

Os trabalhos iniciaram-se pela delimitação de uma área de estudo, optando-se por uma área que 
abrangesse todo o projeto, Subestação e linhas associadas, e que permitisse uma caraterização do 
território em que este se insere. A delimitação desta área de estudo foi feita a partir da análise quer das 
características do projeto, quer das características do local. 

O projeto em análise localiza-se na NUTS II - Norte, mais precisamente na NUTS III do Grande Porto, 
concelhos de Valongo e respetivas freguesias de Alfena e União de Freguesias de Campo e Sobrado 
(CAOP2019). 

A Lei n.º 33/2017, de 2 de junho, introduziu uma alteração dos limites territoriais das freguesias do 
município de Valongo, nomeadamente na zona abrangida pela área de estudo. 

Todo o projeto da Subestação e linhas de 400 kV inserem-se na União de Freguesias de Campo e 
Sobrado, sendo que apenas as linhas de 220 kV intercetam também a freguesia de Alfena. 

Todas as ações a realizar no âmbito do projeto da Subestação de Sobrado e linhas associadas não 
interferem com nenhuma área sensível do ponto de vista de Conservação da Natureza. 

A área mais próxima, pertencente à Rede Natura 2000, classificadas nos termos do Decreto-Lei 
n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE, corresponde ao Sítio de 
Importância Comunitária (SIC) de Valongo (PTCON0024), localizada a cerca de 3,8 km a sul do limite sul 
da área de estudo. 

Planos de Ordenamento do Território 

O território em análise encontra-se abrangido pelos Planos Sectoriais: 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça (RH2) – Resolução de Conselho 
de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro. Com 1.ª retificação pela Declaração de 
Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro; 

• Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Douro (RH3) – Resolução de Conselho de Ministros 
n.º 52/2016, de 20 de setembro. Com 1.ª retificação pela Declaração de Retificação n.º 22-
B/2016, de 18 de novembro; 

• Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho (PROF EDM) – Portaria 
n.º 58/2019, de 11 de fevereiro, com Declaração de Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril. 

Os planos de ordenamento a nível local (municipal), constituem geralmente os mais condicionantes à 
implantação projetos como o agora em análise, nomeadamente os Planos Municipais de Ordenamento do 
Território (PMOT), que compreendem os Planos Diretores Municipais (PDM), os Planos de Urbanização 
(PU) e os Planos de Pormenor (PP), incidindo sobre o projeto em análise apenas o PDM de Valongo. 

Não existe nem se prevê a interferência com áreas sujeitas a planos de ordenamento de nível local - 
Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU) – com incidência na área em estudo. 
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Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública 

A zona de implantação do projeto apresenta alguns tipos de condicionantes, servidões e restrições de 
utilidade pública: 

- Recursos Naturais 
Reserva Ecológica Nacional 
Povoamentos Florestais percorridos por incêndios 
Domínio Público Hídrico 

- Equipamentos 
Edifícios Escolares – Escola Profissional de Valongo 

- Infraestruturas 
Rede Elétrica 
Rede Rodoviária 

Identificação das Restrições e Condicionantes Legais e Regulamentares 

O Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento define 
distâncias mínimas dos condutores em tensão à vedação das subestações, as quais devem ser cumpridas 
na elaboração dos projetos de execução. 

As Subestações não apresentam qualquer tipo de faixa de proteção à construção, uma vez que a área 
afeta à mesma se encontra vedada. 

O Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão – RSLEAT, aprovado pelo Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, define distâncias mínimas dos condutores ao solo, às árvores, 
aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a outras linhas aéreas. Refere-se, no entanto, que a 
REN, S.A. usa critérios mais restritivos, com distâncias superiores às mínimas regulamentares, 
aumentando-se o nível de segurança e criando-se uma servidão menos condicionada. 

O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma servidão 
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, que constitui a zona de proteção, na qual são 
condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas atividades. 

A construção de edifícios e a plantação de exemplares arbóreos ficam assim condicionadas à garantia das 
distâncias mínimas de segurança decorrentes da servidão. 

Subestação de Sobrado 

A Subestação fica implantada sensivelmente à cota 196 abrangendo uma área de 66 500 m2, respetivo 
caminho periférico, via dos transformadores e vias interiores, bem como uma via de acesso que permite a 
ligação à plataforma desde a Rua Nossa Senhora do Amparo e de uma estrada de acesso à central de 
triagem RETRIA. A implantação da Subestação do Sobrado sobrepõe-se à estrada de acesso à central de 
triagem “RETRIA/RECIVALONGO”. Desta forma, o projeto contempla a revisão desta via, sendo mesmo 
através desta que será feita a ligação do acesso à própria subestação. 

A 1ª fase será a construção da nova estrada de acesso à RETRIA, onde se inclui a reposição de todas as 
infraestruturas que passam pelo atual acesso (telecomunicações). 

A 2ª fase corresponde à construção da plataforma e estrada de acesso à Subestação onde se inclui 
também todos os trabalhos de construção civil. 

Dos trabalhos a realizar para a construção da plataforma da Subestação, destacam-se os mais 
significativos: escavações, aterros e terraplanagens. 
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Escavações 

Relativamente às geometrias a adotar para os taludes de escavação consideram-se três cenários distintos 
em toda a plataforma: 

- Em locais de depósito de aterro ou entulho 1/2 (v/h) 
- Em locais de maciço rochoso decomposto ou muito alterado 1/1,5 (v/h) 
- Quando é interessado maciço rochoso metamórfico medianamente a muito alterado 1 /1 (v/h) 

Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 8 metros, foi considerada a execução de 
banqueta com 3 metros de largura e um espaçamento máximo de 6 metros: 

Utilizando meios mecânicos .............................................. 270 913 m3 

Com recurso a explosivos ................................................. 112 350 m3 

Aterros 

Como regra geral para a geometria dos taludes de aterro, a inclinação 1/2 (v/h). Os aterros de maior 
dimensão ocorrem na zona sul da plataforma e também no acesso à plataforma. Na plataforma devido a 
condicionalismos de ocupação de solos serão executados muros de aterro armado e gabiões. 

Os materiais a escavar no maciço rochoso xistento, após a decapagem, poderão ser reutilizados 
praticamente na sua totalidade na execução de aterros num total de aproximadamente 254 616 m3. Os 
materiais a rejeitar correspondem principalmente à escavação no depósito de aterro ou entulho. 

Linhas de 400 kV e 220 kV associadas 

As linhas aéreas de transporte de energia são constituídas pelos seguintes elementos fundamentais: 
apoios e respetiva sinalização, cabos condutores e cabos de guarda e respetivos acessórios, 
amortecedores de vibração, cadeias de isoladores e circuito de terra. 

Linhas a 400 kV 

A Subestação do Sobrado tem localização proposta para a imediata proximidade da linha existente 
(Recarei – Vila Nova de Famalicão / Vermoim - Vila Nova de Famalicão). 

Desta forma a intervenção que se pretende desenvolver será uma abertura desta linha existente e com 
orientação norte-sul, para poente, de forma a possibilitar a ligação à Subestação do Sobrado. 

Esta abertura da linha existente, para ligação à Subestação do Sobrado, implica a construção de 5 apoios 
(P1/P1, P2/P2, P52/P3, P36/P55 e P37/P54) e a desmontagem de 1 apoio da linha existente 

Os vãos entre os apoios P2/P2 e P52/P3 com o apoio P3/P4, a altura dos condutores inferiores são de 
16 m, não atravessam linhas de água. 

Linha a 220 kV 

A 220 kV, o projeto contempla duas linhas duplas, o que significa que cada apoio transporta 2 circuitos 
elétricos, com desenvolvimento paralelo, nomeadamente: 

Linha mais a sul: Linha Sobrado – Ermesinde 1 / Sobrado – Valdigem 
Linha mais a norte: Linha Sobrado – Ermesinde 2 / Sobrado – Vermoim 2 

O troço das linhas de 220 kV (LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2) em análise atravessam a 
ribeira de Tabãos no vão entre os apoios P7 e P8, sendo a altura dos condutores inferiores ao curso de 
água de 33 m. 

A caracterização da situação atual no domínio do ordenamento do território efetuou-se tendo por base 
uma abordagem metodológica, em duas vertentes distintas: 
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. Modelos de Desenvolvimento e de Ordenamento Territorial 

. Condicionantes ao Uso do Solo 

Na primeira vertente são descritos e analisados os modelos de ordenamento do território vigentes no 
território em estudo, onde se incluem diversos tipos de planos, de nível nacional, regional, sectorial e 
local. Tem por base uma análise documental, incluindo também, no que se refere ao PDM, o 
levantamento e tratamento de informação relativa às classes de solo urbano e de solo rural constantes 
nas Plantas de Ordenamento do PDM (a partir da quantificação das diversas classes constantes nestas 
Cartas). 

Na segunda, são descritas e analisadas as áreas regulamentares, caracterizando-se as condicionantes, 
servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas na zona de desenvolvimento do 
projeto. A caracterização de cada uma destas servidões e restrições de utilidade pública (SRUP) é 
efetuada de acordo com as suas especificidades e com o respetivo enquadramento legislativo em vigor. 
Em cada caso, antes da correspondente caracterização, é sintetizado o texto que institui cada uma das 
servidões/restrições anteriormente apresentadas, bem como as questões metodológicas mais relevantes 
para a sua análise. 

O desenvolvimento deste fator é efetuado a partir da informação obtida através da cartografia e 
ortofotomapas, análises bibliográficas e documentais, contactos com entidades e trabalho de campo. 

INSTRUMENTOS DE GESTÃO TERRITORIAL 

Instrumentos de Desenvolvimento Territorial 

Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT) - A primeira revisão foi publicada 
pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, revogando a anterior Lei n.º 58/2007, de 4 de setembro. 

O PNPOT é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções estratégicas 
de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território nacional. O PNPOT 
constitui-se como o quadro de referência para os demais programas e planos territoriais e como um 
instrumento orientador das estratégias com incidência territorial. 

A Estratégica, o Modelo Territorial, as Medidas de Política e as Diretrizes do PNPOT constituem o 
referencial para a elaboração, alteração ou revisão dos instrumentos de gestão territorial de âmbito 
nacional, regional, intermunicipal e municipal, devendo ser integradas, traduzidas e desenvolvidas nos 
vários programas e planos, em função da sua dinâmica e tendo em consideração os objetivos, conteúdos 
e funções de cada tipo de instrumento. 

A Estratégia de Ordenamento do Território 2030, organizada em três capítulos: 

1. Mudanças Críticas e Tendências Territoriais 
2. Princípios e Desafios Territoriais 
3. Modelo Territorial 

Especifica-se abaixo a forma como o PNPOT reflete as questões do âmbito do transporte de energia 
nestes três capítulos. 

No âmbito energético o foco deste programa está direcionado para a produção de energia, 
nomeadamente através das energias renováveis e para a eficiência energética. 

No âmbito das Mudanças Críticas e Tendências Territoriais, mais precisamente na M3 | Mudanças 
Tecnológicas, no fator – II - Mudança do paradigma energético é identificado como fator crítico para a 
mitigação e adaptação às alterações climáticas. 

No âmbito dos Princípios e Desafios Territoriais, e tendo por base o conceito de coesão territorial, o 
PNPOT identifica 6 princípios territoriais: 
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- Governança Territorial; 
- Organização Territorial; 
- Diversidade e a Especificidade Territoriais; 
- Solidariedade e a Equidade Territoriais; 
- Sustentabilidade da Utilização dos Recursos nos diversos Territórios; 
- Abordagens Territoriais Integradas. 

Como desafios territoriais, o PNPOT identifica 5 grandes desafios (subdivididos em 15 opções estratégicas 
de base territorial) para as próximas décadas, nomeadamente: 

1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável 
2. Promover um sistema urbano policêntrico 
3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial 
4. Reforçar a conetividade interna e externa 
5. Promover a governança territorial 

Estes desafios estão diretamente relacionados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS) da Agenda 2030 da ONU, sendo que podemos considerar que o projeto se vê refletido no desafio 
D4 – Reforçar a conectividade interna e externa, onde se refere que “As redes de energia devem passar a 
ser a interface entre a produção e os consumidores, permitindo acolher a produção local de energia e 
desenvolver as capacidades de interconexão inter-regionais e com os Países vizinhos.” 

Mais concretamente na opção estratégica 4.1. - Otimizar as infraestruturas ambientais e a conetividade 
ecológica é referido que “A transição energética permitirá a descentralização da produção e a 
centralização dos fluxos de energia, pois as redes elétricas serão a interface entre a produção e os 
consumidores, tornando possível integrar novas fontes de energias e melhorar a eficiência energética. 
Isto exige a adaptação e o desenvolvimento das redes elétricas. 

O Modelo Territorial estabelece um compromisso de organização do território reconhecendo o valor dos 
recursos e da diversidade territorial e antevendo a necessidade de adaptação às mudanças críticas 
emergentes. 

O Modelo Territorial divide-se em cinco sistemas: Sistema Natural, Sistema Urbano, Sistema Social, o 
Sistema Económico e Sistema de Conetividade, identificando também as vulnerabilidades críticas. 

Neste modelo, o âmbito do projeto em estudo reflete-se na identificação da necessidade de que as redes 
de conectividade, entre elas a rede elétrica, como elemento que contribui para a estruturação do 
território deverá ser planeado de forma a não quebrar a conectividade da infraestrutura verde (valor 
ecológico) e azul (rede hidrográfica). 

Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT) - As orientações definidas no PNPOT são 
desenvolvidas nos PROT, os quais, por sua vez, definem a estratégia regional de desenvolvimento 
territorial, considerando as estratégias municipais de desenvolvimento local, e constituindo, por sua vez, o 
quadro de referência para a elaboração dos Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT). 

A elaboração do PROT da Região Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros 
n.º29/2006, de 23 de março. 

Está em curso a elaboração do PROT da Região Norte (PROT-N), cujos processos cumpriram já as 
diversas fases de elaboração, incluindo a consulta pública. 

Face à nova geração de Planos Diretores Municipais (PDM), que se pretendem mais estratégicos, os PROT 
devem fornecer um quadro de referência estratégica de longo prazo que permita aos municípios 
estabelecerem as suas opções de desenvolvimento e definirem regras de gestão territorial compatíveis 
com o modelo consagrado para a Região. Neste sentido, os novos PDM (como é o caso do PDM de 
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Valongo), terão que se adequar às orientações do PROT. No PROT são ainda apresentadas as principais 
opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da Região, o modelo de organização do 
território para a sua operacionalização e os elementos necessários à sua concretização, nomeadamente 
as normas orientadoras e o programa de execução. 

Instrumentos de Política Sectorial 

Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGRH) - A área de estudo considerada para o projeto em 
análise (Subestação de Sobrado e Linhas associadas) abrange mais que uma bacia hidrográfica, 
nomeadamente as bacias hidrográficas do rio Douro e do Leça, que integram as seguintes regiões 
Hidrográficas: 

− Região Hidrográfica 2 (RH2) – Cávado, Ave e Leça 
− Região Hidrográfica 3 (RH3) – Douro 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela 
Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, aprovou diversos PGRH (Planos de Gestão 
de Região Hidrográfica), entre os quais o PGRH Cávado, Ave e Leça (RH2) e o PGRH do Douro (RH3) 
para o período 2016-2021. 

A RCM n.º 52/2016, e subsequente Declaração de Retificação n.º 22-B/2016, de 18 de novembro, 
publicam o Relatório Técnico Resumido dos PGRH, nomeadamente, no Anexo II - do Cavado, Ave e Leça, 
e no Anexo III do Douro. 

No relatório dos planos são definido um conjunto de programas de medidas, nomeadamente: a redução 
ou eliminação de cargas poluentes, promoção da sustentabilidade das captações, minimização de 
alterações hidromorfológicas, controlo de espécies exóticas e pragas, minimização de riscos, recuperação 
de custos dos serviços da água, aumento do conhecimento, promoção da sensibilização, adequação do 
quadro normativo. 

Os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas possuem um grau de generalização bastante grande e um 
âmbito de intervenção sectorial muito especializado, pelo que a caraterização e análise mais concreta das 
ações do projeto face ao meio hídrico é efetuada no fator ambiental “Recursos Hídricos (Capítulo 5.1.4 e 
7.1.4) e Qualidade da Água (Capítulo 5.2.1 e 7.2.1). 

A área em estudo abrange as bacias hidrográficas do Douro e do Leça. A Subestação encontra-se 
totalmente implantada em área da bacia hidrográfica do Douro e as linhas associadas abrangem áreas 
das duas bacias. 

Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF) - Os programas regionais de ordenamento florestal 
(PROF), são instrumentos de política setorial de âmbito nacional, nos termos estabelecidos pela Lei 
n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de 
maio, que definem para os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as 
normas específicas quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por 
forma a promover e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes 
espaços. 

A área de estudo é abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e Minho 
(PROF EDM) aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro, com Declaração de Retificação 
n.º 14/2019, de 12 de abril. Esta área era anteriormente integrada no PROF da Área Metropolitana do 
Porto e Entre Douro e Vouga (PROF AMPEDV) (Decreto Regulamentar n.º 42/2007, parcialmente 
suspenso através da Portaria n.º 62/2011, de 2 de fevereiro). 

Constituem objetivos gerais do PROF EDM (n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 58/2019, de 11 de 
fevereiro): 
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a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos; 
b) Especialização do território; 
c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos; 
d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos; 
e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor; 
f) Racionalização e simplificação dos instrumentos de política. 

A área de estudo integra a sub-região homogénea Serras de Valongo e tem, precisamente, características 
predominantemente florestais, essencialmente de floresta de produção, não se localizando, contudo, aqui 
perímetros florestais, matas modelo ou outras áreas mais restritas nesta perspetiva ambiental. 

Neste PROF estão definidos alguns corredores ecológicos, que se destinam, fundamentalmente, a 
promover a conexão entre áreas florestais dispersas, contribuindo para a manutenção de condições 
essenciais à biodiversidade; o corredor ecológico definido no PROF EDM mais próximo corresponde ao 
curso do rio Leça e que toca marginalmente a área de estudo no extremo noroeste (Desenho 21 – 
Síntese de Condicionantes – Volume 4). 

A zona de desenvolvimento do projeto é, contudo, caracterizada pela presença de área florestais 
sensíveis que, de acordo com o artigo 3.º, alínea b) são áreas que, do ponto de vista do risco de 
incêndio, da exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica, social e 
cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção, podendo assumir 
designações diversas consoante a natureza da situação a que se referem. Esta situação reflete de facto a 
situação florestal da zona onde proliferam as espécies exóticas e onde existe registo de diversos 
incêndios florestais nos últimos anos (Desenho 21 – Síntese de Condicionantes – Volume 4). 

Instrumentos de Planeamento Territorial 

Planos Diretores Municipais 

Os Planos Diretores Municipais estabelecem o modelo de estrutura espacial do território municipal, 
constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local, integrando as opções de 
âmbito nacional e regional, com incidência na respetiva área de intervenção. O modelo da estrutura 
espacial do território assenta na classificação e desenvolvimento do solo através da qualificação do 
mesmo. 

No que respeita a Planos Diretores Municipais, a área de estudo é abrangida apenas pelo PDM de 
Valongo com revisão aprovada pelo Aviso n.º 1634/2015, de 11 de fevereiro (publicado em Diário da 
República n.º 29, 2.ª série). 

Como poderá ser verificado através da análise do Desenho 20 - Síntese de Ordenamento (Volume 4), a 
área de estudo apresenta bastante homogeneidade em termos de distribuição de áreas, verificando-se 
claramente que na zona de estudo predominam os Espaços afetos a Solo Rural, nomeadamente Espaços 
florestais de produção, seguida dos Espaços florestais de conservação (esta classe é abrangida pelos 
traçados das Linhas elétricas de 220 kV e respetivos apoios P8, P9, P10 e P11). 

De acordo com o artigo 20.º do Regulamento do PDM de Valongo, os Usos e atividades em solo rural 
estipulam que: 

“1 — No solo rural, os usos dominantes, complementares e compatíveis são os explicitados nas 
diferentes categorias e subcategorias do solo rural. 
2 — No solo rural os usos compatíveis revestem-se de caráter excecional e apenas são admitidos 
quando tal se demonstre necessário, desde que não sejam postas em causa as funcionalidades 
específicas da categoria ou subcategoria em que se localizem. 
3 — Sem prejuízo do previsto no número seguinte, no solo rural são proibidas: 
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a) As utilizações e intervenções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas 
ou florestais dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico, designadamente: 
b) Operações de aterro ou de escavação que conduzam à alteração do relevo natural ou 
das camadas de solo arável; 
c) Vazamento de efluentes sem tratamento, de acordo com a legislação em vigor; 
d) Corte de folhosas ribeirinhas associadas a galerias ripícolas, como salgueiros, amieiros, 
freixos e choupos, de exemplares espontâneos de carvalho negral, carvalho roble, lodão 
bastardo e teixo, e ainda das espécies protegidas por legislação específica; 
e) Ações, formas de ocupação ou práticas culturais que aumentem o risco de incêndio 
florestal; 
f) Ações, formas de ocupação ou práticas culturais que aumentem o risco de erosão dos 
solos. 

4 — Excetua-se do número anterior a realização das ações indispensáveis aos usos dominantes, 
complementares e compatíveis explicitados nas diferentes categorias e subcategorias do solo 
rural ou de ações de reconhecido interesse público, nacional ou local, nomeadamente a 
construção de infraestruturas ou de equipamentos de utilização coletiva, desde que preservem a 
vocação, o caráter e os usos do solo rural em que se inserem”. 

Já o regime de edificabilidade em solo rural é regulado pelo artigo 22.º que refere: 

“1 - A edificabilidade em solo rural reveste-se de caráter excecional aplicando-se, quando 
admitida, os parâmetros urbanísticos explicitados nas respetivas categorias e subcategorias do 
solo rural. 
2 - Todos os novos edifícios em solo rural, devem localizar-se dominantemente nos espaços 
intersticiais sem interesse para a atividade produtiva e garantir a correta integração e 
salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos do local. 
3 - Todas edificações em solo rural têm que salvaguardar o estabelecido no artigo 7.º do 
presente regulamento. 
4 - Nos espaços florestais as novas edificações têm que salvaguardar o estabelecido na legislação 
que tutela o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, adiante designado de 
SNDFCI, de acordo com a tipologia da edificação ou a infraestrutura em causa, ou as que venham 
a ser aprovados em PMDFCIV. 
5 - As novas edificações em solo rural fora das áreas edificadas consolidadas em solo rural devem 
salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCIV, com a garantia da 
distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m, e devem 
prever a adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à 
contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos.” 

De acordo com o artigo 7.º - Medidas de defesa da floresta contra incêndios, mencionado acima (alínea 3 
– artigo 22.º): 

1 - Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no 
regime de construção previsto para todas as categorias de espaços e fora de áreas edificadas 
consolidadas, na definição que consta do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 
redação em vigor, terão de cumprir as Medidas de Defesa da Floresta contra Incêndios definidas 
no quadro legal em vigor, designadamente: 

a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, é proibida 
nos terrenos classificados nos PMDFCI com perigosidade nas classes alta e muito alta, 
sem prejuízo das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa da floresta 
contra incêndios; 
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b) As novas edificações têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras 
definidas no PMDFCI respetivo ou, se este não existir, a garantia de distância à estrema 
da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas 
especiais relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de 
possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos. 

Segue-se uma análise mais detalhada, considerando as principais categorias de espaços, a qual deve ser 
acompanhada pela consulta do Desenho 20 – Síntese de Ordenamento (Volume 4). 

De referir que o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Valongo encontra-
se expresso no Edital n.º 961/2019, de 21 de agosto emitido pelo Município de Valongo. 

Solo Urbano - Espaços Residenciais 

Os Espaços Residenciais (R) (artigo 50.º) correspondem a áreas do solo urbano do concelho destinadas 
predominantemente a habitação. 

Estes espaços dividem-se em duas subcategorias: a) Espaços residenciais do tipo I (R.I) e b) Espaços 
residenciais do tipo II (R.II). 

Verifica-se que a sul e sudeste da zona de implantação da Subestação existe duas áreas categorizadas 
como Espaços residenciais do tipo II (R.II), que abrangem, de forma muito marginal, a área de estudo e 
que correspondem à Área Central do Sobrado e Zona Envolvente (UOPG 20), na zona de Alto dos 
Foguetes e Devesa. 

No artigo 53.º - Identificação e usos – é mencionado que: 

“1 — Os Espaços residenciais do tipo II destinam-se à construção de edifícios de habitação, 
preferencialmente do tipo uni ou bifamiliar, admitindo-se outros usos desde que compatíveis. 

Solo Urbano - Espaços de Uso Especial 

Os Espaços de Uso Especial correspondem a áreas do solo urbano do concelho, destinadas 
predominantemente à localização de infraestruturas ou equipamentos de utilização coletiva (n.º 1 do 
artigo 62.º do Regulamento do PDM). 

Na área de estudo, esta classe encontra-se inserida na localidade do Alto dos Foguetes, junto ao seu 
limite sudeste. 

Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas 

Na zona delimitada para caracterização da situação atual, sensivelmente nos limites norte e este, é 
possível identificar duas áreas classificadas como Espaços de Atividades Económicas – Espaços 
Empresariais e Industriais (fora da zona urbana consolidada), que correspondem, respetivamente, às 
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão - UOPG06 – Zona Empresarial da Sra. do Amparo e 
UOPG19 – Área Empresarial de Sobrado de Cima. 

No n.º 1 do artigo 57.º do Regulamento do PDM é referido que: “Os Espaços de atividades económicas 
correspondem a áreas do solo urbano do concelho com vocação para o acolhimento e a concentração de 
atividades económicas com necessidades especiais de afetação e organização no espaço urbano.” 

Na área da UOPG06 já se encontra implantado o Centro de Distribuição Norte do Grupo Jerónimo Martins 
e uma outra unidade empresarial. 

O território da UOPG 19 apresenta atualmente uma ocupação florestal. 

Solo Urbano - Espaços Verdes 
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Os Espaços verdes são áreas integradas no solo urbano que detêm por função o equilíbrio ecológico e a 
qualificação ambiental e paisagística do sistema urbano. Distribuem-se pelas subcategorias: a) Espaços 
verdes de uso público (V.I) e b) Espaços verdes de enquadramento (V.II). 

Na área de estudo identifica-se somente uma mancha classificada como Espaço Verde de 
Enquadramento, junto à Área Empresarial de Sobrado de Cima e ao IC25/A41. 

Segundo o artigo 67.º - Identificação e Usos: “Os Espaços verdes de enquadramento destinam-se ao 
enquadramento e proteção física, visual e sonora das infraestruturas viárias e ferroviárias pesadas em 
solo urbano, devendo serem ocupadas predominantemente por espécies florestais.” 

Solo Rural - Espaços Florestais 

Em termos genéricos, a categoria “Espaços florestais” corresponde, no município de Valongo a áreas do 
solo rural com utilização florestal ou cujo solo tem uma elevada aptidão florestal, e, segundo n.º 1 do 
artigo 27.º enquadrados nos termos do zonamento florestal do PROF AMPEDV1, nas sub-regiões 
homogéneas Grande Porto e Santa Justa-Pias. 

Estes espaços distribuem-se pelas subcategorias: a) Espaços florestais de produção (F.I) e b) Espaços 
florestais de conservação (F.II). 

Nesta zona, os espaços florestais são maioritariamente ocupados por extensos eucaliptais, com algumas 
manchas intercaladas de pinheiro bravo, por vezes em consociação, e algumas áreas de clareira, com 
matos e vegetação rasteira, no geral devido aos programas de gestão da produção florestal, que origina 
alguns talhões temporariamente não plantados, ou a incêndios que periodicamente atingem estas áreas 
de floresta. 

De acordo com o n.º 1 do artigo 28.º do Regulamento do PDM “Os Espaços florestais de produção 
destinam-se dominantemente a exploração silvícola e a ações de manutenção e recuperação do 
revestimento vegetal, com base no aproveitamento do solo vivo e dos demais recursos e condições 
biofísicas que garantam a sua fertilidade, a salvaguarda da proteção do solo e das características da 
paisagem.”. 

Uma vez que a localização prevista para a Subestação de Sobrado se localiza em área classificada como 
Espaços Florestais de Produção, assim como grande parte da área de estudo importa referir que, de 
acordo com o n.º 2 do artigo 29.º nos Espaços Florestais de Produção admitem-se alguns usos 
compatíveis, entre eles: “b) Infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, de interesse 
expressamente reconhecido pela Assembleia Municipal”. 

Relativamente à Subestação, os parâmetros de edificabilidade expostos no regulamento, nomeadamente 
no seu artigo 30.º referem que: 

“1 - Nos Espaços Florestais de Produção aplicam-se os seguintes parâmetros gerais de 
edificabilidade, nos termos do artigo 22.º: 
(…) 
3 - No caso de infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, de atividades industriais de 
transformação de produtos florestais ou agrícolas e de atividades de recreio e lazer, admite-se 
um índice de utilização do solo máximo de 0,20 até 2 ha da parcela e de 0,02 para a restante 
área da parcela; 
(…) 
5 - Nos Espaços florestais de produção em encostas de declive acentuado, conducentes a 
elevados riscos de erosão, ou que se sobrepõem a zonas da Reserva Ecológica Nacional, só será 
permitida a edificabilidade para reservatórios de água e instalações de deteção e combate a 
fogos, apenas e quando aprovados pelas entidades competentes.” 
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Relativamente aos Espaços florestais de conservação, e como já referido, é abrangida uma mancha pelas 
linhas elétricas de 220 kV em estudo e respetivos apoios P8, P9 (LSBD.VM2), P10 e P11 (LSBD-VG). 

De acordo com o n.º 1 do artigo 31.º do Regulamento do PDM “Os Espaços florestais de conservação 
destinam-se dominantemente a proteção e recuperação de valores ecológicos, florísticos, faunísticos, 
arqueológicos e geológicos, garantindo a proteção do solo e as características da paisagem, integrando as 
áreas com estatuto especial de proteção, designadamente, da Rede Natura 2000 e da Área de Paisagem 
Protegida Local.”. 

Segundo o n.º 4 do artigo 31.º da revisão do PDM nestes espaços aplicam-se as seguintes regras: 

“a) é obrigatório conservar, integralmente, todos os núcleos de floresta autóctone, 
nomeadamente carvalhos, sobreiros e castanheiros, matos e folhosas ribeirinhas, entre as quais 
salgueiros, choupos, freixos e amieiros, apenas se permitindo ações de limpeza e desbaste que 
assegurem a continuidade dos povoamentos, a manutenção do coberto vegetal e a valorização 
das respetivas espécies; 

b) nas faixas de proteção a linhas de água é obrigatório preservar as espécies ripícolas existentes, 
apenas devendo ser efetuadas mobilizações de solo localizadas; 

c) em novas plantações ou replantações com recursos a espécies de rápido crescimento, 20% da 
área da exploração respetiva será reservada a plantação de espécies definidas neste número.” 

Esta área é cumulativamente correspondente a espaço de Valores de Interesse Biológico – Área de 
interesse ecológico da ribeira de Tabãos, de acordo com a Planta de Ordenamento – Sistema Patrimonial. 
A este respeito, o artigo 87.º refere no seu n.º 2 que “Qualquer operação urbanística ou operação de 
loteamento nas áreas identificadas na alínea b) do número anterior só será admitida desde que 
devidamente fundamentada, estando condicionada à realização dos trabalhos e estudos necessários ao 
seu processo de viabilização, que definam as medidas de salvaguarda aos valores patrimoniais existentes 
e o tipo de trabalhos a realizar aquando do licenciamento ou comunicação prévia pela câmara municipal, 
com a exceção de eventuais edificações imprescindíveis para a prevenção e combate a incêndios”. No 
n.º 3 é referido que “todas as ações e atividades nestas áreas são obrigatoriamente precedidas de 
autorização da Câmara Municipal e de levantamento cartográfico das espécies existentes no local.”. 

Solo Rural - Espaços de Equipamentos e Outras Estruturas 

De acordo com o Regulamento, mais precisamente no n.º 1 do artigo 37.º é referido que “Os Espaços de 
equipamentos e outras estruturas correspondem as áreas do concelho destinadas a localização de 
equipamentos e infraestruturas, de natureza pública ou privada, em solo rural.”. 

Estes espaços subdividem-se em: 

a) Espaços de equipamentos e infraestruturas (EE.I); e 

b) Espaços de atividades especiais (EE.II). 

Verifica-se que a cerca de 150 m a nascente da área de intervenção da Subestação de Sobrado localiza-
se uma área classificada como Espaços de Equipamentos e Infraestruturas (EE.I) e que integra a Escola 
Profissional de Valongo e um edifício da “casa do Bugio”, sede da organização das festas tradicionais de 
S. João do Sobrado (a “Bugiada”), identificados como equipamentos de Educação (E) e Cultura (C), 
respetivamente. 

Igualmente integrado nos Espaços de Equipamentos e Outras Estruturas, a cerca de 40 m a sul da área 
de intervenção da Subestação de Sobrado, o PDM define uma categoria relativa a Espaços de Atividades 
Especiais (EE.II), nomeadamente correspondente a uma área de Tratamento e reciclagem de resíduos 
urbanos (RU). 
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Nesta área estão já situadas as empresas RETRIA e RECIVALONGO que conjuntamente formam o CITAV 
– Centro Integrado de Triagem, Tratamento e Valorização do Douro Norte. 

Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP) 

Os PDM definem ainda a necessidade de criação de planos a uma escala maior, ou seja, mais detalhados, 
para algumas zonas dos concelhos, nomeadamente Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização 
(PU). Na área de estudo e envolvente imediata não existe nenhum Plano de Pormenor ou Plano de 
Urbanização, nem se conhece a existência de quaisquer propostas nesse sentido. 

Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 

Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de utilidade pública em vigor, 
nomeadamente reservas e zonas de proteção. As condicionantes e as servidões administrativas têm por 
finalidade a conservação do património natural e edificado e a proteção das infraestruturas e 
equipamentos. 

No município de Valongo aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de utilidade pública 
constantes da legislação em vigor e no estipulado nos Elementos Fundamentais do PDM consultado. 

O Desenho 21 - Síntese de Condicionantes (Volume 4) da área do projeto expressa a distribuição espacial 
das condicionantes na área de estudo. Foram incluídas na presente análise condicionantes que, embora 
não constando no PDM, foram identificadas através da análise de informação atualizada sobre a área de 
estudo fornecida no âmbito do contacto efetuado com as entidades potencialmente interessadas no 
projeto e no levantamento de campo efetuado. 

No quadro seguinte identificam-se as Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade 
Pública presentes na área de estudo. A análise específica concernente às questões relacionadas com as 
temáticas dos Recursos Hídricos e Património é remetida para os capítulos respetivos. 

 

 

Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na área de estudo 
do projeto 

Recursos Naturais 

Recursos Hídricos - Domínio Público Hídrico - A constituição de servidões administrativas e restrições de 
utilidade pública relativas aos recursos hídricos dominiais (Domínio Público Hídrico) ou aos recursos 
hídricos patrimoniais (pertencentes a entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na Lei 
n.º 54/2005, de 15 de novembro, na Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei 
n.º 226-A/2007. 

Ao nível da área de estudo, verifica-se a intersecção de alguns cursos de água não navegáveis ou 
flutuáveis, com servidão estabelecida numa faixa de 10 metros a partir do leito. 
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A ocupação de parcelas do domínio público hídrico depende de autorização da Agência Portuguesa do 
Ambiente - Administração da Região Hidrográfica do Norte. No entanto, não se prevê qualquer 
interferência com o domínio público hídrico, uma vez que quer os apoios das futuras linhas, quer a 
Subestação de Sobrado não serão colocados dentro da área abrangida por servidão. 

Recursos Agrícolas e Florestais - Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios - Os sistemas 
florestais têm vindo a ser fustigados por incêndios, originando avultados prejuízos do ponto de vista 
económico, social e ambiental, situação que também se tem verificado na área de estudo (conforme é 
possível identificar no Desenho 21 - Síntese de Condicionantes - Volume 4) de componente 
essencialmente florestal. 

O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SNDFCI) encontra-se estruturado pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de Janeiro, pelo 
Decreto-Lei n.º 17/2009, também de 14 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de Novembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de Maio, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto, que o republica, 
com Declaração de Retificação n.º 27/2017, de 2 de outubro. 

O Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, clarifica os condicionalismos à edificação no âmbito do 
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e procede à sétima alteração ao Decreto-Lei 
n.º 124/2006, de 28 de junho. 

O artigo 15.º referente a Redes secundárias de faixas de gestão de combustível refere que nos espaços 
florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a entidade responsável: 

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

A linha de 400 kV existente (LRR.VNF/LVM.VNF) e da qual se fará a abertura para a Subestação do 
Sobrado já está referenciada no PMDFCI de Valongo como integrante na rede de faixas e mosaicos de 
gestão de combustível (Mapa 12). 

O artigo 16.º define os condicionalismos à edificação. O PDM de Valongo bem como o Plano Municipal de 
Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) já refletem os condicionalismos identificados no SNDFCI 
conforme já explicito anteriormente (Cap. 5.6.4.1.3.1). 

Segundo a carta de perigosidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI), é 
possível verificar que a área de intervenção tanto da Subestação como das linhas em análise incluem 
áreas classificadas com Risco Alto e Muito Alto. 

O regime jurídico das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se previsto no Decreto-Lei 
n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

Segundo o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, nos terrenos com 
povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos 
municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas, pelo 
prazo de 10 anos, as seguintes ações (n.º 1 do artigo 1.º): 

− A realização de obras de construção de quaisquer edificações; 
− O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou 

outras que possam ter um impacte ambiental negativo; 
− A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas; 
− O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros 

efluentes líquidos poluentes; 
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Tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse geral, 
todas estas proibições podem ser levantadas, a todo o tempo, mediante reconhecimento por despacho 
conjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, do Ministro da Agricultura do 
Desenvolvimento Rural e das Pescas e do membro do Governo competente em razão da matéria (n.º 5 
do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90). 

O ICNF, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e as Câmaras Municipais são as entidades que 
superintendem as questões relativas a esta servidão. 

De acordo com a informação disponibilizada no portal do ICNF, encontram-se na área em análise várias 
manchas florestais percorridas por incêndios/fogos, que se reportam aos anos entre 2010 e 2019 
(Desenho 21 – Síntese de Condicionantes - Volume 4). 

A rede de pontos de água é constituída por um conjunto de estruturas de armazenamento de água, de 
planos de água acessíveis e de pontos de tomada de água, com funções de apoio ao reabastecimento dos 
equipamentos de luta contra incêndio (Decreto-Lei n.º 124/2006, artigo 3.º). 

Segundo a Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro, os pontos de água para abastecimento de meios 
aéreos, devem obedecer a diversas especificações, entre as quais a garantia de uma zona de proteção 
imediata, constituída por uma faixa sem obstáculos num raio mínimo de 30 m, contabilizado a partir do 
limite externo do ponto de água. 

Devem também garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de aproximação e 
de saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e regime de ventos locais. 

Consultado o PMDFCI é referida a presença de um ponto de água a sul da zona prevista para implantação 
da Subestação. Este ponto de água encontra-se refletido no Desenho 21 – Síntese de Condicionantes - 
Volume 4. A linha de 400 kV existente (LRR.VNF/LVM.VNF) e da qual se fará a abertura para a 
Subestação do Sobrado localiza-se a 140 metros a nascente deste ponto de água. 

Recursos Ecológicos - Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A Reserva Ecológica Nacional (REN), primeiramente criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de julho, foi 
revogada pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março. Atualmente o novo regime jurídico da Reserva 
Ecológica Nacional (RJREN) encontra-se estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, 
que procedeu também à republicação do diploma, Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

A Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais e 
Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN). 

A REN abrange áreas de proteção do litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo hidrológico 
terrestre e áreas de prevenção de riscos naturais. 

No concelho de Valongo a Reserva Ecológica Nacional aprovada pela Portaria n.º 260/2011, de 1 de 
agosto, entrou em vigor em 12 de fevereiro de 2015, após a publicação da revisão do PDM de Valongo 
(Aviso n.º 1634/2015, de 11 de fevereiro). 

A análise das áreas qualificadas sob o regime da REN foi efetuada com base na cartografia em vigor 
cedida pelo município, a qual foi reproduzida no Desenho 21 – Síntese de Condicionantes (Volume 4) do 
EIA. 

A área de estudo está em grande parte abrangida por solos classificados como REN (cabeceiras de linhas 
de água, leitos dos cursos de água e áreas com risco de erosão) pelo que inevitavelmente alguns 
componentes do projeto irão interferir com estas áreas. 
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As Cabeceiras das Linhas de Água constituem zonas estratégicas de proteção e recargas de aquíferos. 
Nestas áreas, de acordo com o Decreto-Lei mencionado, é permitido a realização de usos e ações que 
não coloquem em causa as suas funções. 

As Áreas com risco de erosão / Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (áreas de prevenção de 
riscos naturais) são áreas que devido às suas características de solo e de declive estão sujeitas à perda 
excessiva de solo por ação do escoamento superficial. Nestas áreas podem ser realizados os usos e as 
ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as suas funções. 

No que se refere aos Cursos de água e respetivos leitos e margens, podem ser realizados os usos e as 
ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as suas funções. 

Conforme disposto no anexo II Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação atual pelo 
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, estão proibidas as ações construtivas, obras hidráulicas, 
aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, com as exceções “os usos e as ações que sejam 
compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 
naturais de áreas integradas em REN” sujeitas a comunicação prévia da CCDR responsável. 

Refira-se que o diploma da REN supramencionado prevê a realização de ações de reconhecido interesse 
público (n.º 1 do artigo 21.º do mesmo diploma), “desde que sejam reconhecidas como tal por despacho 
conjunto do membro do Governo responsável pelas matérias de ambiente e do ordenamento do território 
e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma 
adequada em áreas não integradas na REN.” 

As linhas elétricas de muito alta tensão e subestações elétricas não estão incluídas nos 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, referidas no artigo 20.º do DL 166/2008, alterado e republicado 
pelo DL 124/2019, e discriminadas no respetivo Anexo II. Deste modo, estão sujeitas ao disposto no 
artigo 21.º. 

Equipamentos 

Edifícios Escolares – Escola Profissional - A anterior proteção definida pelo Decreto-Lei n.º 37575, de 8 de 
outubro de 1949 que, nas áreas imediatamente envolventes dos recintos escolares, definia afastamentos 
mínimos entre os recintos e qualquer construção exterior, foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 80/2010, de 
25 de junho. 

Atualmente, os edifícios escolares dispõem de uma zona de proteção definida caso a caso, ao abrigo do 
regime de proteção a edifícios públicos e outras construções de interesse público. Compete à entidade 
que tem a seu cargo a construção ou manutenção do edifício escolar em causa solicitar a delimitação da 
zona de proteção e respetivos condicionamentos. 

Como já anteriormente mencionado, cerca de 130 m a nascente da área de intervenção da Subestação 
de Sobrado localiza-se uma área classificada como Espaços de Equipamentos e Infraestruturas (EE.I) e 
que integra a Escola Profissional de Valongo, identificada como equipamento de Educação (E). Este 
estabelecimento, embora se situe dentro dos limites da área de estudo, não será interferido por 
quaisquer ações concernentes ao projeto da Subestação e linhas elétricas associadas. 

Refira-se que no Regulamento do PDM de Valongo também nada é mencionado sobre a área de proteção 
do estabelecimento escolar. 

Infraestruturas 

Aeroportos - Zona de Servidão Aeronáutica do Aeroporto Sá Carneiro – A constituição de servidões 
aeronáuticas segue o regime constante do Decreto-Lei n.º 45 987, de 22 de outubro de 1964, e 
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subsidiariamente o regime das servidões militares, estabelecido na Lei n.º 2078, de 11 de julho de 1955, 
e do Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de outubro de 1964 (Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 45 987). 

De acordo com a informação proveniente do PDM de Valongo, a área de estudo é parcialmente 
abrangida, perto do seu limite poente, pela servidão aeronáutica do aeroporto Sá Carneiro. Esta servidão, 
estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro, distingue diferentes zonas, a última 
das quais, a zona 7, intersecta a zona de desenvolvimento das Linhas elétricas Sobrado-Ermesinde 1 e 2, 
pois aquele diploma estabelece que carece de licença prévia da Direcção-Geral da Aviação Civil (atual 
INAC) a colocação de obstáculos nesta zona que, simultaneamente tenham mais de 30 metros acima do 
solo e se elevem acima da cota de 190 metros (ponto 5.º do número 1 do artigo 4.º). 

Contactada a ANA (Aeroportos de Portugal) e o INAC (Instituto Nacional de Aviação Civil) é referido, 
contudo que não existem limitações impostas por infraestruturas aeroportuárias como ofício apresentado 
em anexo à Nota Técnica (Volume 3 – Anexo C2) e novamente reiterado no contacto efetuado mais 
recentemente (Anexo D). 

Rede Elétrica – Linhas de Muito Alta Tensão da REN, S.A. 

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e 
distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos artigos 54.º e 56.º do Regulamento para 
Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no artigo 51.º do 
Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960, e no artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27 
de julho. 

As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o perigo previsível 
para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e regular circulação 
nas vias públicas ou particulares, nem afetar a segurança do caminho-de-ferro, prejudicar outras linhas 
de energia ou de telecomunicação, ou causar danos às canalizações de água, gás ou outras (artigo 5.º do 
Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e artigo 1.º do Regulamento de Segurança de Redes de Distribuição de 
Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro). 
Os afastamentos mínimos resultantes destes Regulamentos de Segurança são restrições que devem ser 
observadas aquando da instalação das redes elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a 
localizar na proximidade das linhas elétricas já existentes. 

A Rede Nacional de Transporte (RNT), sob concessão da REN – Rede Elétrica Nacional, é constituída 
pelas infraestruturas, linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, sendo a referida concessão 
exercida em regime de serviço público, pelo que as infraestruturas da REN têm associada, para todos os 
efeitos, uma servidão de utilidade pública, conforme o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de 
fevereiro. 

Na área de estudo identificam-se várias linhas elétricas existentes e previstas, nomeadamente (Desenho 
21 - Síntese de Condicionantes): 

2628 – RRR.VM2-ED – Ramal da Linha Recarei-Vermoim 2 para a Subestação de Ermesinde 
2629 – RRR.VM4-ED – Ramal da Linha Recarei-Vermoim 4 para a Subestação de Ermesinde 
2117 – LRR.CT – Recarei – Custóias 
2110 – LRR.VM1 – Recarei – Vermoim 1 
2144 – LRR.VM2 – Recarei – Vermoim 2 
2162 – LVG.VM4 – Valdigem – Vermoim 4 
4084 – LRR.VM3 – Recarei – Vermoim 3 
4085 – LRR.VM4 – Recarei – Vermoim 4 
4088 – LRR.VNF – Recarei – Vila Nova de Famalicão 
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4089 – LVM.VNF – Vermoim – Vila Nova de Famalicão 

Rede viária – A41 e EM606 

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um lado, a proteger 
essas vias de ocupações demasiado próximas que afetem a segurança do trânsito e a visibilidade e, por 
outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização de obras de beneficiação. 
A largura das faixas de proteção é variável consoante a classificação da estrada e a ocupação pretendida. 

No que se refere às autoestradas, a zona non aedificandi varia consoante contratos de concessão das 
autoestradas, sendo estabelecida como zona mínima de proteção uma faixa nunca inferior a 20 m da 
zona da estrada. 

A zona de estudo não tem interferência com nenhuma rodovia em estudo/projeto prevista pela IP, S.A. 

Refere-se ainda a via da rede municipal, nomeadamente a EM606, que atravessa toda a área de estudo 
entre o nó com a autoestrada A41 e a localidade de Sobrado (a nascente) e que constituirá o acesso à 
Subestação. A implantação da Subestação implica ainda a necessidade de restabelecimento de uma via 
afetada que faz a ligação à RETRIA/RECIVALONGO, com uma extensão de 544 metros. 

Especificamente em relação às futuras linhas, refere-se que, sempre que ocorra a sobrepassagem de 
infraestruturas rodoviárias existentes ou futuras por uma linha, deverá respeitar-se o disposto nos n.os 3 e 
4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro, e/ou do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 13/94, 
de 15 de janeiro. 

Relembre-se ainda que, tal como estabelecido nas disposições regulamentares em vigor, e como referido 
pela ANAC qualquer linha de energia que cruze autoestradas, itinerários principais ou itinerários 
complementares deverá ser balizada independentemente da sua altura relativamente à rodovia, exceto 
nos casos em que o seu traçado se desenvolva abaixo de uma linha aérea já balizada, devendo os apoios 
das linhas que se localizem nas zonas non aedificandi das rodovias referidas ser também sempre 
balizadas. 

Evolução previsível da área na ausência do projeto 

O local previsto para a implantação da Subestação de Sobrado, fica numa área rural com ocupação por 
matos e incultos e ocupação florestal, relativamente afastada de perímetros urbanos ou de outras áreas 
sujeitas a condições particulares. 

Relativamente a servidões refere-se apenas a sua integração e áreas da Reserva Ecológica Nacional, 
situação que se manterá sem a implantação do projeto. 

No que diz respeito ao Ordenamento do Território, a evolução da situação de referência, no cenário de 
não construção da Subestação de Sobrado e projetos das Linhas elétricas de ligação, implicará a redução 
do grau de eficácia da execução do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte 
(PDIRT) 2018-2027 que refere a necessidade de reforço da rede na zona de Sobrado, com a construção 
de uma nova subestação de 400/220/60 kV. 

Do mesmo modo, a não construção da Subestação de Sobrado, implica a não criação de um nó de rede, 
vital para a concretização do reforço da ligação entre o Minho e o Grande Porto, através da ligação entre 
Pedralva e Sobrado a 400 kV, projeto com estatuto de Projeto de Interesse Comum, ao abrigo do 
Regulamento (EU) n.º 347/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho. 

A importância do sector florestal/agro-florestal generalizado pela região tenderá a manter-se, não apenas 
em função do peso económico que tem, mas também da sua importância nos modos de vida e na 
estrutura da paisagem, elementos inerentes e indispensáveis à valorização e desenvolvimento de outras 
atividades como o turismo. 
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Ao nível do sistema urbano, os lugares de maior dimensão (cidades, sedes de concelho) continuarão a 
consolidar a sua função de estruturação do território em detrimento de lugares de menor dimensão. 

É ainda previsível que a eminente aprovação e entrada em vigor do PROT Norte, bem como as 
orientações e linhas estratégicas definidas na revisão dos instrumentos de ordenamento atualmente em 
vigor, como seja o Plano Diretor Municipal de Valongo, condicionem, numa perspetiva assertiva, o 
desenvolvimento sustentável do território. 

As servidões administrativas e restrições de utilidade pública têm por finalidade a proteção de 
infraestruturas e equipamentos, bem como a conservação do património natural e cultural. 

Encontram-se associadas a limitações ao uso do solo, nomeadamente através de restrições ou interdições 
de intervenção ou uso numa dada área de proteção. Neste contexto, a ausência de intervenção induz a 
manutenção do uso e da atual ocupação do solo, bem como das respetivas condicionantes, servidões e 
restrições de utilidade pública. 

É evidente que, dada a sensibilidade do território por um lado, e a importância indiscutível deste projeto 
para o desenvolvimento local e regional por outro, foi promovido um planeamento minucioso aquando da 
intervenção, no sentido de aproveitamento e valorização das características naturais da paisagem, de 
modo a minimizar os impactes negativos (sobrepondo as vantagens às desvantagens), não somente no 
âmbito económico, como também e, principalmente, ao nível da qualidade de vida das populações 
próximas e promoção do seu efetivo desenvolvimento. As características naturais da paisagem foram 
tidas em conta, quer no desenvolvimento dos traçados das Linhas, quer na localização da Subestação, 
sendo considerado o modelado natural do terreno na área a intervencionar, de forma a integrar as novas 
infraestruturas na envolvente. 

 

A.2. Uso do Solo 

A identificação dos usos atuais do solo na área de estudo foi efetuada através de interpretação de 
fotografia aérea e aferida com base na Cartografia de Ocupação de Solos COS2018 elaborada pelo 
Instituto Geográfico Português, na escala 1:25.000. Foi igualmente analisada a cartografia militar da área 
abrangida pela área em estudo, à escala 1:25.000, e confirmada a informação através dos levantamentos 
de campo, realizados nos dias 7 de novembro de 2014 e 24 de fevereiro de 2015. 

Uma visita ao terreno em 2020 verificou-se que os usos do solo anteriormente identificados se mantêm 
genericamente válidos, tendo apenas sido aferida uma zona norte da área de estudo onde foi, entretanto, 
implantado um centro logístico da Jerónimo Martins. 

Apesar da proximidade às cidades de Valongo e Ermesinde e à autoestrada A41 com rápida ligação à 
cidade do Porto, o território abrangido pelo projeto em análise mantém características essencialmente 
rurais, com fraca densidade populacional, verificando-se que as aglomerações urbanas mais próximas se 
localizam a nascente da área em estudo, no vale do rio Ferreira. O tipo de povoamento tradicional é de 
dispersão, com povoações de pequena dimensão que tendem a alargar ao longo das vias rodoviárias, 
nomeadamente da EN209 (a nascente da área de estudo e que atravessa o Sobrado), resultando numa 
grande proximidade entre as várias áreas edificadas entre si. 

Os usos de solo cartografados na área de estudo são os seguintes: 

− Solos Rurais 

Áreas Florestais, Matos, Áreas Agrícolas e Solos sem coberto vegetal 

− Solos Urbanos 

Área urbana, Áreas de equipamentos e Vias rodoviárias 
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A definição do local para implantação da subestação e linhas em análise, foi previamente 
analisada aquando da 1ª fase de elaboração do EIA (Estudo de Grandes Condicionantes) e Nota 
Técnica subsequente – Anexo C – Volume 3, e partiu do conhecimento prévio de algumas das 
grandes condicionantes presentes no território, tendo sido otimizados para evitar, tanto quanto 
possível, a maioria das grandes condicionantes identificadas ao nível do uso atual de solo, 
destacando-se as zonas habitacionais. 

Desta forma, a ocupação do solo predominante na área de estudo é constituída por áreas florestais de 
produção, compostas principalmente por áreas de eucaliptal, intercaladas com áreas de matos, muitas 
vezes resultantes de clareiras abertas pela exploração florestal ou pela degradação de áreas 
anteriormente cultivadas, ou áreas ardidas. 

As zonas habitacionais mais próximas localizam-se a cerca de 750 m a leste da plataforma prevista para a 
Subestação, na periferia da povoação de Sobrado. 

As áreas agrícolas localizam-se principalmente no vale do rio Ferreira, igualmente a este da área de 
estudo e na dependência da povoação de Sobrado. 

Existem ainda duas áreas de equipamentos próximas do local da Subestação em análise: uma a cerca de 
300 metros sudeste da Subestação, que integra a Escola Profissional de Valongo e um edifício de 
Piscinas; e a segunda a cerca de 80 metros a sul do local previsto para a Subestação, correspondente a 
uma unidade de tratamento e reciclagem de resíduos, a RETRIA e a RECIVALONGO, que conjuntamente 
formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, Tratamento e Valorização do Douro Norte. 

A um pouco mais de 1 km a noroeste da Subestação mas a cerca de 300 metros a norte da zona de 
desenvolvimento das linhas de 220 kV, refere-se outra área de equipamentos que corresponde a uma 
área logística onde se inclui o novo Centro de Distribuição Norte em Valongo (Jerónimo Martins), junto ao 
nó da A41 no limite noroeste da área em estudo. 

A rede viária na área de estudo resume-se a duas vias: a A41, acima referida, que atravessa a área de 
estudo no seu limite norte, e a EM606, a partir da qual será efetuado o acesso à subestação em estudo. 
A estas vias acresce a estrada de acesso à RETRIA e RECIVALONGO, que se inicia na EM606 e atravessa 
a zona de implantação da plataforma da Subestação em análise. Na restante área de estudo apenas há a 
referir uma densa rede de caminhos rurais. 

Na área de implantação da Subestação e respetivo acesso os usos do solo são compostos 
maioritariamente por áreas florestais de eucaliptal e, em menor extensão, por áreas de matos, a que 
acresce uma pequena área de solos sem coberto vegetal. Por fim, como referido acima, a plataforma da 
Subestação sobrepor-se-á à atual estrada de acesso à RETRIA, pelo que a referida estrada será 
restabelecida a nascente da estrada atual, ocupando uma zona de matos e área de eucaliptal. 

No que respeita às linhas, a abertura das linhas Vermoim-Vila Nova de Famalicão 1 e Recarei-Vila Nova 
de Famalicão 2, a 400 kV atravessará área de matos em toda a sua extensão. As linhas a 220 kV 
localizar-se-ão quase integralmente em área de floresta de produção, apenas pontualmente intercetando 
pequenas manchas de matos. 

A plataforma da Subestação e as vias de acesso à Subestação e a via para restabelecimento do acesso à 
RETRIA/RECIVALONGO, incluindo os respetivos taludes, localizam-se numa área florestal de exploração 
de eucalipto e em zona de matos, sendo estes os usos do solo dominantes em toda a área de 
intervenção. 

Adicionalmente, a Subestação ocupará uma pequena área de solos sem coberto vegetal e intercetará a 
atual estrada de acesso à RETRIA/RECIVALONGO, razão pela qual a mesma será restabelecida 
previamente à sua afetação garantindo a manutenção desta acessibilidade aos seus utilizadores. 
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Relativamente às linhas de transporte em análise, os apoios das mesmas localizar-se-ão integralmente 
em áreas de eucaliptal ou de matos. 

As áreas ocupadas pelas diferentes infraestruturas que fazem parte do presente projeto por classe de uso 
do solo são as seguintes, em hectares: 

 

 

Principais classes de ocupação de solo do projeto 

Pela análise deste quadro fica patente que as principais classes de ocupação de solo intercetadas pelo 
projeto são as áreas florestais e os matos. 

A afetação maioritária de áreas florestais e matos já era previsível desde a 1ª Fase do EIA (Estudo das 
Grandes Condicionantes – Volume 5), pois esta é a tipologia de uso do solo largamente dominante na 
área de estudo e privilegiou-se a instalação da Subestação e a passagem dos traçados das linhas nestas 
classes de ocupação do solo em detrimento da ocupação de áreas consideradas mais sensíveis à presença 
de infraestruturas com as características da Subestação e das linhas em análise. 

 

A.3. Sistemas Ecológicos 

A.3.1 Flora e Vegetação 

Metodologia 

Para a delimitação da área de estudo (AE) foi considerada a área afeta à ocupação pela Subestação de 
Sobrado e o corredor correspondente à área do traçado das Linhas Elétricas, acrescentada de uma faixa 
de 200 metros para cada lado do traçado (corredor de 400 metros). 

Segundo descrito, o trabalho de campo foi orientado para a deteção de espécies protegidas e de Habitats 
da Rede Natura 2000 eventualmente ocorrentes na AE e outras comunidades vegetais com interesse para 
conservação. 

É descrita a bibliografia seguida para a identificação/classificação das espécies e comunidades 
observadas, que se considera genericamente adequada. 

Para a caracterização da AE foram descritas visitas técnicas, em 2016, dois dias em janeiro, com base em 
fotografia aérea de 2006 e 2010. A AE foi visitada novamente, em abril de 2020 “para deteção de 
eventuais alterações entretanto ocorridas no coberto vegetal”. 

Desta forma, o EIA considera que o trabalho de campo decorreu em duas épocas do ano representativas 
de ciclos de vida diferentes para os sistemas ecológicos. No entanto, considera-se que este período de 
visitação à AE não é suficientemente adequado, uma vez que houve um desfasamento de, sensivelmente, 
quatro anos entre estas duas visitas, inverno de 2016 e primavera de 2020. Acresce ainda, que se 
considera tratar-se de uma área de dimensão considerável com algumas particularidades, tais como a 
ocorrência de áreas de matos, que por si só, terão alguma diversidade florística e faunística associada, e 
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o atravessamento desta área por diversas linhas de água, que embora de caracter temporário, poderão 
constituir spots de biodiversidade. 

Resultados 

É feito o enquadramento da AE, no que se refere à Flora e Vegetação, atendendo à sua localização e em 
termos bioclimáticos. Em termos de vegetação zonal, a AE corresponde à série Viburno tini-Querco 
roboris Sigmetum, constituída por mosaicos de vegetação formados pelos seguintes elementos: bosques 
dominados por carvalho-alvarinho (Viburno tini-Quercetum roboris), matagais dominados por 
medronheiro por vezes contendo azereiros (Pruno lusitanicae-Arbutetum unedonis), giestais (Ulici 
latebracteati-Cytisetum striati), urzais e urzaistojais (Erico umbellatae-Pterospartetum tridentati; Ulicetum 
latebracteati-minoris; Ulici minoris-Ericetum umbellatae) e prados vivazes dominados por bracejo 
(Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae) ou por Agrostis spp. (Gaudinio fragilis-Agrostietum stoloniferae). 

A Subestação de Sobrado e Linhas associadas irão ser implantadas numa área que tem como ocupação 
do solo, predominantemente, matos e eucaliptais, sendo cortada por inúmeros caminhos.  

Na zona da Subestação, segundo descrito, verificou-se a presença de inúmeros despejos de lixo de 
origem diversa, associados por vezes a sinais evidentes de revolvimento do solo “(…) o coberto vegetal é 
constituído quase unicamente por espécies exóticas invasoras e, com menor grau de cobertura, por 
espécies ruderais cosmopolitas". Conclui que "(…) a área de estudo quase não tem vegetação natural, 
que se resume a algumas áreas de matos, geralmente, com presença de espécies exóticas”. 

Com base nos dados de ocorrência de espécies de flora do ICNF relativa ao Relatório Nacional de 
Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012) e na Flora-On, o EIA refere o registo de ocorrência de duas 
espécies protegidas nas quadrículas (de 10 Km de lado, Europeia (EEA) para os primeiros dados e UTM 
para os segundos) em que na área analisada se localiza: Narcissus cyclamineus, uma espécie bastante 
rara, mas de ocorrência improvável face ao estado do coberto vegetal; e Narcissus triandrus, de 
ocorrência provável, mais comum, mas que faz parte do Anexo IV da Diretiva Habitats. Estão listadas 
também algumas espécies relativamente raras em território nacional, que ocorrem em terrenos turfosos, 
como Drosera intermedia, Pinguicula lusitanica, Gentiana pneumonanthe e Pedicularis sylvatica subsp. 
lusitanica. 

De acordo com o referido, no decorrer dos trabalhos de campo não foi observada a presença destas 
espécies ou de outras espécies raras ou protegidas, com valor de conservação, nem foi encontrada 
qualquer zona turfosa. 

Foi apresentado o elenco florístico da AE, listaram-se as espécies observadas durante os trabalhos de 
campo, bem como as de ocorrência provável, destacando-se nestas últimas várias espécies endémicas da 
Península Ibérica, mas sem estatuto de proteção nacional, uma vez que têm alguma representatividade a 
nível nacional/regional e/ou local. 

Por outro lado, é salientada a presença de várias espécies exóticas de elevada capacidade invasora, 
representando um forte fator de ameaça para a flora autóctone. 

Relativamente à Vegetação e Habitats, o EIA salienta o facto de quase toda a vegetação natural existente 
na AE refletir uma forte ação antrópica, apresentando-se muito degradada: descreve a ausência de 
comunidades com elevada complexidade estrutural (e que corresponderiam a estádios sucessionais mais 
evoluídos), e a representação frequente de comunidades de menor complexidade, mas em mau estado 
de conservação, sobretudo devido à presença de espécies exóticas invasoras. 

Apesar do descrito, foi apresentada cartografia com a delimitação de formações vegetais que poderiam 
corresponder ao Habitat 4030pt2 - Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais, no entanto o 
EIA salienta o mau estado de conservação. 
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Descreve os habitats e as formações vegetais encontradas, agrupando-os em: 

− 4030pt2: Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais (habitat comum em Portugal 
continental e cujas comunidades presentes na AE se encontram predominantemente em mau 
estado devido à presença de espécies exóticas invasoras e em particular de Hackea sericea. 
É referido o facto desta espécie invasora se encontrar menos desenvolvida na faixa de proteção 
das linhas elétricas existentes, associando este facto à manutenção regular da faixa de gestão de 
combustível. 

− Matos baixos em sobcoberto de eucaliptal – descreve a ocorrência também neste sobcoberto das 
comunidades de tojais e urzais galaico portugueses não litorais, que formam um mato esparso e 
estiolado devido ao elevado ensombramento, os locais mais húmidos são dominados por Rubus 
ulmifolius. 

− Comunidades de espécies invasoras e nitrófilas – distribuídas por toda a AE (refere também a 
ocorrência, para além da Hackea sericea, das acácias Acacia dealbata, Acacia longifólia, 
Cortaderia selloana, Paraserianthes lophantha e Buddeleja davidii. 

 

A.3.2 Fauna 

Relativamente à fauna foram efetuadas as visitas de campo nos mesmos dias já descritos para a flora, 
tendo sido percorrida a AE com vista à identificação de pontos sensíveis para a fauna, de modo a 
identificar as espécies e as diferentes comunidades. 

São descritos os seguintes biótopos: 

− Matos – incluem-se os matos, predominantemente de urze e tojo; 
− Florestal – explorações de pinheiro-bravo e/ou eucalipto; 
− Aterro da Recivalongo/RETRIA – aterro de resíduos industriais não perigosos (entende-se que 

não se trata de um Biótopo, mas sim de uma “classe” de ocupação de espaço/“Áreas 
artificializadas”). 

Tal como descrito, apesar do desfasamento temporal entre os dois períodos de visita, 2006 e 2010, em 
janeiro, e em abril de 2020, o Relatório refere a visitação em duas épocas distintas e por isso, entende, 
adequadas para a inventariação da fauna. Sendo que no inverno (janeiro) se pretendia a deteção de 
espécies de carácter residente ou invernante, e no mês de abril, cobrir o período da primavera. 

A ocorrência das espécies foi confirmada por observação direta dos animais ou por deteção de vestígios. 
É apresentado o elenco faunístico, onde constam as espécies observadas e espécies com potencial 
ocorrência na AE, pretendendo-se caracterizar a comunidade faunística local e avaliar mais corretamente 
o seu valor ecológico, atendendo aos biótopos ocorrentes e a informação dos requisitos ecológicos das 
diferentes espécies. 

É descrita a metodologia seguida para a determinação da importância em termos de conservação da área 
de afetação, assim como para a consideração de espécies com estatuto de ameaça, com a qual 
globalmente se concorda. 

Resumidamente podem destacar-se para cada um dos diferentes grupos faunísticos, as espécies de 
ocorrência potencial na AE, com estatuto de proteção desfavorável, ou com informação insuficiente (DD) 
ou não avaliado (NE) e que poderão ser afetados pelo projeto: 

− Mamíferos 

Morcegos - Tadaria teniotis, DD - de possível ocorrência nos três biótopos – Matos, Florestal e 
Aterro 
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Referida ainda a existência de um abrigo de morcegos de importância nacional a menos de 
5000 metros da linha. Abrigo de Valongo, nas Serras de Sta. Justa e Pias, SIC Valongo, que 
serve de abrigo a duas espécies de quirópteros com estatuto de conservação desfavorável, o 
morcego-de-ferradura-grande e o morcego-de-peluche. 

Coelho-bravo – Oryctolagus cunniculus, NT (Quase Ameaçado) – possível ocorrência em Matos e 
Florestal 

− Aves 

Falco subbuteo (Tagarote), ocorrente em Matos e Florestal, com estatuto Vulnerável (VU) 

Caprimulgus europaeus (Noitibó-cinzento), ocorrente em Matos e Florestal, com estatuto VU 

Para além destas espécies convém referir a rola-brava (Streptopelia turtur), também em forte 
declínio e alvo de um plano de recuperação e conservação, embora ainda se trate de uma espécie 
cinegética em Portugal. 

A Diretiva n.º 79/409/CEE, de 2 de abril de 1979, Diretiva Aves, atualizada e transposta para a 
legislação nacional, proíbe, tal como destaca o EIA “a perturbação intencional, nomeadamente 
durante o período de reprodução e dependência, de todas as aves que vivem naturalmente em 
estado selvagem”. 

− Répteis e Anfíbios 

Segundo descrito, com duas espécies potenciais com estatuto de conservação desfavorável 
associadas ao biótopo Matos: Cobra-lisa-europeia (Coronella austríaca) e Rã-de-focinho-
pontiagudo (Discoglossus galganoi). 

É calculado e apresentado o índice de Valorização dos Biótopos, concluindo-se com a atribuição 
do maior valor ao biótopo Matos, tal como seria de esperar. 

 

A.4. Socioeconomia 

O projeto em análise insere-se numa área florestal, composta principalmente por áreas de eucaliptal, 
intercaladas com áreas de matos, muitas vezes resultantes de clareiras abertas pela exploração florestal 
ou pela degradação de áreas anteriormente cultivadas. 

Aglomerados 

As zonas habitacionais mais próximas localizam-se a cerca de 750 m a leste da plataforma prevista para a 
Subestação, na periferia da povoação do Sobrado. 

Como aglomerados e vias, são identificadas dentro de uma área de estudo alargada (2000 m) os 
aglomerados populacionais existentes na envolvente do projeto. 

“De acordo com o INE (TIPAU 2014), as freguesias onde o projeto se insere (Valongo e União de 
Freguesias de Campo e Sobrado) estão classificadas como Áreas Predominantemente Urbanas”(EIA/2021) 
(APU) (https://smi.ine.pt/Categoria - categorias vigentes em 06-11-2020 – APU1315C), ou seja, 
contemplam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: “1) o maior valor da média entre o peso da 
população residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia 
corresponde a espaço urbano, sendo que o peso da área em espaço de ocupação predominantemente 
rural não ultrapassa 50% da área total da freguesia; 2) a freguesia integra a sede da Câmara Municipal e 
tem uma população residente superior a 5.000 habitantes; 3) a freguesia integra total ou parcialmente 
um lugar com população residente igual ou superior a 5.000 habitantes, sendo que o peso da população 
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do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da população residente no lugar, é igual 
ou superior a 50%.”. 

Assim, o quadro que se segue apresenta a tipologia do edificado existente de cada um dos aglomerados 
identificados: 

 

 

Considerando que os aglomerados mais próximos da localização prevista para a plataforma da 
Subestação localizam-se a mais de 750 m, não se espera quaisquer impactes sobre a população, nem 
qualquer sentimento de repulsão da mesma, dada a distância a que se encontram do projeto em análise. 

Áreas agrícolas 

Na envolvente próxima do projeto o território é marcadamente florestal de produção. As áreas agrícolas 
mais próximas localizam principalmente no vale do rio Ferreira, a este da área em estudo e na 
dependência da povoação de Sobrado. 

Equipamentos 

Os equipamentos são os recetores mais sensíveis na área de estudo, por se encontrarem mais próximos 
do limite da área de intervenção. São os seguintes: 

• A Escola Profissional de Valongo, a cerca de 150 metros; 
• O edifício da Casa do Bugio1, a cerca de 310 metros; 
• A unidade de tratamento e reciclagem de resíduos urbanos, a cerca de 80 m, que integra a 

RETRIA e a RECIVALONGO, que formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, 
Tratamento e Valorização do Douro Norte. 
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Localização dos recetores mais sensíveis 

 

Acessibilidades 

Ao nível da acessibilidade destaca-se duas vias principais: a A41 que atravessa a área de projeto no seu 
limite norte, e a EM606, a partir da qual será efetuado o acesso à subestação em estudo. Para além 
destas vias observa-se a estrada de acesso à RETRIA e RECIVALONGO, que se inicia na EM606 - Rua 
Nossa Senhora do Amparo e atravessa a zona de implantação da plataforma da subestação em análise, 
sendo que existe também uma densa rede de caminhos rurais na restante área de estudo. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Uso atual do Solo 

� Fase de construção 

A plataforma da Subestação e as vias de acesso à Subestação, assim como a via para restabelecimento 
do acesso à RETRIA/RECIVALONGO, incluindo os respetivos taludes, localizam-se numa área florestal de 
exploração de eucalipto e em zona de matos, sendo estes os usos do solo dominantes em toda a área de 
intervenção. 

Adicionalmente, a Subestação ocupará uma pequena área de solos sem coberto vegetal e intercetará a 
atual estrada de acesso à RETRIA/RECIVALONGO, razão pela qual a mesma será restabelecida 
previamente à sua afetação garantindo a manutenção desta acessibilidade aos seus utilizadores. 

Relativamente às linhas de transporte em análise, os apoios das mesmas localizar-se-ão integralmente 
em áreas de eucaliptal ou de matos. 

As áreas ocupadas pelas diferentes infraestruturas que fazem parte do presente projeto por classe de uso 
do solo são as seguintes (em hectares): 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3366 

Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas 
Projeto de execução 

52 

 

 

Pela análise deste quadro fica patente que as principais classes de ocupação de solo intercetadas pelo 
projeto são as áreas florestais e os matos. 

A afetação maioritária de áreas florestais e matos já era previsível desde a 1ª fase de elaboração do EIA 
(Estudo das Grandes Condicionantes – Volume 5), pois esta é a tipologia de uso do solo largamente 
dominante na área de estudo, tendo sido privilegiada a instalação da Subestação e a passagem dos 
traçados das linhas nestas classes de ocupação do solo, em detrimento da ocupação de áreas 
consideradas mais sensíveis à presença de infraestruturas com as características da Subestação e das 
linhas em análise. 

Relativamente à Subestação, a generalidade dos impactes no uso do solo, originados pela sua instalação, 
ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da implantação da plataforma da 
Subestação e respetivo acesso, a que acresce no caso presente a implantação do restabelecimento da 
estrada de acesso à RETRIA/RECIVALONGO, da necessidade de abertura de acessos temporários para 
apoio à obra e da desmatação e/ou abate de árvores. 

Em consequência, a construção da Subestação, o respetivo acesso e o restabelecimento da via de acesso 
à RETRIA provocarão um impacte direto sobre a exploração florestal e as áreas de matos, implicando a 
desmatação e o corte das árvores existentes. 

Adicionalmente, durante a fase de construção poderão ocorrer alguns constrangimentos temporários no 
acesso à RETRIA/RECIVALONGO resultantes da interrupção do atual acesso e seu restabelecimento a sul 
da plataforma da Subestação do Sobrado, ainda que a acessibilidade seja sempre garantida. Este 
restabelecimento situar-se-á igualmente em área de matos e de floresta maioritariamente de eucaliptal, 
incluindo algumas outras espécies invasoras, implicando igualmente o corte da vegetação. 

Não se esperam interferências sobre outros usos do solo. 

Assim, avalia-se o impacte sobre os usos do solo na fase de construção da Subestação, nomeadamente 
sobre as áreas florestais e de matos, como sendo negativo, certo, direto, permanente, confinado à 
instalação, de magnitude reduzida, irreversível e minimizável, sendo classificado como um impacte não 
significativo. 

Relativamente ao acesso à RETRIA/RECIVALONGO, considera-se que o impacte na fase de construção 
será negativo, certo, direto, temporário, confinado à instalação, de magnitude reduzida a moderada, 
reversível (uma vez que a acessibilidade manter-se-á) e minimizável, sendo classificado como um impacte 
pouco significativo. 

No que respeita às linhas elétricas de transporte, a generalidade dos impactes no uso do solo, originados 
pela sua instalação, ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da implantação dos 
apoios das linhas, da necessidade de abertura de acessos temporários para instalação dos apoios e da 
desmatação e/ou abate de árvores. 
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As áreas de intervenção para implantação das fundações de cada apoio, durante a obra, são estimadas 
em média em 400 m2 (REN/APAI, 2008), podendo variar em função das características do solo, do relevo 
e da ocupação existente. Na área a ocupar pela obra, necessária à deposição de materiais, à manobra de 
equipamentos e à instalação de gruas, os usos existentes poderão ser temporariamente afetados, mas no 
geral essas utilizações podem ser retomadas ou repostas após a fase de construção. 

No entanto, uma parte significativa dos usos do solo afetados são áreas florestais de espécies de 
crescimento rápido (maioritariamente eucalipto e, em menor extensão, pinheiro bravo), pelo que, para 
além da área de afetação devida à implementação dos apoios (que se estima em cerca de 400 m2 por 
apoio), deverá considerar-se a necessidade de abertura da faixa de proteção à linha, com a largura de 
45 m centrados no seu eixo, o que faz aumentar a área intervencionada durante a obra, abrangendo uma 
área de 19,5 ha na envolvente das linhas de 220 KV. 

De salientar, contudo, que a linha a 400 kV, de onde se fará a abertura da linha, já se encontra em 
funcionamento no local, pelo que a faixa de proteção da linha já está estabelecida, não resultando daqui 
impactes adicionais. 

Assim, trata-se de um impacte negativo e de reduzida magnitude, uma vez que as áreas de floresta de 
produção (essencialmente de eucalipto e algum pinheiro bravo) que serão sujeitas a corte não serão 
demasiado extensas. Considera-se que este impacte será pouco significativo, uma vez que ocorrerá a 
indemnização aos proprietários das explorações sujeitas a corte de exemplares, e a manutenção do valor 
comercial da madeira abatida, além da continuação das características naturais do terreno, o que torna 
estas intervenções reversíveis. Estas operações de corte e arranque de árvores implicam o cumprimento 
do disposto no Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio, no caso de cortes prematuros de pinheiro bravo 
em áreas superiores a 2 ha e de eucalipto em áreas superiores a 1 ha. 

Adicionalmente, refere-se que a REN SA, no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, 
Ambiente e Segurança (SIGQAS), propõe desenvolver durante a fase de construção, como medida 
voluntária, a elaboração de um plano de reconversão florestal prevendo a substituição das espécies de 
crescimento rápido por espécies autóctones. Esse plano de reconversão florestal será previamente 
submetido a aprovação do ICNF no âmbito do Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, alterado pela Lei 
n.º 77/2017, de 17 de agosto. Refere-se ainda que apenas será possível proceder à elaboração deste 
plano após acordo com os proprietários, tendo em conta que a REN não toma posse dos terrenos, mas 
apenas possui serventia de passagem. 

Quanto às áreas de matos onde serão instalados apoios, dada a sua fácil recuperação não se preveem 
impactes relevantes sobre estas áreas. 

As fundações dos apoios atingem, normalmente, uma profundidade de 2 a 4 m, originando uma 
quantidade pequena de terras sobrantes. Conforme a prática corrente, na maior parte das situações, e de 
acordo com os proprietários, essas terras sobrantes são mantidas no local, sendo espalhadas na área 
envolvente aos apoios, não se considerando, como tal, a ocorrência de qualquer impacte com significado. 

Os materiais sobrantes das desmatações efetuadas, em toda a área de intervenção da obra (Subestação 
do Sobrado, novo acesso à RETRIA, zona de montagem de apoios e na abertura de acessos), são geridos 
pelos proprietários quando apresentam valor comercial, ou poderão ser estilhaçados e depositados sobre 
os terrenos a descoberto, para minimização de efeitos erosivos, ou a sua utilização como fertilizante 
natural em terrenos em preparação para cultivo, por exemplo. 

Situação especial ocorre nos sobrantes de espécies exóticas, que deverão ser geridos de acordo com o 
definido no Plano de Gestão de Exóticas (Volume 7) de modo a evitar/minorar a sua proliferação. 

� Fase de exploração 
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No que respeita à Subestação e respetivos acesso e taludes, bem como ao restabelecimento do acesso à 
RETRIA/RECIVALONGO, na fase de exploração permanece o impacte verificado na ocupação do solo 
iniciado na fase de construção, nomeadamente nas áreas florestais e de matos, uma vez que estas 
infraestruturas permanecerão no terreno e constituirão os novos usos do solo na área afetada. Estes 
impactes podem considerar-se de magnitude reduzida, confinados à Subestação e acessos, irreversíveis, 
mas pouco significativos. 

Relativamente às linhas, na fase de exploração o impacte na ocupação atual do solo será diferenciado 
para cada classe de ocupação, sendo confinado ao local de implantação do apoio para a generalidade das 
classes de ocupação, tendo em conta a recuperação de áreas afetadas na fase de construção. Desta 
forma, a área efetivamente ocupada por apoio será cerca de 120 m2 por apoio. 

Nalguns casos a área afetada poderá ser ainda mais reduzida, correspondendo à área efetivamente 
ocupada pelos afloramentos dos quatro maciços de fundação, que será cerca de 1,44 m2. Este é o caso 
das áreas de mato, que recuperam de forma natural e na quase totalidade. 

No que se refere às áreas florestais, muito abundantes na área de estudo, verifica-se que será necessário 
proceder ao corte de exemplares para estabelecimento da faixa de servidão com 45 m de largura, uma 
vez que as espécies que constituem estas áreas – eucaliptos e pinheiros bravos - apresentam um 
crescimento rápido, atingindo grande porte e pondo, assim, em causa o cumprimento das distâncias de 
segurança. Por esta razão, estas espécies não poderão ser mantidas ou plantadas na faixa de servidão. 

Face ao exposto, considera-se que na fase de exploração das linhas ocorrerão impactes negativos, 
diretos, certos e permanentes sobre a ocupação do solo que, no entanto, são de magnitude reduzida, 
localizados, parcialmente reversíveis, minimizáveis e compensáveis e pouco significativos. 

� Fase de desativação 

No caso da desativação da Subestação os impactes esperados serão semelhantes aos verificados na fase 
de construção, ficando depois a área ficará disponível para outros usos, nomeadamente para os usos 
dominantes na envolvente, isto é, matos e área florestal. 

Caso venha a verificar-se a fase de desativação das linhas, os impactes serão na generalidade pouco 
significativos, pois as operações a levar a cabo localizar-se-ão no próprio corredor definido pelas linhas, 
incidindo a intervenção sobre áreas mais reduzidas do que na fase de construção. 

O único impacte significativo a considerar, na perspetiva do Uso do Solo, terá sinal positivo e deve-se à 
eliminação da servidão de proteção às linhas, cessando as limitações de uso dessa faixa decorrentes da 
presença da mesma, havendo também recuperação das áreas florestais onde se implantavam os apoios. 

� Impactes cumulativos 

Os principais impactes cumulativos que poderão atingir alguma expressão sobre os usos do solo serão os 
relacionados com a presença das linhas existentes e previstas que se ligarão à Subestação do Sobrado. 
Estas linhas dispõem, todas elas, de uma faixa de proteção que assumirá a forma de servidão 
administrativa, o que se irá refletir nos instrumentos de gestão do território e no condicionamento dos 
usos do solo nesses locais. No entanto, atendendo aos efetivos usos do solo existentes e previsíveis 
nessas áreas, essencialmente de exploração florestal, pode considerar-se que estes impactes cumulativos 
serão pouco significativos. 

A estes acrescem os impactes decorrentes da presença da autoestrada A41, a norte da Subestação em 
análise, com dois nós a grande proximidade desta Subestação, sendo expectável que a presença desta 
infraestrutura rodoviária venha a alterar bastante a dinâmica dos usos do solo da envolvente. A A41 e os 
dois nós referidos são responsáveis já por algumas alterações atuais sobre os usos do solo, destacando-
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se o recente Centro de distribuição da Jerónimo Martins e instalações logísticas adjacentes, sendo 
previsível que estas alterações venham gradualmente a assumir maior expressão no território. 

Por fim, ocorrem impactes cumulativos com as infraestruturas compostas pela RETRIA/RECIVALONGO e 
respetivo aterro, localizado imediatamente a sul da subestação em análise e, conjuntamente com ela, 
responsável pela alteração dos usos florestais característicos da envolvente. 

 

B.2. Ordenamento do Território e Condicionantes 

IMPACTES SOBRE OS MODELOS DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Instrumentos de Gestão do Território e Política Setorial 

Efetua-se a análise dos impactes decorrentes da concretização do projeto, considerando as orientações e 
regras estabelecidas nos diversos Instrumentos de Gestão do Território e Política Setorial com incidência 
na área de estudo. 

O PNPOT constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de 
planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os Planos Sectoriais, 
os Planos Regionais de Ordenamento do Território e os Planos Diretores Municipais. 

A concretização do projeto corresponde, de forma positiva, a alguns dos objetivos estratégicos e 
medidas preconizadas no PNPOT, pelo contributo para o reforço e estabilidade da rede energética 
ao nível regional, “permitindo acolher a produção local de energia e desenvolver as capacidades 
de interconexão inter-regionais e com os Países vizinhos.” (PNPOT – desafio D4). 

Os PGRH possuem um grau de generalização bastante grande e um âmbito de intervenção 
sectorial muito especializado, pelo que a análise da sua relação com o projeto nos pontos de 
interesse é efetuada no fator ambiental “Recursos Hídricos”. 

A interferência do projeto com o PROF EDM é considerada como um impacte de natureza 
negativa atendendo aos objetivos gerais dos PROF, contudo, pouco significativo, em virtude de 
não serem afetadas áreas que correspondam a servidão de perímetros florestais ou florestas 
modelo e, ainda, corredores ecológicos. No PROF nada é referido explicitamente em relação à 
passagem de linhas elétricas, dado que se centram fundamentalmente na estratégia de gestão da 
floresta e das suas funções de conservação, proteção, produção e recreio. 

Contudo, as faixas de servidão (45 metros) associadas às linhas elétricas, são possíveis de 
considerar como Faixas de Gestão de Combustível (FGC). A própria linha de 400 KV 
(LRR.VNF/LVM.VNF) de onde se fará a abertura para a Subestação do Sobrado é exemplo disso, 
fazendo parte da rede de faixas e mosaicos de gestão de combustível definidas Plano Municipal 
de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Valongo. 

Instrumentos de Planeamento Territorial 

Constata-se que o PDM de Valongo não contempla qualquer referência ao traçado, para as linhas de 
transporte de eletricidade em estudo, nem uma localização específica para a Subestação do Sobrado, nas 
plantas de ordenamento ou condicionantes. Contudo, o PDM preconiza objetivos gerais como a melhoria 
da qualidade de vida e crescimento socioeconómico que estão, de algum modo, associados ao 
incremento da qualidade e disponibilidade de energia elétrica, daqui decorrendo impactes positivos, muito 
significativos, concretizando os objetivos do planeamento municipal e da sua estratégia de 
desenvolvimento local, apesar do projeto não coincidir com nenhum espaço reservado específico. 

Análise dos Impactes sobre as Classes e Categorias de Espaços 
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Em termos metodológicos para o presente ponto consideram-se as áreas interferidas, a área de 
intervenção da Subestação do Sobrado (igual na fase de construção e de exploração) e, no caso das 
linhas, a área de afetação para cada apoio (400 m2 – na fase de construção e 120 m2 na fase de 
exploração, de acordo com o Guia APAI, 2008) nas classes de espaço constantes dos Instrumentos de 
Gestão Territorial. No que se refere às linhas de transporte, apenas os apoios constituem alterações ao 
uso do solo constante na Síntese de Ordenamento (Desenho 11 – Volume 4), na medida em que a linha 
em si, se traduz num elemento condicionador dos usos, mas não substituto dos mesmos. 

No âmbito municipal, sobre a área de estudo incide apenas o PDM de Valongo, não sendo abrangida por 
qualquer plano intermunicipal de ordenamento do território ou, no âmbito dos planos municipais de 
ordenamento do território, por planos de urbanização ou planos de pormenor eficazes. 

A presente análise será sempre balizada e aferida em função de questões problemáticas que o 
reconhecimento da ocupação atual do solo suscite; pelo que a afetação da mesma classe de espaço 
poderá ser sujeita a diferentes classificações de impacte de acordo com as suas especificidades. 

De acordo com o Desenho 11 - Síntese de Ordenamento, identificam-se de seguida as classes de espaço 
diretamente afetadas pela Subestação e pelos apoios das Linhas, bem como as áreas ocupadas nas fases 
de construção e exploração. 

No caso da Subestação do Sobrado, toda a sua área de implantação, incluindo o acesso à subestação e o 
restabelecimento do acesso à RETRIA/Recivalongo ocupa Espaço Florestal de Produção, abrangendo uma 
área de 21,8 ha. 

Note-se que os apoios da abertura das LRR.VNF/LVM.VNF, a 400 kV, para a Subestação do Sobrado, 
assim como os apoios P1 das linhas de 220kV LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2 encontram-se 
localizados dentro da área de intervenção da Subestação, pelo que a área efetivamente ocupada é 
comum aos dois projetos. 

Na área ocupada pela faixa de servidão das linhas que se sobrepõe à área de intervenção da Subestação, 
não foram contabilizadas as áreas de afetação, de modo a não duplicar a área efetivamente ocupada. 

Note-se ainda que o eixo norte-sul da linha de 400 kV, de onde se fará a abertura para a Subestação, já 
existe no local, pelo que a faixa de servidão deste eixo já está constituída. Adicionalmente, refere-se que 
a execução da abertura da linha a 400 kV implica a remoção de um apoio da linha existente e inserida 
dentro da área de intervenção da Subestação. 

� Fase de construção 

As principais ações causadoras de impactes ocorrem, grosso modo, na fase de construção, e referem-se: 

• Às movimentações de terras, decorrentes da desmatação, decapagem e terraplenagens para 
implantação dos apoios das linhas (abertura de caboucos e construção dos maciços de fundação) 
e da Subestação do Sobrado que se refletem em intervenções/modificações (que poderão ser 
irreversíveis) na ocupação territorial segundo o previsto no PDM e interferindo com espaços 
condicionados ao abrigo da legislação em vigor; 

• À perturbação direta das áreas afetas à faixa de proteção das Linhas (correspondente a um 
corredor de 45 m centrado no eixo da Linha), nos casos em que implica abate ou decote de 
árvores, suscetíveis de interferir com o seu funcionamento; 

• À ocupação temporária do território para trabalhos inerentes à implantação das infraestruturas, 
prendendo-se essencialmente com a instalação dos estaleiros, acessos e outras infraestruturas de 
apoio à obra. 

Espaços Florestais de Produção - corresponde, no município de Valongo a áreas do solo rural com 
utilização florestal ou cujo solo tem uma elevada aptidão florestal, enquadrados nos termos do 
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zonamento florestal do PROF EDM, na sub-região homogénea Serras de Valongo. De acordo com o n.º 1 
do artigo 28.º do Regulamento do PDM “Os Espaços florestais de produção destinam-se dominantemente 
a exploração silvícola e a ações de manutenção e recuperação do revestimento vegetal, com base no 
aproveitamento do solo vivo e dos demais recursos e condições biofísicas que garantam a sua fertilidade, 
a salvaguarda da proteção do solo e das características da paisagem.”. 

Na zona da área de intervenção da Subestação e de implantação das linhas e respetivos apoios, os 
espaços florestais são maioritariamente ocupados por extensos eucaliptais e matos. 

No caso da Subestação, os impactes são considerados, negativos, certos, de reduzida magnitude (21,8 ha 
da área de intervenção da Subestação – incluindo o acesso e o restabelecimento da via de acesso à 
RETRIA), permanentes e moderadamente significativos. 

No caso das linhas, o impacte é considerado de muito reduzida magnitude, 0,52 ha correspondente à 
área dos apoios das linhas (não inseridos na área de intervenção da Subestação - 15 apoios – P2 a P8 
das linhas de 220kV e P25/P11 da linha Sobrado-Vermoim 2), diretos, parcialmente reversíveis, logo, não 
significativos. 

Ressalve-se, ainda, que a constituição da faixa de proteção às linhas elétricas, numa faixa de 45 m 
centrada no eixo das Linhas, origina o aumento considerável da área a intervencionar na fase de obra 
(19,06 ha, não considerando a extensão das linhas que se desenvolve dentro da área de intervenção da 
Subestação), daqui decorrendo impactes negativos, de reduzida magnitude e moderadamente 
significativos. 

Espaços Florestais de Conservação - Esta área é cumulativamente correspondente a espaço de Valores de 
Interesse Biológico – Área de interesse ecológico da ribeira de Tabãos (RT), de acordo com a Planta de 
Ordenamento – Sistema Patrimonial. 

O Espaço Florestal de Conservação intercetado corresponde à envolvente da ribeira de Tabãos, contudo, 
na zona de desenvolvimento do projeto não foram identificados valores ecológicos especialmente 
relevantes. De qualquer forma, a altura do vão das linhas que intercetam esta área, na zona mais de 
vale, entre os apoios P7 e P8 (das linhas de 220 kV), permite sobrepassar o vale da ribeira de Tabãos e 
alguma vegetação que esteja associada a esta linha de água. 

� Fase de exploração 

Nesta fase, os impactes decorrem da ocupação direta do espaço pela implantação da Subestação do 
Sobrado e que resultam da permanência dos impactes referidos na fase de construção, e da 
implementação da servidão administrativa legalmente devida às linhas de transporte de energia em 
estudo, com reflexos no condicionamento dos usos de solo nas zonas de sobrepassagem e na envolvente 
imediata (impondo, inclusive, ações de manutenção e decote da vegetação ao longo das Linhas). 

Deste modo, os Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente o PDM de Valongo deverá ser 
reajustado, no sentido de integrar no seu zonamento a nova realidade imposta pelas novas 
infraestruturas de transporte de energia elétrica, promovendo, simultaneamente, um desenvolvimento 
sustentado nas áreas situadas na sua envolvente. 

Estas restrições ao uso do solo impõem uma desvalorização desses territórios e envolventes imediatas, 
constituindo impactes negativos, contudo pouco significativos face à tipologia dos usos dominantes. 

Refira-se, ainda, que as áreas intervencionadas de 400 m2 junto a cada apoio na fase de construção 
serão repostas após esta fase, restando em definitivo apenas a ocupação do solo em 120 m2 (áreas por 
apoio indicadas no Guia APAI, 2008) (afetação irreversível da ocupação do solo no local exato da 
implantação dos apoios, resultando num total de 2 520 m2 (sem contabilizar com os apoios inseridos na 
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área de intervenção da Subestação), dos quais 960 m2 inserem-se em Espaços Florestais de Conservação 
representando um impacte de moderada magnitude e moderadamente significativo. 

No caso da Subestação do Sobrado mantem-se a área de intervenção de 21,8 ha, dando caráter 
permanente à intervenção. 

� Fase de desativação 

A fase de desativação do projeto ocorrerá num horizonte temporal relativamente distante, pelo que os 
impactes no Ordenamento do Território são difíceis de prognosticar, pois dependem da evolução, a longo 
prazo das estratégias e programas definidos e a definir para a região. 

Pelas características do projeto em apreço não é previsível que ocorra a desativação da Subestação do 
Sobrado, devendo a REN, S.A., proceder apenas às alterações que as necessidades de energia ou a 
evolução tecnológica aconselhem. 

Contudo, em caso de desativação considera-se que não ocorrerão impactes ao nível do ordenamento do 
território e áreas de uso condicionado, numa primeira fase, registando-se, após a reposição das condições 
pré-existentes, uma aproximação progressiva à situação atual, determinando uma revalorização do 
território face à envolvente, sobretudo se este tiver entretanto sido objeto de ações de revalorização 
visual e patrimonial e dos usos urbano/industriais que se perspetivam para este território. 

Relativamente a uma possível desativação das Linhas, os impactes associados respeitam, por um lado, à 
eliminação das referidas restrições, assegurando uma revalorização do território. Por outro lado, 
considerando as principais atividades decorrentes no caso de uma fase de desativação do projeto, 
nomeadamente o desmantelamento de equipamentos (apoios e cabos), não se vislumbram impactes 
negativos referentes ao ordenamento territorial da área. 

 

IMPACTES SOBRE AS CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

Os impactes negativos sobre os espaços associados a servidões de utilidade pública ocorrem, na sua 
grande maioria, durante a fase de construção, dado ser nesta fase do projeto que são alterados, de uma 
forma direta, os usos afetos às áreas ocupadas pelas novas infraestruturas, ou de uma forma indireta 
decorrente da movimentação de máquinas e equipamentos que se gera em torno da construção. 

Será, com efeito, nesta primeira fase que ocorrerão os impactes mais significativos pela ocupação do 
território, que terão uma ação permanente. Não obstante, refira-se que a generalidade dos impactes no 
domínio das Condicionantes ao Uso do Solo embora tenha início na fase de construção mantém-se na 
fase de exploração. 

Para qualquer das condicionantes apontadas aplicam-se as disposições constantes do Regulamento do 
PDM e na legislação específica em vigor. De forma a enriquecer a análise, foram igualmente incluídos 
outros elementos, que poderão constituir-se como condicionantes, solicitados e disponibilizados junto de 
entidades competentes, para além das identificadas aquando da realização de trabalho de campo. 

Só foram analisadas as Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública 
(CSARUP) efetivamente interferidas ou potencialmente afetadas pelas ações necessárias à concretização 
do projeto (Desenho 12 – Síntese de Condicionantes). 

As áreas afetadas foram medidas considerando o cálculo das áreas diretamente afetadas pelo projeto, 
correspondendo à área de intervenção, no caso da Subestação do Sobrado e, no caso das linhas à área 
ocupada pelos apoios (ha) - considerando que a área de afetação para cada apoio é de 400 m2 na fase 
de construção e que se reduz para 120 m2 na fase de exploração. 

Recursos Naturais 
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Domínio Público Hídrico - constata-se o atravessamento aéreo das linhas de água ribeira do Vale da 
Cobra e ribeira de Vale Tabãos e pequenos afluentes de regime temporário identificáveis através da 
cartografia militar; estes atravessamentos respeitam apenas à sobrepassagem pelos vãos das Linhas, 
dado que a colocação dos apoios foi evitada nesses locais e fora da faixa de servidão (margem de 
10 metros - cursos de água não navegáveis ou flutuáveis). Esta situação determina a inexistência de 
qualquer situação impactante, embora se justifique a consideração de medidas de minimização no sentido 
da sua proteção, essencialmente durante a fase de construção. 

Recursos Agrícolas e Florestais 

Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios - São recorrentes os registos de incêndios na área de 
estudo (vide Desenho 12, Volume 4), nomeadamente em 2010, 2012, 2013, 2016, 2017 e 2019, 
abrangendo vãos das linhas 220 kV, pequenas áreas na zona prevista para implantação da Subestação e 
abertura da linha de 400 kV. 

De acordo com o n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 55/2007, tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante 
interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis 
pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da agricultura e do membro do Governo 
competente em razão da matéria, o levantamento das proibições opera por efeito desse reconhecimento, 
o qual pode ser requerido a todo o tempo. 

Devido à presença de grandes manchas de uso florestal - essencialmente de floresta de produção (pinhal 
e eucaliptal) - e matos, deverá acautelar-se a ocorrência de material combustível resultante da ação de 
desmatação na envolvência das infraestruturas previstas, devendo igualmente ser evitadas ações que 
causem poluição dos solos e evitadas ou desenvolvidas com os cuidados necessários as ações que 
causem erosão dos solos. 

Assim, os impactes negativos sobre as áreas ardidas são considerados de reduzida magnitude e pouco 
significativos (atendendo à existência de um quadro jurídico de proteção dos terrenos ardidos). 

Como nota, refira-se ainda que deve ser mantida uma faixa de gestão de combustível em torno da 
subestação, em cumprimento do definido pelo Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios 
(SNDFCI), e igualmente no cumprimento do referido no n.º 5 do artigo 22.º do PDM de Valongo. 

Recursos Ecológicos 

Reserva Ecológica Nacional (REN) - Os espaços da REN representam os recursos considerados essenciais 
para a manutenção e preservação de estrutura biofísica, indispensável ao uso sustentável do território. 

O local proposto para a Subestação está parcialmente abrangido por solos classificados como REN 
(cabeceira de linhas de água), sendo que as linhas elétricas de ligação à Subestação também intercetam, 
em grande parte, áreas de REN (cabeceiras de linhas de água, áreas com risco de erosão e leitos dos 
cursos de água). 

Quanto às linhas, a afetação é distinta para as fases de construção e exploração. 

A Subestação interfere com cabeceiras de linhas de água (áreas estratégicas de proteção e recargas de 
aquíferos) na zona mais a norte, como se pode constatar pela análise do Desenho 12 – Síntese de 
Condicionantes, em cerca de 5,76 hectares. 

No caso das linhas, a área abrangida pela tipologia Cabeceiras das Linhas de Água, ocupada pelos apoios 
das Linhas não inseridos na área de intervenção da Subestação, correspondem aos P3, P4, P5 (este 
último apenas da LSBD.ED2/LSBD.VM2) e P26/P11 (apenas da LSBD.VG), abrangendo uma área de 
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0,22 ha, na fase de construção, que se reduz a 0,072 ha na fase de exploração. Em termos de afetação 
pela faixa de servidão das linhas de 220 kV, verifica-se um total de aproximadamente 8,63 ha. 

As Áreas com risco de erosão/Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (áreas de prevenção de 
riscos naturais) são interferidas pelos apoios das linhas de 220 kV, nomeadamente pelos apoios P2, P5, 
P6 e P8 de ambas as linhas de 220 kV, P3 e P4 (apenas LSBD.ED1/LSBD.VG), P9 (LSBD.VM2) e P9, P10 e 
P26/P11 (LSBD.VG), num total de 0,56 ha na fase de construção e de 0,168 ha na fase de exploração. Se 
se considerar a faixa de proteção às Linhas, a área interferida passa a ser de 13,613 ha. A abertura das 
LRR.VNF / LVM.VNF, a 400 kV não contempla qualquer interferência com a REN uma vez que a extensão 
de linha desenvolver-se-á na zona onde já está estabelecida a servidão da linha atual, sendo a abertura 
integrada na área de intervenção da Subestação. 

Nenhuma das linhas em análise interfere diretamente com a tipologia Leitos de Cursos de Água. 

Refere-se somente o atravessamento pelo vão das Linhas LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2, a 
220 kV entre os apoios P1 e P2 (ribeira do Vale da Cobra) e P7 e P8 (ribeira de Tabãos) e P9 e P10 
(LSBD.VG). Deste modo, no que se refere à REN, desde que não haja interferência com os leitos de 
cursos de água, o procedimento a desenvolver será apenas uma comunicação prévia. 

Muito embora o projeto não seja compatível com a REN, ao abrigo do artigo 21.º do RJREN, enquanto 
projeto de relevante interesse público, o projeto está ao abrigo das exceções que permitem intervenções 
em áreas de REN (artigo 21.º), o que, obviamente, não isenta a definição de medidas mitigadoras. 

De facto, verifica-se que logo desde a seleção da localização do projeto foi tido em conta a minimização 
da afetação desta condicionante. Em fase prévia à elaboração do EIA foram analisadas várias alternativas 
e tomadas todas as considerações na implantação da plataforma da Subestação, no sentido de minimizar 
a afetação da REN (vide Anexo C – Volume 3 e síntese apresentada no Capítulo 1.2). 

Neste sentido, no que concerne aos impactes intrínsecos à afetação de áreas de REN, no cômputo geral, 
estes são considerados no caso da Subestação negativos, moderadamente significativos, diretos, 
permanentes e irreversíveis e de moderada magnitude. No caso das linhas o impacte é bastante mais 
diminuto, considerando-se negativo, de reduzida magnitude, direto, parcialmente reversível e pouco 
significativo. 

Infraestruturas 

Servidão Aeronáutica - De acordo com informação do PDM de Valongo, verifica-se que a Zona de 
servidão aeronáutica do Aeroporto Sá Carneiro é parcialmente abrangida pela área de estudo, perto do 
seu limite poente, pelas LSBD.ED1 e LSBD.ED2, a 220kV (apoio P8 e linhas de ligação aos P7 e P9). 

Neste âmbito, em resposta a pedido de parecer, a ANA, Aeroportos de Portugal informou que: “a área em 
estudo não se encontra na vizinhança de infraestruturas aeroportuárias civis, pelo que não está sujeita às 
limitações impostas por este tipo de equipamento". 

No âmbito da Servidão Aeronáutica Geral deverão ser contempladas nos Estudos da Subestação e dos 
Projetos Associados as situações de sinalização/balizagem dos elementos que se enquadrem na 
caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 
06 de Maio, onde se releva particularmente as situações cujos apoios e cabos das linhas aéreas de 
energia que venham previsivelmente a cruzar e/ou a situar-se em área “non aedificandi” das 
autoestradas, IP´s e IC´s. 

Assim, e apesar da referência em PDM, o que se manteve por questões de referenciação da informação 
nele constante, considera-se que o projeto não interfere com áreas de servidão, o que associado à 
inexistência de atravessamentos de autoestradas, IP´s e IC´s em não ser prevista a balizagem aérea em 
função de qualquer servidão desta natureza. 
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Contudo, ressalve-se que, como referido pela ANA, o projeto será de qualquer forma enviado à entidade 
aeronáutica competente no âmbito do licenciamento administrativo. 

Rede Elétrica - Os cruzamentos do projeto em estudo com Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão 
constituem impactes irrelevantes, uma vez que a entidade competente na matéria é também o 
proponente do projeto – REN – Rede Elétrica Nacional S. A., estando todos os projetos devidamente 
coordenados e compatibilizados. 

Rede Viária - Nas travessias de vias de comunicação - EM606 - são respeitadas as distâncias mínimas 
dispostas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) (Decreto 
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro), podendo considerar-se essas situações como devidamente 
salvaguardadas. 

Poderá somente verificar-se constrangimentos na rede viária local, não só pelo afluxo de tráfego de 
veículos pesados e de maquinarias afetas à obra, uma vez que o acesso à RETRIA só será desafetado 
quando estiver a funcionar o acesso alternativo, não havendo cortes no caminho atualmente existente. 
Por conseguinte, os impactes esperados assumem-se como negativos, mas de reduzida magnitude, 
temporários, reversíveis e pouco significativos. 

� Fase de desativação 

Como exposto face ao Ordenamento do Território, é difícil de prever quais os impactes da 
desativação/desmantelamento das infraestruturas agora em estudo. 

A desativação da subestação permitirá recuperar os espaços para a sua função atual ou outras 
equivalentes, o que constitui um impacte positivo, nomeadamente permitindo uma eventual 
reconstituição dos solos integrados na REN. 

No que se refere às linhas, a sua desativação resulta na eliminação das condicionantes à ocupação a esta 
associadas, contudo, sem que esta ação tenha efeitos expressivos no território, pelo seu carater florestal 
que se pressupõe que se mantenha. 

 

VULNERABILIDADE DO PROJETO PERANTE RISCOS DE ACIDENTES GRAVES OU DE CATÁSTROFES QUE SEJAM RELEVANTES 

PARA O PRÓPRIO PROJETO 

A vulnerabilidade do projeto perante os riscos de acidente graves ou de catástrofes resultantes de riscos 
naturais é considerada reduzida, verificando-se que o projeto respeita os regulamentos de segurança e 
possui mecanismos de resposta necessários de eventuais situações de risco. 

 

ANÁLISE DE IMPACTES CUMULATIVOS 

� Fase de construção 

Durante a fase de construção, os impactes cumulativos com o projeto prendem-se com outros eventuais 
investimentos na zona que venham a dar origem a ações de construção simultânea com o projeto em 
análise e que impliquem um maior volume de trabalhos de obra. 

� Fase de exploração 

Na fase de exploração os impactes decorrem essencialmente da ocupação efetiva do território e do seu 
efeito cumulativo com outras infraestruturas existentes na alteração do território natural e que, desta 
forma concorrem para as alterações na ocupação do solo, ordenamento do território e para a perturbação 
da estrutura da paisagem, imprimindo uma “sensação dominante de desordem”. 
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Referem-se como projetos responsáveis por impactes cumulativos, primeiramente, as infraestruturas do 
mesmo âmbito já existentes na região nomeadamente as seguintes: 

− Linhas a 220 kV: Recarei-Custoias, Recarei-Vermoim 1, Recarei-Vermoim 2, Valdigem-Vermoim 4, 
Ramal da linha Recarei-Vermoim 2 para Ermesinde e Ramal da linha Valdigem-Vermoim 4 para 
Ermesinde; 

− Linhas a 400 kV: Recarei-Vermoim 3 e Recarei-Vermoim 4; Vermoim-Vila Nova de Famalicão 1 e 
Recarei-Vila Nova de Famalicão 2. 

À presença de linhas elétricas acrescem a autoestrada A41 e em menor escala, outras vias locais que se 
desenvolve a norte da Subestação e linhas em análise e cortam a paisagem ao longo do relevo central e 
introduzem perturbação no território, nomeadamente ao nível do ambiente sonoro e qualidade do ar, em 
especial relativamente ao recetor Escola Profissional de Valongo, localizado adjacente à EM808, mas 
também ao nível da paisagem. Como outras grandes infraestruturas e equipamentos existentes na 
envolvente do projeto, destaca-se a RETRIA e RECIVALONGO, imediatamente a sul da Subestação de 
Sobrado, já identificado em PDM como Espaços de Atividades Especiais, e o Centro de distribuição da 
Jerónimo Martins e outras atividades logísticas, no limite noroeste da área de estudo junto ao nó da A41, 
também já delimitadas no PDM de Valongo como Espaços de Atividades Económicas (Zona Empresarial 
de Sra. do Amparo). 

Prevêem-se tantos outros Espaços Empresariais e Industriais, dispostos sobretudo ao longo das principais 
vias rodoviárias e promovendo a abertura do coberto existente, como a área de atividades económicas no 
extremo nordeste da área de estudo (área empresarial do Sobrado de Cima) onde ainda não existe 
qualquer infraestrutura no terreno, que se mantêm com componente florestal. 

Estes equipamentos e infraestruturas irão contribuir cumulativamente com o projeto pelo aumento do 
ruido, maior artificialização e impermeabilização do território, destruição do coberto vegetal e redução da 
área florestal. Contudo, sendo esta uma zona já bastante antrópica, integrada no Grande Porto, 
considera-se que os impactes cumulativos introduzidos pelo projeto são de reduzida magnitude e pouco 
significativos. 

Refira-se que, em especial do ponto de vista do ordenamento do território e da paisagem, a localização 
ideal para introduzir os necessários elementos exógenos no território é em áreas atualmente já 
artificializadas e na proximidade de estruturas semelhantes/intrusões visuais negativas existentes, 
minimizando e circunscrevendo ao máximo os elementos e áreas de caráter dissonante e artificial na 
paisagem. 

 

B.3. Sistemas Ecológicos 

É descrita no EIA a metodologia seguida para a classificação dos impactes, com o que genericamente se 
concorda. 
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B.3.1 Flora e vegetação 

� Fase de construção 

Ações: 

• A instalação de construção de estaleiro(s), abertura de acessos temporários e 
estabelecimento de outras zonas de apoio às obras, que implicarão: a destruição direta de 
plantas e comunidades nas áreas afetadas; indiretamente, através compactação do solo, pela 
emissão de poeiras e eventual derrame de poluentes. 

Atendendo às características da área de estudo descrita, o EIA considera o impacte negativo, 
não significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e reversível. 

• Desmatação e limpeza superficial de terrenos na área dos apoios das Linhas: provocará a 
destruição direta da vegetação. 

Considera-se este impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, direto e de 
dimensão local, temporário e reversível (para grande parte da área afetada). 

• Durante a construção de novos apoios das Linhas 

Apesar do descrito para esta ação, o EIA ressalva que apenas 5 novos apoios se sobrepõem a 
áreas de “habitat” e que estas estão em mau estado de conservação, considerando-se o 
impacte negativo, não significativo, de magnitude reduzida, local, temporário e reversível. 
Concorda-se com esta análise, se forem atendidas as medidas de minimização propostas. 

• Construção da Subestação 

Avaliação semelhante à efetuada para a construção das Linhas, ressalvando-se, no entanto, 
que irá implicar a impermeabilização de uma área expressiva. O impacte será negativo, não 
significativo, de magnitude reduzida, local, temporário, irreversível e minimizável pela 
implementação do projeto de Integração Paisagística (PIP) que acompanha o projeto de 
execução da Subestação. 

• Ainda relativamente à construção das Linhas 

A presença e movimentação de maquinaria para manutenção da faixa de gestão das linhas 
trará impactes, indiretos na vegetação, através essencialmente da: compactação do solo; 
emissão de poeiras (afetando p.e. a capacidade fotossintética dos produtores); eventual 
derrame de poluentes. 

Considerando-se este impacte negativo, não significativo, de reduzida magnitude, local, 
temporário e reversível. 

O estabelecimento das faixas de proteção poderá representar um impacte positivo na flora e 
na vegetação, através da remoção de espécies de crescimento rápido, potenciando-se o 
estabelecimento de faixas de gestão natural, que sob gestão adequada “poderão vir a ter 
valor de conservação”. 

Por outro lado, caso não seja feita a gestão adequada nesta faixa, poderá ser propiciada a 
invasão por flora exótica invasora (fomentando a formação de corredores para a flora exótica 
invasora), levando a um impacte negativo, significativo, segundo o EIA, de magnitude 
reduzida, “local”, permanente e “reversível”. 

É apresentado o Plano de Erradicação e Controlo da Flora Exótica Invasora, a cumprir 
escrupulosamente durante as fases de construção e de exploração e com o qual se concorda. 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3366 

Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas 
Projeto de execução 

64 

 

� Fase de exploração 
• Corte de vegetação para manutenção da faixa de proteção às linhas – destruição direta das 

espécies. 

Importante impacte negativo, não significativo, de reduzida magnitude, local e reversível. 

• A presença e movimentação de máquinas para manutenção da Faixa de Gestão de 
Combustível das Linhas será semelhante ao da fase construção, embora com menor 
expressão: compactação do solo; empoeiramento; emissão de poeiras e derrame potencial de 
poluentes acidentais. 

Impacte negativo, não significativo, de magnitude reduzida, local temporário e reversível. 

 

� Fase de desativação 

Semelhante ao exercício efetuado para a fase de construção com as devidas adaptações face à 
então situação de referência e enquadramentos legais em vigor. 

 

B.3.2 Fauna 

� Fase de construção 

Perturbação, impacte negativo, associado à zona de intervenção sujeita à circulação de máquinas 
e veículos e pessoas – toda a área de intervenção, o que levará a: 

• Alterações de comportamentos de espécies, prevendo-se que os mamíferos serão as espécies 
mais afetadas; 

Impacte que se admite negativo, temporário e reversível, uma vez que a maioria das espécies 
podem deslocar-se rapidamente e encontrar refúgio e zona de alimentação na envolvente. 
Prevêem-se maiores perturbações nas áreas onde as atividades construtivas são mais amplas 
– área da Subestação e estaleiro(s); 

• Aumento da mortalidade individual por atropelamento; 

Impacte negativo e que afetará em especial o grupo da herptofauna e alguns mamíferos - 
com mobilidade mais limitada. Refere o EIA que a espécies que ocorrem na área de estudo e 
potencialmente afetadas possuem um baixo valor conservacionista; 

Assim, classifica o impacte como negativo, de magnitude reduzida, temporário e de 
ocorrência provável “embora (…) ocasional e minimizável”. Este impacte prevê-se ser mais 
gravoso nas áreas associadas à Subestação. 

 

� Fase de exploração 

Principais impactes associados à possível colisão de “vertebrados voadores”, com as linhas 
elétricas. 

Relativamente à Subestação, embora esta estrutura não implique diretamente efeitos negativos, 
implicará de futuro, uma vez que está prevista a ligação de outras linhas para além das agora em 
avaliação. 
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Segundo o EIA, irá haver um aumento de mortalidade de aves por colisão. No entanto, e de 
acordo com as espécies que descreve como sendo mais importantes (com valor conservacionista 
mais elevado), designadamente, o Noitibó-cinzento e o Tagarote, não se perspetiva a sua 
afetação, atendendo ao facto destas espécies não estarem “classificadas como de risco de colisão 
elevado”. 

Considera-se, no entanto, e tal como referido anteriormente, que existem outras espécies já 
descritas na presente apreciação, que poderão ser também afetadas, nomeadamente a rola-brava 
e espécies de morcegos. 

Pelo exposto, não se concorda com a avaliação efetuada. 

 

� Fase de desativação 

Os impactes são semelhantes aos verificados na fase de construção. 

 

B.4. Socioeconomia 

� Impactes socioeconómicos gerais 

Tendo em consideração o local de implantação da Subestação, o recetor sensível mais próximo é a Escola 
Profissional de Valongo, encontrando-se os aglomerados habitacionais (dispersos ou com dimensão 
significativa) constituídos por zonas de ocupação sensível, fora de alcance da área do projeto a uma 
distancia superior a 750 m.  

Do ponto de vista Socioeconómico, a implementação do projeto apresenta impactes positivos e 
permanentes para a população ao nível regional e concelhio, pelos benefícios resultantes da melhoria da 
qualidade de vida das populações abrangidas pelo desenvolvimento da rede elétrica, uma vez que a 
Subestação tem como principal objetivo ser um ponto de autotransformação que permitirá a alimentação 
da Subestação de Ermesinde, subestação fulcral na alimentação da zona do Grande Porto. 

 

� Fase de construção 

Perspetiva-se a ocorrência de impactes positivos temporários para a população local, com a criação de 
alguns postos de trabalho, durante esta fase. 

Também nesta fase ocorrem impactes negativos e temporários, parcialmente reversíveis de caráter social 
que resultam essencialmente da afetação na rede viária local, tendo em conta o afluxo de tráfego de 
veículos pesados e de maquinarias afetas à obra. 

Esta fase de construção pode ter impactes negativos e permanentes na saúde e bem-estar das 
populações, nomeadamente pela afetação da propriedade e a incerteza associada aos processos de 
negociação, que podem constituir uma fonte de receios e um fator de incerteza, podendo estes impactes 
ser minimizados pelo esclarecimento atempado das pessoas afetadas. 

Das ações mais ruidosas na fase de construção, poderão resultar a ocorrência de impactes, embora, 
pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos de execução de tarefas e operações. Estes 
valores pontuais poderão, contudo, ser sentidos pelas populações como eventual fonte de incomodidade. 
Impactes negativos reversíveis pouco significativos, desde que ocorram fora do período diurno. 
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� Fase de exploração 

Durante a fase de exploração, não se esperam quaisquer impactes negativos relativamente a habitantes 
dos aglomerados, visto que as mesmas se encontram a uma distância considerável. 

No entanto, dada a proximidade da plataforma da Escola Profissional de Valongo, aos níveis de exposição 
permanente do público utente à radiação eletromagnética, esperam-se impactes negativos. 

Para minimização deste impacte deverão ser cumpridas as recomendações em vigor na União Europeia 
no que se refere aos níveis de exposição permanente do público à radiação eletromagnética, 
relativamente à proximidade da Escola Profissional de Valongo. 

 

� Fase de desativação 

Não está prevista a desativação da subestação dentro do prazo de concessão da REN, S.A., pelo que não 
foi efetuada a análise de impactes para esta fase. 

No entanto, caso venha a ocorrer, deverá estar prevista a ocupação dos terrenos para outros fins com 
outra rentabilidade com impactes positivos associados à libertação dos terrenos. 

 

C. Medidas de minimização 

C.1. Ordenamento do Território e Uso do Solo 

Deverão ser adotadas as medidas de minimização preconizadas no EIA. 

 

C.2. Sistemas Ecológicos 

� Fase prévia à obra 

a.1 Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores envolvidos na obra, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta 
a ter durante o período em que a obra decorre. 

MM Ecologia – Previamente à seleção do futuro local de implantação de estaleiro(s), da Subestação e das 
Linhas, deverá ser atualizada a situação de referência relativamente às espécies da fauna e da flora 
aí ocorrentes, considerando o faseamento do trabalho de campo e o desfasamento de anos entre 
os períodos considerados. 

Ressalva-se que, no que concerne ao grupo dos quirópteros, apesar de ser referido não se ter 
entendido necessária a sua prospeção, existem duas espécies, Miniopterus schreibersii e 
Rhinolophus ferrumequinum, que a nível nacional têm estatuto de conservação desfavorável e 
cujos abrigos se localizam na proximidade da área de estudo, concretamente no SIC Valongo 
(PTCON 0024), a 3,8 km de distância. Estas espécies procuram zonas abertas, de matos e ripícolas, 
para se alimentarem. 

- Morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) 

Espécie com estatuto de conservação Vulnerável (VU). Cujo abrigo de importância nacional se 
encontra na área do SIC Valongo. Espécie exclusivamente cavernícola: cria e hiberna em grutas e 
minas, raramente utilizando outros abrigos. Caça geralmente em zonas abertas, particularmente 
sobre habitats dulçaquícolas, bastante afastados do seu abrigo, alimentando-se de borboletas 
noturnas, mosquitos e escaravelhos. 
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- Morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus ferrumequinum) 

Espécie com estatuto de conservação nacional Vulnerável (VU). Cujo abrigo de importância 
nacional se encontra na área do SIC Valongo. (…) Parece caçar essencialmente em zonas bem 
arborizadas, utilizando ocasionalmente áreas abertas próximas destas (Jones e Morton 1992). A 
sua dieta é essencialmente constituída por grandes insetos, especialmente borboletas noturnas e 
escaravelhos. Caça em voo geralmente baixo e lento, podendo planar e capturar insetos do solo 
(Ransome 1999) (in ficha ICNF Rede Natura 2000). Ameaças: A destruição das galerias ripícolas, 
bem como de outras estruturas arbóreas, em bordaduras de caminhos e em parcelas agrícolas, 
poderá resultar na alteração da composição e abundância da comunidade de insetos, presas desta 
espécie. O atropelamento pode ser um fator de mortalidade significativo, dado tratar-se de uma 
espécie de voo baixo, efetuado muito próximo do solo. Pela mesma razão, a utilização de vedações 
rematadas no topo com arame farpado pode ser responsável pela mortalidade de indivíduos desta 
espécie. 

Medida Compensatória (MC) / Condicionante (C) Ecologia - Previamente ao licenciamento deverá ser 
devidamente esclarecido, e com base em trabalho de campo adequado para a deteção deste grupo 
faunístico dos quirópteros, sobre a existência/ocorrência de espécies deste grupo na área de 
estudo e o tipo de utilização que fazem desta área, bem como avaliar e prevenir a possível 
afetação das espécies ocorrentes, em particular, no decorrer da fase de construção e na fase de 
exploração. 

MC Ecologia – Deverá ser promovida, junto dos proprietários, a reflorestação/ cobertura vegetal dos 
corredores das linhas elétricas com espécies da flora autóctones adequadas ao local, promovendo 
assim a descontinuidade dos povoamentos de monoculturas e, em simultâneo, desenvolver 
serviços de ecossistemas, nomeadamente, a biodiversidade. 

 

� Fase de construção 

c.5 Redução da área de intervenção ao mínimo indispensável. 

c.7 Caso venham a considerar-se estaleiros fora da área de intervenção da Subestação de Sobrado, após 
a conclusão das obras todas as áreas utilizadas para estaleiros, acessos temporários e outras 
atividades de construção devem ser objeto de ações que garantam a reposição do anterior uso do 
solo. 

Desmatação e Limpeza 

c.8 Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos das áreas a 
intervencionar, caso existam, devem ser assinalados e balizados de forma a evitar a sua afetação 
ou destruição. 

Ecologia: Acrescentar no texto “e balizados”. 

Construção e Reabilitação de Acessos 

c.16 Implementar o plano de acessos. Caso haja necessidade de proceder a alterações em fase de 
construção, deverão ser consideradas as mesmas condicionantes atendidas aquando da sua 
elaboração. 

c.18 Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora 
destes. 

c.19 Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens 
hidráulicas de secção adequada. 
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MM Ecologia: nestas situações devem ser repostas e/ou melhoradas as margens das linhas de água 
afetadas e promovida a sua renaturalização e replantação com espécies autóctones e adequadas à 
recuperação de galerias ripícolas, de modo a promover a resiliência, face à erosão, e a favorecer a 
biodiversidade. 

c.20 Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à 
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do 
solo. 

MM Ecologia – Não deverá ser colocado arame farpado nas vedações. 

 

� Fase de conclusão da obra 

d.1 Após a conclusão da obra, o(s) estaleiro(s) deve(m) ser desmantelado(s) e removidas todas as suas 
estruturas provisórias. 

d.3 Implementar o Projeto de Integração Paisagística (PIP) que acompanha o projeto de execução da 
Subestação. 

 

� Fase de exploração 

Medida Compensatória - tendo em conta as linhas de água existentes na área de estudo e respetiva 
extensão que irá ser atravessada por linhas elétricas, deverá ser implementada, como medida 
compensatória, a manutenção de faixa de gestão de combustível que passe pela melhoria do seu 
coberto vegetal, de forma a promover a heterogeneidade do coberto vegetal e a biodiversidade. 

 

� Fase de desativação 

e.1 Caso ocorra a desativação da infraestrutura, durante a remoção integral dos diversos tipos de 
infraestruturas deverá ser desenvolvido um estudo dedicado que identifique as medidas adequadas 
a adotar. 

 

C.3. Socioeconomia 

� Fase de construção 

Para minimizar a afetação das áreas mais sensíveis, os trabalhos necessários à obra, como a implantação 
de estaleiros, assim como outras infraestruturas de apoio à construção e acessos temporários, 
devem localizar-se longe destas zonas de maior sensibilidade. 

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

Delimitação e sinalização da obra. 

Localização dos estaleiros preferencialmente em locais infraestruturados ou na sua impossibilidade 
evitando áreas condicionadas.  

Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de modo 
a minimizar o volume de terras sobrantes. Os produtos de escavação que não possam ser 
aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados em locais com características adequadas 
para depósito. 
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Implementar o plano de acessos. 

Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar. 

Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes. 

Para segurança dos trabalhadores proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e 
veículos afetos à obra. 

As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de casas 
de habitação deverão apenas ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. 

Previsão de um plano com a localização precisa dos estaleiros e das acessibilidades à obra. 

 

� Fase de exploração 

Cumprimento dos níveis admissíveis previsto por lei, de exposição permanente do público à radiação 
eletromagnética. Cumprimento e atualização das recomendações em vigor na União Europeia ou 
que venham a vigorar durante a exploração, em função dos recetores sensíveis mais próximos. 

 

� Fase de desativação 

Caso venha a ocorrer a desativação e abandono dos terrenos deverá ser reposto ou estar previsto o 
aproveitamento dos mesmos, para benefício da população. 

 

D. Monitorização 

Face à apreciação efetuada referente aos Sistemas Ecológicos, deverá ser considerada e justificada a 
apresentação de medidas adicionais e eventuais planos de monitorização e/ou acompanhamento mais 
específico da obra, e fase sequente, de modo a prevenir e/ou compensar a afetação de espécies com 
estatuto de conservação desfavorável. 

Neste sentido, de modo a prevenir e/ou compensar a afetação de espécies com estatuto de conservação 
desfavorável, previamente ao licenciamento deve ser apresentada a seguinte informação, dirigida para as 
fases de construção e de exploração: 

• Proposta de medidas de minimização adicionais, devidamente justificada e fundamentada; 

• Proposta de plano de monitorização e/ou de acompanhamento mais específico da obra. 

Deve ainda ser implementado o plano de monitorização proposto no EIA dirigido para a avifauna e 
quirópteros. 

 

E. Conclusão 

Relativamente à ocupação do solo, este encontra-se maioritariamente ocupado por floresta de produção 
(eucaliptal) e áreas de matos. Destaca-se unicamente a presença de duas Áreas de Equipamentos 
próximas do local da subestação em análise: uma a cerca de 300 metros sudeste da plataforma da 
Subestação, que integra a Escola Profissional de Valongo e um edifício da Casa do Bugio; e a segunda a 
cerca de 80 metros a sul, correspondente a uma unidade de tratamento e reciclagem de resíduos, a 
RETRIA e a RECIVALONGO, que conjuntamente formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, 
Tratamento e Valorização do Douro Norte. 
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A construção da Subestação de Sobrado e respetivos acessos provocará um impacte direto sobre a 
exploração florestal e as áreas de matos, implicando a desmatação e o corte das árvores existentes o que 
se traduz num impacte negativo, certo, direto, permanente, confinado à instalação, de magnitude 
reduzida, irreversível e minimizável, sendo classificado como um impacte não significativo. 

No que respeita às linhas de transporte de energia, a generalidade dos impactes, no uso do solo, 
originados pela sua instalação ocorrem na fase de construção e resultam da implantação dos apoios da 
linha, da necessidade de abertura de acessos e das ações de desmatação (zona dos apoios e faixa de 
proteção/servidão da linha). 

A afetação da componente florestal induz um impacte negativo e de reduzida magnitude, uma vez que as 
áreas de eucalipto ou pinheiro bravo que serão sujeitas a corte não serão demasiado extensas, é pouco 
significativo, considerando que são mantidas as características naturais do terreno (na faixa de proteção), 
o que torna estas intervenções reversíveis. Quanto às áreas de matos onde serão instalados apoios, dada 
a sua fácil recuperação não se preveem impactes relevantes sobre estas áreas. 

A fase de exploração carateriza-se pela permanência dos impactes decorrentes da alteração do uso do 
solo pela implantação da Subestação de Sobrado, nomeadamente nas áreas florestais e de matos, uma 
vez que a presença das infraestruturas no terreno constituirá o novo uso do solo na área afetada. 

No caso das linhas, grande parte do uso do solo pode ser restabelecido, em especial nas áreas de matos 
cuja afetação apenas se faz sentir na zona de implantação do apoio, mais precisamente nos quatro 
maciços de fundação. No caso da ocupação florestal, a necessidade de manutenção da faixa de servidão, 
na qual não poderão ser mantidas ou plantadas espécies de crescimento rápido, resulta num impacte 
negativo, direto, certo e permanente, de magnitude reduzida, localizado, parcialmente reversível, 
minimizável e compensável e pouco significativo. 

No caso da desativação da Subestação, os impactes esperados serão semelhantes aos verificados na fase 
de construção, e no caso das linhas o principal impacte será a cessação da servidão de proteção à linha. 
Em ambos os casos, a área ficará depois disponível para outros usos, nomeadamente para os usos 
dominantes na envolvente, isto é, matos e área florestal. 

No que compete ao Ordenamento do Território, no EIA foram analisados todos os Instrumentos de 
Gestão Territorial (IGT) com incidência na área, destacando-se o Plano Diretor Municipal (PDM) de 
Valongo. 

Relativamente a Planos de Pormenor e de Urbanização, constata-se a não interferência com quaisquer 
Planos aprovados (que possuam força jurídica), no âmbito territorial definido para o projeto. 

O projeto desenvolve-se, na sua quase totalidade, em áreas afetas a solo rural, abrangendo, 
maioritariamente, a classe de espaço Florestal, nomeadamente Espaços Florestais de Produção 
(atualmente ocupados por extensos eucaliptais e matos). Os impactes de índole negativa mais 
significativos decorrem da interferência com Espaços Florestais de Conservação, dado o seu interesse do 
ponto de vista ecológico, de magnitude moderada, em resultado da implantação dos apoios: P8 de ambas 
as linhas; P9 e P10 das linhas LSBD.VG e LSBD.VM2; P11/26 da linha LSBD.VG e P29A/P29A da 
LRR.CT/LRR.VM1; e pela imposição da respetiva faixa de servidão (45 m centrado no eixo da Linha). 

Ao nível das Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, considera-se que 
as interposições com maior relevância ocorrem ao nível das afetações de Áreas de REN (Cabeceiras das 
Linhas de Água e Áreas com Risco de Erosão), com bastante preponderância na área em estudo. 
A interferência ocorre principalmente na zona de desenvolvimento das linhas a 220 kV. Na seleção do 
local de implantação da Subestação do Sobrado esta foi uma condicionante especialmente acautelada, 
tendo sido minimizada ao máximo a sua afetação, pelo que o impacte apresenta reduzida magnitude. 
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Enquanto projeto de relevante interesse público, o projeto está ao abrigo das exceções que permitem 
intervenções em áreas de REN. 

Na fase de construção, as principais ações causadoras de impactes referem-se às movimentações de 
terras, com intervenções/modificações na ocupação territorial da zona em causa, para implantação dos 
apoios da Linha e da plataforma da Subestação de Sobrado e acessos. Refere-se também a perturbação 
direta das áreas afetas à faixa de proteção das Linhas (correspondente a um corredor de 45 m centrado 
no eixo da Linha). Para minimizar a afetação das áreas mais sensíveis, os trabalhos necessários à obra, 
como a implantação de estaleiros, assim como outras infraestruturas de apoio à construção e acessos 
temporários, devem localizar-se longe destas zonas de maior sensibilidade. 

Na fase de exploração, assume-se que o funcionamento da Subestação de Sobrado e respetivas Linhas 
Elétricas associadas terá sempre um impacte negativo no ordenamento do território, no sentido em que 
tal implicará uma reclassificação do uso do solo por parte do território do município de Valongo, no caso 
da Subestação, bem como a instituição de uma faixa de servidão permanente, a qual constitui uma 
limitação à sua utilização plena, no caso das linhas de 220 kV (uma vez que a linha a 400 kV já está 
implantada no local e a abertura ocorrerá na sua totalidade dentro da área de intervenção da 
Subestação). 

Assim, genericamente consideram-se os impactes negativos decorrentes da afetação dos espaços 
florestais de produção, no caso da Subestação, negativos, certos, de reduzida magnitude, permanentes e 
moderadamente significativos. No caso das linhas o impacte é considerado de muito reduzida magnitude, 
direto, parcialmente reversível, logo, não significativo. 

A interferência pontual de Espaços Florestais de Conservação por 8 apoios das linhas a 220 kV, é 
considerado negativo, de moderada magnitude e, tendo em conta o valor elevado do recurso afetado, 
pelo seu interesse do ponto de vista ecológico, a interseção deste espaço terá um impacte 
moderadamente significativo. 

Em relação às servidões administrativas, destacam-se os impactes decorrentes da afetação de áreas de 
REN, considerados, no caso da Subestação, negativos, moderadamente significativos, diretos, 
permanentes e irreversíveis e de reduzida magnitude. No caso das linhas o impacte é bastante mais 
diminuto, considerando-se negativo, de reduzida magnitude, direto, reversível e pouco significativo. 

Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado: 

• À aplicação das medidas preconizadas no EIA, com as devidas propostas de alteração, bem como 
às adicionalmente referidas na apreciação acima efetuada; 

• À apresentação dos planos de monitorização (PM e PM Ecologia) e das medidas compensatórias 
(MC Ecologia) acima referidas. Justificando-se adequadamente, e com base em novos trabalhos, 
caso se conclua pela sua não aplicabilidade, no decurso dos estudos e trabalhos a efetuar; 

• À apresentação de um plano prévio ao início da obra com a localização precisa dos estaleiros e de 
acessibilidades à obra; 

• Ao cumprimento dos níveis admissíveis previstos por lei, de exposição permanente do público à 
radiação eletromagnética. Cumprimento das recomendações em vigor na União Europeia ou que 
venham a vigorar durante a exploração. 

 

6.4. AMBIENTE SONORO 

No que se refere às características do projeto especificamente relacionadas com o fator Ambiente Sonoro, 
salienta-se o efeito de coroa que consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar 
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ionizado, provocado pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta 
tensão, e o ruído associado ao funcionamento das unidades de transformação que apresenta 
componentes tonais em frequências múltiplas da frequência nominal da rede (50 Hz). 

Foi elaborado um Estudo de Condicionamento Acústico (ECA) específico para esta subestação, que inclui 
a contribuição sonora das linhas associadas. 

São devidamente elencadas as atividades ruidosas associadas às diferentes fases do projeto. 

A globalidade da informação apresentada, nas várias etapas deste procedimento, permitiu proceder à 
avaliação do projeto, no que respeita a este fator ambiental, que se apresenta nos pontos seguintes. 

A metodologia de abordagem foi a tradicionalmente seguida em estudos desta natureza, incluindo a 
avaliação de impactes cumulativos com as linhas que têm origem ou terminam nesta Subestação. 

 

A. Enquadramento legal 

O Regulamento Geral do Ruído (RGR), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, é o 
instrumento legal subjacente à avaliação de impactes realizada. 

Como critérios de avaliação legal do cumprimento do RGR aplicáveis ao presente projeto, na fase de 
exploração, foram identificados: 

• O Critério de Exposição 

Que respeita ao cumprimento dos valores limite de exposição aplicáveis, consoante a classificação 
dos locais potencialmente afetados como Zona Mista, Zona Sensível ou Zona ainda Não 
Classificada. 

− Foram consultadas e analisadas as Cartas de Classificação Acústica da Câmara Municipal 
de Valongo, o que permitiu concluir que as zonas periféricas da localidade de Vale Direito 
são classificadas como zonas mistas e a Subestação de Sobrado e as Linhas elétricas 
encontram-se em zonas ainda não classificadas. 

− Subsequentemente, procederam à equiparação das áreas envolventes à Subestação e na 
proximidade das Linhas elétricas associadas: 

� Genericamente, a essas zonas foi atribuída a classificação como zona mista, à qual 
correspondem os valores limite de exposição de Lden ≤ 65dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A); 

� A exceção correspondeu à zona de implantação da Escola Profissional de Valongo 
que foi considerada como um equipamento inserido em zona sensível, à qual 
correspondem valores limite de exposição de Lden ≤ 55dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A). 

• O Critério de Incomodidade 

Que determina que a diferença entre o ruído ambiente incluindo o ruído particular em avaliação e 
o ruído residual (ruído ambiente sem a(s) fonte(s) em avaliação) não possa ser superior a 
5+D dB(A) em período diurno, 4+D dB(A) em período do entardecer e 3+D dB(A) em período 
noturno. 

− Uma vez que as fontes em avaliação funcionam permanentemente, a relação percentual 
(q) entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do 
período de referência é superior a 75 %, pelo que D = 0; 

− Sempre que o ruído particular apresentar características tonais ou impulsivas, tal 
determinará a consideração das correspondentes correções: correção tonal (K1) e 
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correção impulsiva (K2), sendo o nível de avaliação (LAr) obtido a partir da expressão 
LAr = LAeq + K1 + K2; 

− Aplicável sempre que o ruído ambiente exterior seja superior a 45 dB(A). 

Por outro lado, o projeto, para a fase de construção, que segundo o RGR constitui uma atividade ruidosa 
temporária, terá de cumprir o disposto no artigo 15.º que determina a proibição deste tipo de atividades 
na proximidade de: 

• Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 
8 horas; 

• Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 
• Hospitais ou estabelecimentos similares (artigo 14.º). 

Adicionalmente, existe legislação específica que impõe limites de potência sonora para os equipamentos 
envolvidos nas atividades de construção. 

 

B. Caracterização da situação de referência 

Com base na informação cartográfica existente e no trabalho de campo efetuado, foram identificados na 
envolvente da futura subestação, os recetores sensíveis, representados na Figura 6Erro! A origem da 
referência não foi encontrada.. Como se pode constatar é reduzido o número de recetores sensíveis 
nas imediações, sendo o mais próximo a Escola Profissional de Valongo, para a qual foi adotada a 
designação P02. 
 

 
Figura 6 – Localização dos recetores sensíveis na envolvente da futura Subestação do Sobrado e Linhas 

associadas, incluindo a identificação dos pontos representativos dos mesmos. 
[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

 

Os demais recetores identificados, no aglomerado urbano de Vale Direito (designado como P01), 
conforme se verificou na visita ao local, estão relativamente protegidos pela configuração natural do 
terreno, que segundo informação do proponente não sofrerá qualquer alteração associada a este projeto. 
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No entanto, sendo os mais próximos em relação à futura Subestação e futuras linhas (não considerando o 
recetor P01), o proponente considerou que deveria estender a avaliação a este aglomerado e, como tal, 
realizou medições de caracterização de ruído ambiente atual. 

As medições de caracterização da situação atual foram realizadas no âmbito do Estudo de 
Condicionamento Acústico e ocorreram a 10 e 12 de fevereiro de 2021, para os períodos diurno, do 
entardecer e noturno. Segundo o indicado foram seguidos todos os procedimentos determinados pela 
normalização em vigor e os resultados das mesmas resumem-se no Quadro 3. 

 

Quadro 3 – Resultados da campanha de caracterização da situação atual, nos pontos selecionados. 

[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

Pontos de Medição 
Níveis sonoros, LAeq,t 

Lden Ld 
(7h-20h) 

Le 
(20h-23h) 

Ln 
(23h-7h) 

P01 
Aglomerado 

urbano de Vale 
Direito 

 

42,1 39,6 38,1 45 

P02 
Escola 

Profissional de 
Valongo 

 

45,4 40,0 37,3 46 

 

Como se pode depreender, os resultados são compatíveis com a classificação como zona sensível.  

Entretanto, foi também consultada a “Carta de Classificação Acústica – Planta de Ordenamento” do Plano 
Diretor Municipal de Valongo, de outubro de 2014, com indicação da classificação dos dois pontos de 
medição selecionados para o Estudo, cujo excerto se apresenta na Figura 7. Como se pode observar, P01 
localiza-se em zona considerada mista e P02 localiza-se numa área não classificada. No entanto, sendo 
edifício escolar foi considerado o que este se localiza em zona sensível. 
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Figura 7 – Excerto da Carta de Classificação Acústica incluída na Planta de Ordenamento do PDM de 

Valongo, com a localização dos recetores sensíveis identificados na envolvente da futura 
Subestação do Sobrado e Linhas associadas. 

[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

 

Salienta-se, ainda, que atualmente já existem no local linhas de muito alta tensão, a 400 kV, em 
exploração (linhas a vermelho na Figura 6), apesar de não existir referência de que este ruído seja 
audível em qualquer dos locais onde foram efetuadas as medições. Do relatório de medições incluído 
também se pode verificar que, atualmente, não foram identificadas componentes tonais nem 
componentes impulsivas. 

No que respeita à evolução previsível da área na ausência do projeto, atendendo ao tipo de ocupação, ao 
afastamento de ocupação humana, às vias rodoviárias existentes, ao tipo de atividades desenvolvidas e 
“dado que não se prevê a passagem de novas infraestruturas de tráfego no local, nem será expectável 
um significativo desenvolvimento urbanístico local, poder-se-á inferir que o ambiente sonoro local 
permanecerá praticamente inalterado nos anos futuros, na ausência do projeto e na assunção de que não 
ocorrerão outras alterações no território, nesta fase desconhecidas, com impacte no ambiente sonoro”. 
Afirmação com a qual se concorda. 

 

C. Identificação e avaliação de impactes 

O EIA descreve, genericamente, as ações e atividades com potenciais impactes, incluindo ao nível do 
Ambiente Sonoro. 

 

C.1. Fase de construção 

É facultada uma avaliação qualitativa sumária dos impactes na fase de construção, atendendo aos 
equipamentos cuja utilização será mais provável e algumas das atividades de construção a desenvolver, 
resumidos no Quadro 7.2.1 do EIA (2021). 
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Da análise desse quadro, o proponente refere que: 

Os valores anteriores serão pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos de execução 
de tarefas e operações, pelo que os níveis sonoros médios, considerando a total duração 
temporal dos períodos de referência, especificamente o período diurno com duração de 13 horas, 
serão, sempre inferiores. Estes valores pontuais poderão, contudo, ser sentidos pelas populações 
como eventual fonte de incomodidade. 

Não se concorda totalmente com as conclusões incluídas no EIA sobre os impactes na fase de construção. 
Salienta-se que nesta avaliação não foram aparentemente contemplados os efeitos do transporte de 
terras e demais materiais resultantes do desmonte do maciço rochoso ao local de vazadouro. 

Como se pode constatar dos elementos facultados, o movimento global de terras para a implantação da 
plataforma da subestação é significativo, envolvendo: 

Decapagem 34 353 m3 
Saneamentos (plataforma e acesso à “RETRIA”) 147 440 m3 
Escavação  

Utilizando meios mecânicos 270 913 m3 
Com recurso a explosivos 112 350 m3 

Aterro 254 616 m3 

 

Verifica-se um excedente de solos de escavação a levar a vazadouro que ascende a 283 630 m3 
(conforme Anexo 7 – PPGRCD) e que irá motivar um número muito significativo de viagens de veículos 
pesados entre o local da futura Subestação e o local de vazadouro. Tal acréscimo de circulação de 
pesados poderá motivar uma significativa alteração no ambiente sonoro local e perturbar as atividades 
letivas da Escola Profissional de Valongo pelo que se considera que deverá ser imposta uma rota de 
circulação que apenas inclua o acesso direto à A41/IC24, ou seja, no sentido ascendente da M606/Rua 
Nossa Senhora do Amparo, sem passagem pela referida Escola. Esta imposição deverá constar dos Planos 
de Acessos e do Plano de Acompanhamento Ambiental a fornecer a todas as entidades que venham a 
estar envolvidas na execução desta empreitada. 

Adicionalmente, visto que está previsto o uso de explosivos em “(…) cerca de 30% da área a desmontar 
se encontra no limite da ripabilidade por meios mecânicos (trator D8 da Caterpillar) (…)”, não se 
concorda com a afirmação: 

Os efeitos devidos à transmissão de vibrações originadas pelo equipamento e operações de 
construção não serão, em geral, significativos, dado o tipo de trabalhos a realizar, a topologia dos 
terrenos e a natureza das instalações vizinhas. 

Assim, deverão ser tomadas as medidas adequadas para minimizar os impactes relacionados com os 
processos de escavação e garantir a integridade física das estruturas construídas que se encontrem na 
envolvente. Tal implicará o cumprimento estrito dos correspondentes valores limite indicados na 
NP2074:2015, por tipo de estrutura, que se transcrevem no Quadro 4, o dimensionamento da carga 
máxima de explosivos a utilizar em cada instante para cumprir esses valores limite e a monitorização das 
construções mais próximas durante a fase de construção. 

 
Quadro 4 – Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), em mm/s. 

Fonte: NP2074:2015. 

Tipo de estruturas 
Frequência dominante, f 

f ≤ 10 Hz 10 Hz > f ≤ 40 Hz f > 40 Hz 
Sensíveis 1,5 3,0 6,0 
Correntes 3,0 6,0 12,0 
Reforçadas 6,0 12,0 40,0 
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Como tal, no enquadramento legal a respeitar, deverá ser incluída a NP2074:2015 – Avaliação da 
influência de vibrações impulsivas em estruturas. 

Uma vez que “Os problemas ocasionados por estes fenómenos são de dois tipos: os danos diversos nos 
edifícios ou nas estruturas situadas na vizinhança dos locais onde ocorrem as solicitações dinâmicas, e as 
perturbações causadas nas pessoas que se encontram nas proximidades (incluindo as que ocupam esses 
mesmos edifícios)”, deverá ser devidamente acautelada a compatibilização de usos e funções. Assim, o 
plano de desmontes com recurso a explosivos deverá ser discutido com a Escola Profissional de Valongo 
(EPV) e com os responsáveis por outros equipamentos e infraestruturas que possam ser afetados por tais 
ações. 

Será, ainda, necessário assegurar que os desmontes a fogo apenas decorrem nos dias úteis, em período 
diurno, entre as 8h e as 20h. 

Pelas razões expostas, considera-se que os impactes na fase de construção, se não forem devidamente 
acauteladas as medidas acima enunciadas, poderão ser significativos, embora limitado à duração desta 
fase. 

Concorda-se com o proponente quando determina que: 

Em face dos valores previstos, refere-se que as operações de construção não deverão ocorrer nos 
períodos entardecer e noturno, nas zonas mais próximas da linha elétrica e da Subestação. 

acrescendo-se que deverão ocorrer exclusivamente em período diurno e que deverão ser devidamente 
articulados, no mínimo, com a Escola Profissional de Valongo. 

 

C.2. Fase de exploração 

Nesta fase, serão de contabilizar dois tipos de fontes sonoras: as linhas de muito alta tensão (existentes e 
futuras) e os equipamentos instalados na futura Subestação do Sobrado. 

No caso da Subestação, a principal fonte de ruído advém dos transformadores de potência devido à 
vibração das placas dos núcleos associadas à geração de campos eletromagnéticos intensos e do 
funcionamento dos ventiladores destinados a favorecer a dissipação do calor e assegurar condições de 
funcionamento adequadas para os transformadores. Cumulativamente, foram consideradas as emissões 
sonoras advindas do “efeito coroa” associado às linhas de muito alta tensão que se irão ligar a esta 
Subestação e as que se situam na sua envolvente. 

A avaliação incidiu nos dois pontos de referência selecionados para os quais se estimou a influência da 
emissão sonora dos equipamentos que serão instalados na subestação, assim como a emissão sonora 
associada às linhas de muito alta tensão. 

No Estudo de Condicionamento Acústico são apresentados os resultados para as diferentes configurações 
da futura Subestação, a saber: 

• Configuração inicial: sem e com ventilação forçada (1 autotransfomador de potência, ATR1); 

• Configuração I: sem e com ventilação forçada (2 autotransfomadores de potência, ATR1 e ATR2); 

• Configuração final: sem e com ventilação forçada (3 autotransfomadores de potência, ATR1, 
ATR2 e ATR3; 3 transformadores de potência, TR4, TR5 e TR6 e uma reactância Shunt, RS1); 
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• Configuração final com a implementação de medidas de condicionamento: sem e com ventilação 
forçada (mesmos equipamentos da simulação anterior, mas considerando TR6 e RS1 com 
medidas de minimização). 

Para efeitos da presente apreciação, apenas serão indicadas as situações associadas à configuração final. 

Como base de informação sobre a emissão sonora dos equipamentos, utilizaram-se os que se resumem 
no Quadro 5. 

 

Quadro 5 - Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar. 
[Fonte: Adaptado do EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

Transformadores Sem Ventilação Com Ventilação 
ATR1, ATR2 e ATR3 (450 MVA) 70 (a) 72 (a) 
TR4, TR5 e TR6 (170 MVA) 70 (b) 72 (b) 
TR6 (170 MVA) com condicionamento 41 (b) 66 (b) 
Reactância Shunt Sem Ventilação Com Ventilação 
RS1 (400 kV,150 MVAr)  80 (c) 
RS1 (400 kV,150 MVAr) com medidas de condicionamento  66 (c) 
   
(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 – Transformadores de Potência – ET-EQAT-TP001, Revisão: S”, de outubro de 2020; 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); 

(c) 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. Segundo informação recebida a Reatãncia Shunt funcionará sempre com a ventilação ligada tendo sido considerada a situação 
com ventilação com o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A). 

 
Da análise realizada concluiu-se que, nos recetores sensíveis considerados representativos, era necessário 
valorizar a contribuição cumulativa da Subestação e das Linhas de Muito Alta Tensão, que constituem o 
ruído particular nesta avaliação. Os resultados dessas estimativas são indicados no Quadro 6. 

 
Quadro 6 – Resumo das estimativas de ruído ambiente, para a configuração final, sem e com a adoção de 

medidas de condicionamento, segundo informação contida no Relatório Síntese do EIA e no 
Anexo A6: Estudo de Condicionamento Acústico da Subestação, 2021. 

Pontos de Medição 

Níveis sonoros, LAeq,t 

Lden Ld Le Ln 

(7h-20h) (20h-23h) (23h-7h) 
P01 

Aglomerado 
urbano de Vale 

Direito 

ruído residual (situação atual) 42.1 39.6 38.1 45.3 

LMAT 24.5 24.5 24.5   

SE: ruído particular com ventilação forçada 34.4 34.4 34.4  
componente tonal (K1) 3 3 3  

ruído ambiente estimado (SE+LMAT) 42.9 40.7 39.6 46.6 

nível de avaliação, LAr 45.9 43.7 42.6  

LAeq, ruído ambiente - LAeq, ruído residual 3.8 4.1 4.5  

SE: ruído particular com ventilação forçada e 
com medidas de condicionamento 30.9 30.9 30.9  

componente tonal (K1) 3 3 3  
ruído ambiente estimado (SE+LMAT) 42.4 40.1 38.8 45.9 

nível de avaliação, LAr 45.4 43.1 41.8  

LAeq, ruído ambiente - LAeq, ruído residual 3.3 3.5 3.7  
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Pontos de Medição 

Níveis sonoros, LAeq,t 

Lden Ld Le Ln 

(7h-20h) (20h-23h) (23h-7h) 
P02 

Escola Profissional 
de Valongo 

ruído residual (situação atual) 45.4 40.0 37.3 46.0 

LMAT 34.3 34.3 34.3   

SE: ruído particular com ventilação forçada 42.6 42.6 42.6  
componente tonal (K1) 3 3 3  

ruído ambiente estimado (SE+LMAT) 47.1 44.6 43.7 50.7 

nível de avaliação, LAr 50.1 47.6 46.7  

LAeq, ruído ambiente - LAeq, ruído residual 4.7 7.6 9.4  

SE: ruído particular com ventilação forçada e 
com medidas de condicionamento 38.7 38.7 38.7  

componente tonal (K1) 3 3 3  
ruído ambiente estimado (SE+LMAT) 46.2 42.5 41.0 48.6 

nível de avaliação, LAr 49.2 45.5 44.0  

LAeq, ruído ambiente - LAeq, ruído residual 3.8 5.5 6.7  

 

Como se pode observar, os impactes cumulativos identificados para a fase de exploração contemplaram, 
inicialmente, situações sem a consideração de qualquer medida de minimização e, posteriormente, 
perante os resultados obtidos, tanto em relação ao Valor Limite de Exposição, como ao Critério de 
Incomodidade, uma nova simulação com a adoção de medidas de minimização em equipamentos da 
Subestação. No caso do Critério de Incomodidade foi necessário contemplar a influência das 
componentes tonais, características deste tipo de instalações. 

No Quadro 6, a coloração azul foi atribuída à caracterização da situação atual; as variações de cinzento 
ao nível sonoro induzido pelas fontes de ruído (LMAT e SE) associadas ao projeto nos recetores sensíveis 
avaliados; a coloração verde ao cumprimento do Critério de Exposição (que garante a satisfação dos 
valores limite de exposição associados a Zonas Sensíveis) e a coloração em variações de rosa que atesta 
o cumprimento do Critério de Incomodidade, sendo que o rosa mais claro indica a aplicação e 
cumprimento do referido critério e o rosa mais escuro a aplicação e incumprimento desse critério. 

Para esta configuração final, considerando que a reactância shunt e o transformador TR6 a instalar terão 
‘medidas de condicionamento acústico’ que determinam um nível de emissão sonora com ventilação não 
superior a 66 dB(A), pode-se constatar que nem todas as condicionantes legais impostas pelo RGR serão 
cumpridas na fase de exploração. 

Face a estes resultados, considera-se que será necessária a consideração de medidas de condicionamento 
acústico num outro equipamento de transformação, sugerindo-se que tal aconteça no transformador TR5, 
pela sua maior proximidade (ainda que relativa) ao recetor P02. Este pressuposto deve ser validado num 
estudo a apresentar pelo proponente em momento prévio ao licenciamento. 

 

D. Medidas de minimização e Plano de Acompanhamento Ambiental 

D.1. Medidas de minimização 

Genericamente, concorda-se com a formulação das medidas propostas pelo proponente, sem, contudo, 
se deixar de salientar, reformular ou complementar algumas que deverão constar dos Planos aplicáveis à 
construção e exploração deste projeto. 
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Fase de construção 

• Reformulação da medida c.15 

As escavações devem limitar-se ao definido em projeto e deve ser privilegiado o uso de 
meios mecânicos que não introduzam perturbação excessiva do ponto de vista ambiental 
nomeadamente em termos de ruído, vibrações e na estabilidade geomecânica do maciço; 

• Introdução de novas medidas relativas a Escavações e Movimentação de terras 

− Medida c.15-a: A rota de circulação de veículos pesados para transporte do excesso de 
terras a vazadouro deverá apenas incluir o acesso direto à A41/IC24, ou seja, no 
sentido ascendente da M606/Rua Nossa Senhora do Amparo, sem passagem pela 
Escola Profissional de Valongo. Esta imposição deverá constar dos Planos de 
Acessos e do Plano de Acompanhamento Ambiental a fornecer a todas as 
entidades que venham a estar envolvidas na execução desta empreitada. 

− Medida c.15-b: Garantir que os desmontes a fogo apenas decorrem nos dias úteis, em 
período diurno, entre as 8h e as 20h e assegurando a não perturbação dos 
períodos e horários letivos. Os disparos deverão ser são devidamente sinalizados. 
Devem ser apresentadas evidências do entendimento entre as partes envolvidas. 

− Medida c.15-c: Garantir que o diagrama de fogo adotado para desmonte dos maciços 
rochosos permite cumprir as disposições da NP2074:2015. 

• Reformulação da medida c.21 

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 
de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das 
emissões gasosas e a ocorrência de acidentes e derrames de óleos e combustíveis e de 
forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. 

• Reformulação da medida c.22 

As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na 
proximidade de casas de habitação deverão ter lugar apenas nos dias úteis, das 8h00 às 
20h00. Atendendo à proximidade com a Escola Profissional de Valongo, deverá ser 
compatibilizado o horário das operações mais ruidosas com o horário letivo, devendo ser 
apresentadas evidências do entendimento entre as entidades envolvidas. 

• Introdução de novas medidas relativas à Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

− Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao 
transporte de equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou 
materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no 
interior dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, 
instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas). 

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

− 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. 

− Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e proceder-
se à 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. 
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Fase de exploração 

De acordo com os resultados indicados no EIA, analisados e adaptados no âmbito da presente avaliação e 
patentes nos quadros incluídos no ponto anterior, constata-se que será necessária a adoção de medidas 
de minimização eficazes para a fase de exploração. Concorda-se com as medidas propostas ao nível da 
Subestação que se passam a enunciar: 

• Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar 

− No caso da Reactância Shunt, dos transformadores TR6 e TR5, os equipamentos a utilizar 
deverão incluir as adequadas medidas de condicionamento que assegurem o cumprimento 
da emissão sonora máxima indicada no Quadro 7. 

− No caso dos motoventiladores, a emissão sonora máxima por equipamento não pode 
ultrapassar os 50 dB(A) definidos no Estudo de Condicionamento Acústico (ECA) e 
transcritos no Quadro 7. 

 

Quadro 7 - Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar. 
[Fonte: Adaptado do EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"– 

Anexo A6: Estudo de Condicionamento Acústico da subestação, 2021] 

Transformadores Sem Ventilação Com Ventilação 
ATR1, ATR2 e ATR3 (450 MVA) 70 (a) 72 (a) 
TR4, TR5 e TR6 (170 MVA) 70 (b) 72 (b) 
TR6 e TR5 (170 MVA) com condicionamento 41 (b) 66 (b) 
Reactância Shunt Sem Ventilação Com Ventilação 
RS1 (400kV,150MVAr)  80 (c) 
RS1 (400kV,150MVAr) com medidas de condicionamento  66 (c) 
   
(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 – Transformadores de Potência – ET-EQAT-TP001, Revisão: S”, de outubro de 2020; 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); 

(c) 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. Segundo informação recebida a Reatãncia Shunt funcionará sempre com a ventilação ligada tendo sido considerada a situação 
com ventilação com o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A). 

 

D.2. Plano de Acompanhamento Ambiental 

O Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da Obra constitui um documento de trabalho 
sistematizador e aglomerante de todas as medidas de gestão ambiental que será utlizado por todos os 
intervenientes em obra, onde se estabelecem os procedimentos a seguir quanto às questões ambientais 
relativas à obra, incluindo o tipo de registo de ocorrências e os modelos de fichas e de relatórios que 
deverão dar corpo ao acompanhamento ambiental do projeto. 

No âmbito do presente procedimento é apresentada uma proposta de PAA que será revista e atualizada 
com base no que vier a ser disposto na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

São indicadas as responsabilidades e competências da equipa de supervisão. 

Seguidamente, é apresentada uma descrição sumária do projeto no âmbito da qual se distinguem as duas 
infraestruturas (Subestação e LMAT) dado que as suas características técnicas e construtivas são 
bastante distintas. Salienta-se que a construção da Subestação envolve atividades de movimentação de 
terras/terraplenagens que incluem a escavação de 112 350 m3, com recurso a explosivos. Existindo na 
vizinhança dois equipamentos, Escola Profissional de Valongo e RETRIA/RECIVALONGO, deverá ser 
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devidamente compatibilizada, em termos de plano de fogo e calendarização de atividades, a execução 
desses trabalhos. 

São enunciadas as principais atividades de construção a realizar, tanto para a construção das linhas como 
da Subestação. 

Na proposta do PAA, são indicados os instrumentos legais aplicáveis, na generalidade, em relação à rede 
elétrica e para os diferentes fatores ambientais. 

No que respeita às referências de legislação a atender, relativa ao Ambiente Sonoro (Ruído) e Vibrações, 
considera-se que o corpo legal também deve incluir a respeitante à proteção dos trabalhadores, na 
versão mais atual, como: 

• 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 
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). 

Deverá ser removida a Portaria n.º 77/96, de 9 de março, revogada pelo Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 
de março, por sua vez revogado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, já referido na 
proposta de PAA. 

No que respeita às Vibrações deverá ser incluída a NP2074:2015 – Avaliação da influência de vibrações 
impulsivas em estruturas. De acordo com o Despacho n.º 19/GND/2017, da POLICIA DE SEGURANÇA 
PUBLICA, de 14 de julho de 2017, a monitorização de vibrações de acordo com a referida norma 
NP 2074:2015 é obrigatória, sempre que haja lugar à utilização de explosivos. 

É apresentada uma Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA), com diversas medidas de minimização, 
elencadas de forma sequencial e sem relação específica com os fatores ambientais, que incluem 
disposições relativas ao Ambiente Sonoro. 

• Quanto à medida 14, em relação às terras sobrantes, deverá ser compatibilizada com a 
informação constante do EIA onde se refere que serão mantidas na área de intervenção e 
utilizadas na modelação do terreno; 

• Na medida 17, onde se refere que devem ser privilegiados os meios mecânicos, também se deve 
fazer menção à utilização de explosivos; 

• A medida 24 deverá ser reformulada, garantindo-se que as operações ruidosas apenas ocorrerão 
em período diurno. Na eventualidade de ser solicitada uma LER, deverá ser apresentado um 
estudo específico que ateste o cumprimento dos limites estabelecidos na versão mais atual do 
RGR. Deverá ser assegurada a compatibilização com o horário e/ou as necessidades da Escola 
Profissional de Valongo; 

• Deverá ser acrescida uma medida referente à utilização de explosivos que apenas poderão 
ocorrer no mesmo período diurno (8h às 20h), sendo interditas nos períodos do dia 
remanescentes. Deverá ser assegurada a compatibilização com o horário e/ou as necessidades da 
Escola Profissional de Valongo; 



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3366 

Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas 
Projeto de execução 

83 

• Deverão ser acrescidas medidas de minimização relativas à ocorrência de vibrações, decorrentes 
da utilização de explosivos, e à imprescindível existência de um plano de fogo e respetiva 
calendarização. 

Como previsto, a MAA deverá ser atualizada em função do que vier a ser disposto na DIA. 

 

D.3. Plano de Acessos 

O Plano de Acessos apresentado inclui as condicionantes e medidas de minimização aplicáveis, a 
descrição e avaliação de impactes das intervenções a realizar, um anexo com a análise de condicionantes 
por linha e por apoio associado, e as representações cartográficas correspondentes. 

O acesso à Subestação será estabelecido a partir da EM606 (Rua Nossa Senhora do Amparo). A 
implantação da Subestação implica ainda a necessidade de restabelecimento de uma via afetada que faz 
atualmente a ligação à RETRIA/RECIVALONGO, com uma extensão de 524 metros. 

Assim, sempre que possível foi privilegiada a colocação dos apoios na envolvente próxima de acessos 
existentes. Com esta opção o proponente pretende evitar ao máximo a afetação de condicionantes 
ambientais e respetivos impactes decorrentes destas ações complementares ao projeto, como é o caso 
dos acessos à obra. 

O planeamento prévio dos acessos, que consta neste Anexo, teve como premissas garantir o acesso ao 
local das futuras ações de construção minimizando ou evitando eventuais impactes e a adoção das 
medidas de minimização que consideraram convenientes. Um procedimento com o qual se concorda. 

Dada a natureza e ocupação do território onde se irá construir este projeto, a análise efetuada 
direcionou-se para a eventual afetação da Reserva Ecológica Nacional (REN), o Domínio Hídrico, os 
Habitats Naturais e o Património Cultural. 

 

 
Figura 8 – Proximidade à Escola Profissional de Valongo (EPV). Plano de Acessos, Desenho 1. 

[Fonte: Adaptado do EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas", 
Volume 6. Plano de Acessos, 2021] 
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Dos elementos apresentados pode-se inferir que está prevista uma orientação preferencial do fluxo de 
veículos afetos à obra no sentido norte da EM606 (Rua Nossa Senhora do Amparo), pela maior facilidade 
de acesso à A41. Tal também está indicado na presente apreciação como medida de minimização. 

Assim, assegurando o cumprimento desta disposição não se espera afetação das atividades letivas que 
decorrerão na Escola Profissional de Valongo (EPV) pelo tráfego rodoviário de pesados associados às 
operações de construção, em particular, no que respeita ao transporte de terras a vazadouro. 

 

E. Plano de monitorização 

Não tendo sido apresentada pelo proponente uma proposta de Plano de Monitorização do Ambiente 
Sonoro, considera-se, no entanto, que deverá ser feita a monitorização do Ambiente Sonoro e das 
Vibrações. 

Na Figura 9 indicam-se os pontos que deverão ser objeto de monitorização no âmbito do Ambiente 
Sonoro. 

 

 

Figura 9 – Localização dos recetores sensíveis objeto de monitorização. 
[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

 

No Quadro 8 e no Quadro 10 definem-se os princípios a que deverá obedecer o Plano de Monitorização, 
respetivamente, de Ambiente Sonoro e de Vibrações, a implementar na fase de construção e de 
exploração. 
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Quadro 8 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro. 

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 momento das 
referidas monitorizações. 

Recetores Sensíveis mais 
próximos, conforme assinalado 
Figura 9. 

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 momento de 
realização das operações de 
construção). 
Durante a realização das 
operações mais ruidosas, 
principalmente as associadas à 
movimentação de terras e 
desmonte do maciço rochoso. 

Duração: 
No ponto P01 a monitorização 
poderá ser por amostragem, 
garantindo uma monitorização 
em contínuo, pelo menos, 
durante 1h, em dois dias 
distintos. 
Oportunidade: 
As medições deverão ser 
realizadas em período de 
desfavorável, ou seja, nos 
momentos de maior 
proximidade ao ponto P01 e 
nas alturas de maior produção 
de ruído. 
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 9. 
Deverá ser adicionado um 
ponto de controlo no limite da 
propriedade da SE, alinhado 
com a Reactância Shunt e com 
o TR6, na posição de 
propagação mais desfavorável. 

Após a fase de construção, 
com a entrada em serviço da 
SE, 2 anos e 5 anos após 
entrada em funcionamento; 
Sempre que seja colocado em 
exploração um novo 
equipamento ou uma nova 
linha; repetindo-se o 
procedimento anterior, com 
nova monitorização após 2 e 5 
anos: 
Sempre que existam 
reclamações, no ponto de 
reclamação que passará a 
integrar os locais de 
monitorização. 
 

Duração: 
Nos pontos P01 e P02 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)  

 

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. 

 
Quadro 9 – Plano de Monitorização de Vibrações. 

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 momento das 
referidas monitorizações. 

Recetor Sensível mais próximo, 
P02, conforme assinalado na 
Figura 9. 

Em momento anterior ao início 
da fase de construção. 
Durante a realização de um 
dos desmontes com a carga 
máxima instantânea que se 
pretenda utilizar no desmonte 
do maciço rochoso. 

Oportunidade: 
As medições deverão ser 
realizadas em período de 
desfavorável, ou seja, maior 
carga instantânea e/ou maior 
proximidade. 
Normalização: 
NP 2074:2015 
 
(ou normas em vigor à data da 
realização dos ensaios)  
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Os relatórios de monitorização deverão cumprir o disposto no Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de 
novembro, ou versão atualizada da mesma, integrando fichas de caracterização dos pontos de 
monitorização. 

 

F. Conclusão 

Atendendo ao exposto ao longo da presente apreciação verifica-se que em relação ao fator Ambiente 
Sonoro, foram realizadas as avaliações que o proponente entendeu por convenientes. 

Da avaliação referente à fase de construção concluiu-se que, atendendo ao tipo de atividades a 
desenvolver (que envolverão a utilização de explosivos e meios mecânicos pesados), ao elevado volume 
de terras em excesso com necessidade de transporte a vazadouro, e à relativa proximidade da Escola 
Profissional de Valongo, será provável que ocorram situações de incomodidade temporária. Para 
minimizar esse efeito deverão ser cumpridas todas as medidas de minimização enunciadas nos 
documentos que constituem o EIA analisado, assim como as enunciadas na presente apreciação. Dever-
se-á zelar pelo cumprimento do Plano de Acompanhamento Ambiental e Restrições à localização de 
estaleiros, devidamente ajustados em função do que vier a ser disposto na DIA. Quando ocorrerem 
operações de construção muito ruidosas ou indutoras de vibrações (como desmontes a fogo ou a 
utilização de meios pesados) estas decorrerão, exclusivamente, em período diurno e sempre após o 
devido aviso à população. Além do cumprimento das medidas referidas na presente apreciação, deverão 
ser cumpridas todas as indicações e medidas de minimização adicionais, mais restritivas, indicadas na 
Licença Especial de Ruído que venha a ser solicitada e emitida. 

A avaliação realizada para a fase de exploração, prendeu-se essencialmente com os recetores mais 
próximos da Subestação e das linhas atuais e futuras. Da avaliação apresentada, principalmente assente 
na informação reportada a partir do Estudo de Condicionamento Acústico (Anexo A6), constata-se que 
será necessário dotar de medidas de condicionamento acústico um segundo transformador que, 
atendendo ao posicionamento previsto dos equipamentos na Subestação, se recomenda que sejam 
implementadas no TR5. Deverá ser apresentado um estudo que valide o cumprimento das disposições 
legais em fase prévia ao licenciamento. 

Deverá ser implementado um Plano de Monitorização de Ambiente Sonoro e de Vibrações nas condições 
acima enunciadas. 

Neste contexto, considera-se que, de acordo com a informação disponível, pode ser emitido parecer 
favorável, condicionado à implementação das medidas expostas ao longo da apreciação acima efetuada e 
à apresentação, em fase prévia ao licenciamento, do estudo que valide o cumprimento das disposições 
legais com a consideração de um equipamento adicional de transformação de potência objeto de medidas 
de minimização (sugerindo-se, o TR5). 

 

6.5 SAÚDE HUMANA 

A. Caracterização da situação de referência 

Para efeitos da caraterização da situação de referência ao nível do fator Saúde Humana, foi adotada no 
EIA a metodologia proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Assim, na análise da situação de referência do fator Saúde Humana, foram realizados os procedimentos: 
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• Identificação dos serviços de saúde e equipamentos existentes na área de intervenção e 
influência do projeto; 

• Caracterização do perfil de saúde das populações da área de intervenção e influência do projeto, 
com base no Perfil Local de Saúde (PLS) do ACES Maia/Valongo e no Perfil Regional de Saúde 
publicados pela ARS Norte; 

• Identificação de áreas urbanas e outros espaços sociais, e segmentos de população com maior 
vulnerabilidade; 

• Características ambientais e fatores de risco suscetíveis de afetar a saúde e o bem-estar. 

Serviços de Saúde - A área de intervenção do projeto situa-se na área geográfica de intervenção do 
Centro Hospitalar de São João e Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III – Maia/Valongo. 
O Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III – Maia/Valongo tem por objeto principal a 
prestação de cuidados de saúde primários à população dos concelhos da Maia e de Valongo, estando 
integrado na Administração Regional de Saúde do Norte, IP. 

Perfil Local de Saúde - O ACeS Maia/Valongo, relativamente à ARS Norte e Continente, possui uma menor 
taxa bruta de mortalidade, uma maior esperança de vida à nascença e uma menor taxa de mortalidade 
infantil. A proporção de crianças com baixo peso à nascença é superior à média do Continente.  

A Taxa de Mortalidade Padronizada (TMP) por tumor maligno da mama, tumor maligno do colo do útero, 
tumor maligno de outras partes do útero e tumor maligno do ovário é inferior na ACeS Maia/Valongo 
comparativamente à ARS Norte e, por sua vez, no caso desta comparativamente ao Continente;  

Em termos de mobilidade, as principais patologias identificadas na população inscrita com diagnóstico 
ativo no ACES Maia/Valongo, são as patologias associadas a alteração do metabolismo dos lípidos (T93), 
Hipertensão (K86 e K87), Perturbações depressivas (P76), Obesidade (T82) e Diabetes (T89 e T90). 

No que respeita ao VIH, a taxa de incidência na ARS Norte e ACeS Maia/Valongo é muito mais baixa do 
que a registada no Continente. 

Segmentos da população mais vulneráveis - A área de implantação do projeto é fundamentalmente uma 
área florestal, composta maioritariamente por áreas de eucaliptal intercaladas por áreas de matos. 

A ocupação urbana na envolvente do projeto é reduzida, situando-se as zonas habitacionais a cerca de 
750 m a leste da área de implantação da plataforma da Subestação, com as áreas agrícolas a localizarem-
se maioritariamente no vale do rio Ferreira. 

Na área de intervenção e influência do projeto as principais situações de vulnerabilidade dizem respeito 
fundamentalmente a idosos. 

 

Características de projeto e fatores de risco suscetíveis de afetar a saúde humana 

Para evitar ou minimizar alguns dos efeitos ambientais potencialmente negativos decorrentes do 
funcionamento da Subestação e linhas associadas são adotados alguns critérios técnicos e de projeto que 
se referem de seguida: 

• Campos eletromagnéticos; 
• Efeito de coroa; 
• Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6); 
• Gestão de Resíduos; 
• Derrame de óleo proveniente de autotransformadores, transformadores ou reactância; ruído 

acústico ambiente. 
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Campos eletromagnéticos 

Na vizinhança imediata das subestações, os campos eletromagnéticos à frequência industrial a que o 
público geral estará exposto serão originados essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos 
pórticos. Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas 
similares de todo o mundo, conclui-se que os valores dos campos sob qualquer linha da REN, de qualquer 
nível de tensão, se encontram abaixo dos limites referidos na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de 
novembro. 

As subestações, por constituírem áreas integralmente vedadas cujo acesso está exclusivamente 
condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o acesso do público em geral ao seu 
interior, pelo que este tipo de infraestruturas não se enquadra no âmbito de aplicação da Portaria 
n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

Sendo este um tema especialmente sensível do ponto de vista da opinião pública face a efeitos na saúde 
humana, ainda que os valores da modelação indiquem resultados abaixo do limite legal, adicionalmente a 
REN, S.A. solicitou parecer à Direção-Geral de Saúde no sentido de obter parecer desta entidade. 
Desconhece-se se houve pronúncia desta entidade. 

Ruído associado ao funcionamento de unidades de transformação 

Para além do ruído associado ao efeito de coroa, a outra origem de ruído inerente a uma subestação 
reside no funcionamento das unidades de transformação. 

A análise específica efetuada neste âmbito é efetuada em capítulo próprio do presente Parecer. 

Segurança e Saúde 

Conjuntamente com o projeto é apresentado um Plano de Segurança e Saúde (PSS) correspondente ao 
designado “PSS em Projeto” conforme Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de outubro, o qual será 
posteriormente complementado pela entidade executante na fase de execução da obra. O referido PSS 
identificará os riscos inerentes à especificidade dos trabalhos a executar, quer de construção civil, quer de 
montagem elétrica e mecânica. O documento reúne informação relevante em matéria de Segurança e 
Saúde que se mostre adequada à redução do risco de ocorrência de acidentes, identificando os riscos 
inerentes ao desenvolvimento das diversas atividades e propondo soluções que os eliminem ou 
minimizem, cumprindo a legislação aplicável. 

Qualidade da água 

Para a avaliação da qualidade das águas superficiais, apenas foi possível caracterizar os rios Ferreira e 
Leça, onde se situam as estações de monitorização mais próximas da área de intervenção do projeto, de 
acordo com os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH 
- APA, I.P.). 

De acordo SNIRH, no período compreendido entre 1999 a 2013, verificou-se existirem situações onde a 
água apresentou qualidade Má (D) a Excelente (A) (Souto, rio Ferreira), Muito Má a Razoável (C) 
(Modelos, rio Ferreira), Má (D) (Alfena, rio Leça) e Razoável (C) a Boa (B) (Hortal, rio Leça). 

De acordo com o Plano de Gestão de Região Hidrográfica 2016/2021, estes resultados, devem-se a 
pressões negativas sobre os cursos de água, nomeadamente de origem urbana, agrícola e 
hidromorfológica. 

A totalidade da população do concelho de Valongo é servida pela Bewater – Águas de Valongo, S.A. (em 
alta e em baixa), sendo a água proveniente do rio Douro. 

Na área de intervenção do projeto não existe qualquer captação pública de abastecimento. 
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Ambiente Sonoro 

A área de implantação da Subestação do Sobrado e das Linhas Elétricas não possui classificação acústica 
e as zonas periféricas da localidade de Vale Direito são classificadas como zonas mistas, de acordo com 
as Cartas de Classificação acústica do PDM de Valongo. 

A análise específica referente ao Ambiente Sonoro é efetuada em capítulo próprio do presente Parecer. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

B.1. Fase de construção 

O EIA concluiu que na fase de construção podem ocorrer efeitos negativos na saúde e bem-estar das 
populações, mas que os potenciais impactes, de uma forma geral, são pouco significativos desde que 
adotadas as necessárias medidas preventivas ou mitigadoras. 

A análise específica referente ao Ambiente Sonoro é efetuada em capítulo próprio do presente Parecer. 

Os principais impactes poderão resultar da circulação de máquinas e veículos da obra nas vias públicas, 
particularmente no interior de povoações, podendo traduzir-se em risco de ocorrência de acidentes 
envolvendo a população local. 

São espectáveis eventuais efeitos no bem-estar das populações resultantes da afetação da propriedade 
e/ou de rendimentos das explorações, seja de caráter temporário ou permanente (apoios, linhas, 
servidão). 

 

B.2. Fase de funcionamento/exploração 

São esperados impactes positivos, de elevada magnitude e significância, consequência da melhoria da 
qualidade de vida das populações abrangidas pelo reforço da rede elétrica possibilitado com a 
implantação do projeto a nível concelhio e da região. 

A nova subestação da RNT, e linhas associadas, integram um conjunto de investimentos de renovação e 
reforço na zona do Grande Porto, para apoio do desenvolvimento da rede elétrica nessa zona e também 
para apoio às futuras ligações para o norte litoral do País. 

Não se esperam quaisquer impactes relativamente a habitantes ou utentes de outros equipamentos com 
atividade humana, exceto no que concerne ao Ambiente Sonoro visto que, nalgumas situações, as 
mesmas se encontram a distâncias inferiores a 750 m. 

Ao nível do ruído, e desde que, sejam consideradas as medidas de condicionamento acústico previstas no 
projeto para a Subestação e as decorrentes do Presente parecer, não se preveem impactes negativos 
dignos de registo induzidos pelo funcionamento das linhas de transporte e pela Subestação de Sobrado. 

 

B.3. Fase de desativação 

Nesta fase, os impactes serão semelhantes aos identificados para a fase de construção, associados ao 
desmantelamento das infraestruturas. 
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C. Análise de risco ambiental 

C.1. Risco de origem interna 

Na fase de construção foi dado especial relevo às atividades do projeto que apresentem maior risco, 
nomeadamente: funcionamento dos estaleiros e frentes de obra, movimentação de terras, 
armazenamento temporário de terras, transporte de materiais e alterações na rede viária. 

Nesta fase, os riscos associados ao projeto estarão contemplados no Plano de Segurança e Saúde, cuja 
implementação e acompanhamento em obra será realizado por responsáveis da segurança e ambiente, 
por forma a garantir a minimização dos riscos que ocorrem, nomeadamente a prevenção de acidentes e a 
minimização das suas consequências. 

Durante a fase de exploração e face às caraterísticas do projeto, o risco de ocorrência de acidentes com 
gravidade – colisão com aeronaves ou aves, eletrocussão de pessoas e animais, incêndios florestais – é 
baixo. 

Nesta fase do projeto, é importante referir a questão da exposição aos campos eletromagnéticos (CEM) 
gerados pelas linhas, uma questão com visibilidade pública que contribui para uma reação social a este 
tipo de infraestrutura. 

Segundo o EIA, com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em 
linhas similares em todo o mundo, pode concluir-se que os valores dos CEM sob qualquer linha da rede, 
de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites recomendados internacionalmente e que se 
encontram transpostos para o direito nacional pela Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

No domínio dos efeitos sobre a saúde dos referidos campos eletromagnéticos e de acordo com diversas 
publicações e comunicações produzidas, nomeadamente da responsabilidade da Organização Mundial de 
Saúde [(Establishing a Dialogue on Risks from Eletromagnetic Fields (2002); monografia Extremely Low 
Frequency Fields – Environmental Health Criteria (2007)] e da Direção Geral de Saúde [Linhas de 
Transporte de Energia e Perigos para a Saúde – Circular Informativa (2008)], em que se procede à 
apresentação do conhecimento sobre os efeitos e dos estudos realizados, é indicado que não é possível 
estabelecer uma relação entre as linhas de transporte de energia e a exposição a campos 
eletromagnéticos e o surgimento de doenças oncológicas. 

Todos os valores calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados na legislação nacional 
aplicável, mesmo numa perspetiva de exposição pública permanente. 

 

C.2. Riscos de origem externa 

Os riscos de origem externa ao projeto objeto de análise no EIA e que se traduzem em ações externas 
mas que podem ter consequências para o mesmo, são abaixo sistematizados. 

Sismos 

A área do projeto enquadra-se na Zona D correspondente à zona de risco sísmico reduzido do território 
nacional, de acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 20102 e no respetivo Anexo Nacional 
(NA). 

Assim, a conceção do projeto teve em consideração as recomendações dos documentos normativos em 
vigor no que diz respeito a construção antissísmica, implicando uma maior capacidade de resistência a 
esse fenómeno. 
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Ciclones 

O risco de afetação da infraestrutura por ciclones perspetiva-se que seja muito reduzido, uma vez que se 
trata de um fenómeno de ocorrência rara na latitude nacional e dado que a distância que separa a área 
de projeto da costa é superior a 20 km em linha reta. 

Tornados 

Atendendo ao fenómeno natural ser pouco comum no território nacional e na zona da implantação do 
projeto não haver registo da ocorrência deste tipo de fenómeno, foi classificado como risco reduzido de 
ocorrência. 

Trovoadas 

Devido à grande imprevisibilidade na localização da queda de raios, considera-se que o risco de 
interferência negativa com a infraestrutura é baixo, atendendo aos sistemas de controlo a implementar, 
bem como à existência obrigatória de uma faixa de controlo da vegetação. 

Incêndios rurais 

Devido à elevada frequência com que ocorrem e extensão que atingem, os incêndios rurais são das 
catástrofes naturais mais graves em Portugal. Para além dos prejuízos económicos e ambientais, 
constituem uma fonte de perigo para as populações e bens. 

De acordo com a cartografia elaborada no âmbito do PDM, nomeadamente a Planta de Condicionantes – 
Carta de Risco de Incêndio, o projeto irá ser instalado em áreas classificadas como tendo risco de 
incêndio “Alto” e “Muito Alto”. No entanto, é importante salientar que a infraestrutura terá associada uma 
faixa de proteção, onde existe um controlo de desenvolvimento da vegetação que mitigará a ocorrência e 
a afetação da mesma em caso de ocorrência de um incêndio rural. 

 

D. Medidas de minimização 

No EIA, para a fase de construção e para o fator Saúde Humana, são propostas as seguintes medidas: 

C.3 – Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações das populações; 

C.17 - Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos 
terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser 
encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os 
interessados, garantindo o acesso às propriedades. 

Independente das medidas apresentadas se revelarem insuficientes, nomeadamente para o fator Saúde 
Humana, considera-se que devem ser cumpridas as medidas de minimização preconizadas no EIA 
nomeadamente as de maior relevância em termos de proteção da saúde das populações e consideradas 
nos fatores Ambiente Sonoro, Qualidade da Água e Qualidade do Ar, nas diferentes fases do projeto, as 
quais devem ser complementadas com as seguintes medidas: 

• Implementar o Plano de Segurança e Saúde em obra (de acordo com a legislação aplicável) 
atendendo às atividades previstas; 

• Deverá ser garantido, em fase de obra, que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de 
saúde adequados; 
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• As condições estruturais e de funcionamento do estaleiro das áreas sociais e de apoio aos 
trabalhadores da obra deverão estar de acordo com a legislação em vigor de proteção da saúde 
dos trabalhadores; 

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

• Informar sobre a construção e instalação do projeto à Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC), assim como às entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios 
florestais, bem como às entidades com jurisdição na área de implantação do projeto; 

• Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 
tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 
populações; 

• Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

O EIA não preconiza para a fase de exploração a adoção de quaisquer medidas de mitigação 
especificamente direcionadas para a Saúde Humana, sendo no entanto propostas medidas ao nível de 
outros fatores, que se correlacionam com este fator. Adicionalmente, considera-se que deverá ser 
implementada a seguinte medida: 

Deverá ser implementado um plano de emergência em caso de incêndio interno ou externo às 
instalações e infraestruturas. 

Na fase de desativação deverão ser implementadas as medidas preconizadas para a fase de construção. 

 

E. Conclusão 

Face ao exposto, ao nível do fator “Saúde Humana” considera-se poder ser emitido parecer favorável à 
concretização do presente projeto, condicionado à implementação das medidas de minimização 
constantes no presente parecer. 

 

6.6. PAISAGEM 

A. Caracterização da situação de referência 

A.1. Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação e 
caracterização das Unidades Homogéneas que a compõem. Em termos paisagísticos, e de acordo com o 
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de 
Cancela d'Abreu et al (2004), a Área de Estudo está inserida no Grande Grupo de Paisagem A – Entre 
Douro e Minho com a Unidade de Paisagem 8 – Serras de Valongo, que se descreve de seguida: 

• Unidade de Paisagem 8 – Serras de Valongo 

Esta unidade de paisagem compreende a área de estudo e de implantação do projeto. 
É caracterizada por uma grande diversidade orográfica onde as áreas de relevo mais vigoroso são 
ocupadas por povoamentos florestais em que se destaca o eucalipto. A ocupação urbana ocupa 
as zonas de vale e baixa encosta de uma forma desorganizada intercalada com espaços 
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industriais e agrícolas. Apesar do valor paisagístico atribuído a estas formas do relevo, esta 
paisagem apresenta uma identidade pouco forte devido principalmente à desorganização espacial 
do território. Dentro desta unidade foram ainda consideradas/delimitadas 4 Subunidades de 
Paisagem: “Serras de Valongo e Outeiros Associados”; “Vale do Rio Leça”; Vale do Rio Ferreira” e 
“Serra da Agrela”. 

Relativamente à localização, o projeto insere-se no Grande Grupo de Paisagem A – “Entre Douro e 
Minho”, na Unidade de Paisagem 8 – “Serras de Valongo” e na Sub-unidade “Serras de Valongo e 
outeiros associados” que se caracteriza por se inserir no complexo xisto-grauváquico com grandes 
variações altimétricas e declives acentuados. A ocupação das zonas mais elevadas é feita por explorações 
florestais com espécies de crescimento rápido como eucalipto e pinheiro-bravo. O coberto vegetal é 
maioritariamente de porte arbóreo, onde são visíveis algumas manchas ocupadas por espécies invasoras 
como o Ailanthus altissima ou a Acacia spp. 

 

A.2. Análise Visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, e de acordo com 
a cartografia, a área de estudo define-se da seguinte forma: 

� Qualidade Visual da Paisagem 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, Qualidade Visual 
“Elevada”, representando esta classe cerca de (47 %), correspondente a aproximadamente 
1 305,15 ha. 

Relativamente às componentes do projeto, descreve-se em seguida a sua localização em termos 
deste parâmetro: 

− Subestação e acessos e respetivos taludes – apresenta qualidade visual ‘Elevada’ a 
sul, seguida por uma qualidade visual elevada com expressão semelhante ‘Média’, 
sita na área mais a norte; 

− Linha dupla a 220 kV (Sobrado/Vermoim 2 e Sobrado/Ermesinde 2) – “Média” (apoios 
P2, P3, P4, P7, P8, P9 e P10), “Elevada” (apoios P1, P6) e “Baixa” (apoios P5 e 
P25/11); 

− Linha dupla a 220 kV (Sobrado/Valdigem e Sobrado/Ermesinde 1) – “Média” (apoios 
P3, P7, P8 e P9), “Elevada” (apoios P1, P2, P6 e P26/P11) e “Baixa” (apoio P4, P5, P9 
e P10); 

− Linha de 400 kV – “Baixa” (apoios P2/2, P37/54, P36/53 e P52/3) e “Média” (apoio 
P1/1). 

� Capacidade de Absorção Visual 

A Capacidade de Absorção Visual da área de estudo é predominantemente “Média”, com cerca 
de 62 ha. Nas extremidades zonas nascente e poente a capacidade de absorção visual é “Baixa” 
o que se justifica pela presença de maior número de aglomerados populacionais: Alfena e 
Sobrado, assim como de uma rede de viária mais densa. 

A classe de Absorção Visual “Elevada” representa cerca de 20 % da área de estudo, sendo a 
sua maior expressão territorial na zona mais a norte da área de estudo e mais a sul, ambas em 
posição mais central. Correspondem a zonas com um reduzido número de observadores e a um 
relevo mais acidentado. A zona mais a norte sobrepõe-se às encostas e cabeceiras das linhas de 
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água do ribeiro da Regada e a zona mais sul sobrepõe-se ao vale e às encostas do ribeiro de 
Fontelhas. 

Relativamente às componentes do projeto, descreve-se em seguida a sua localização em termos 
deste parâmetro: 

− Subestação e acessos e respetivos taludes – está implantada integralmente numa 
área com capacidade de absorção “Média”; 

− Linha dupla a 220 kV (Sobrado/Vermoim 2 e Sobrado/Ermesinde 2) – “Média” (apoios 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 e P25/11); “Elevada” (apoio P7); 

− Linha dupla a 400 kV (Sobrado/Valdigem e Sobrado/Ermesinde 1) – “Média” (apoios 
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P8, P9, P10 e P26/P11); “Elevada” (apoio P7); 

− Linha de 400 kV – todos os apoios com Absorção Visual “Média” (apoios P1/1, P2/2, 
P37/54, P36/53 e P52/3). 

Importa contudo referir e salientar, que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção 
visual absorvem o impacte visual de alterações que possam ocorrer, fundamentalmente, ao 
nível do solo. No entanto, nem sempre se pode inferir o mesmo para perturbações que 
decorram acima da superfície do solo e, consequentemente, para estruturas com maior 
desenvolvimento vertical, como é o caso dos pórticos associados à Subestação ou aos apoios 
das linhas elétricas que a esta façam ligação, cuja altura é mais significativa. Igualmente, não 
significa que não há impacte visual ou que não há exposição a observadores ou povoações. 

No cômputo geral, são áreas expostas a uma presença humana menos expressiva e 
representam a situação de referência. 

� Sensibilidade Visual 

A área de estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, Sensibilidade Visual 
“Elevada”. A distribuição desta classe é dispersa por todo o território em estudo, com particular 
incidência nas áreas de maior número de observadores onde a absorção visual é reduzida. 

Relativamente às componentes do projeto, descreve-se em seguida a sua localização em termos 
deste parâmetro: 

− Subestação e acessos e respetivos taludes – situa-se em áreas que, maioritariamente, 
integram a classe de “Elevada” seguida da classe de “Média” e parcialmente em 
“Baixa”; 

− Linha dupla a 220 kV (Sobrado/Vermoim 2 e Sobrado/Ermesinde 2) – “Média” (apoios 
P2, P3, P4, P8, P9 e P10); “Elevada” (apoios P1 e P6) e “Baixa” (apoios P5, P7 e 
P25/11); 

− Linha dupla a 220 kV (Sobrado/Valdigem e Sobrado/Ermesinde 1) – “Média” (apoios 
P3 e P8); “Elevada” (apoios P1, P2 e P6) e “Baixa” (apoios P4, P5, P7, P9 e P10); 

− Linha de 400 kV – “Baixa” (apoios P2/2, P37/54, P36/53 e P52/3) e “Média” (apoio 
P1/1). 

B. Identificação e avaliação de impactes 

De uma forma geral, o desenvolvimento de um projeto desta natureza (Subestação e Linhas de Muito 
Alta Tensão) induz necessariamente a ocorrência de impactes negativos na Paisagem. Os mesmos 
devem-se ao facto de se introduzir no território alterações ao nível estrutural, funcional e visual. Esta 
última pode ter origem numa mera intrusão visual do projeto ou de uma das suas componentes que por 
si só se destaque, ou pode, em simultâneo, ou não, ser proveniente de alterações introduzidas na 
matriz/estrutura da Paisagem, sempre que as mesmas se revistam de um impacte visual.  
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Genericamente, as ações a realizar refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, sobre os 
seus valores/atributos - naturais, patrimoniais e culturais - e indiretas, em termos visuais, com 
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim negativamente a 
leitura da Paisagem. 

 

B.1. Fase de construção 

B.1.1 Impactes estruturais 

São impactes associados às áreas de implantação direta dos estaleiros, acessos, Subestação e linhas 
elétricas. Contudo, nem todas as componentes (Subestação, Linhas, Estaleiros e Áreas de 
Armazenamento) têm igual impacte, fundamentalmente sobre a morfologia do relevo e sobre a 
vegetação. 

� Desmatação – em termos quantitativos relativamente à remoção do coberto vegetal arbustivo 
são referidos os seguintes valores: 
− Subestação e acessos e respetivos taludes – cerca de 6 ha, no entanto é de esperar uma 

afetação superior uma vez que os matos associados ao uso florestal (aproximadamente 
16 ha) não foram contabilizados; 

− Linhas a 220 kV – faixa de servidão com cerca de 25 ha correspondendo a uma extensão 
de cerca de 2,7 km; 

− Linhas a 400 kV – 3,38 ha (faixa de servidão). 

Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (faixas de proteção legal das linhas elétricas) 
a permanente (subestação e acessos dedicados), reversível (estaleiro e áreas de 
armazenamento) a parcialmente reversível (faixa de proteção/servidão legal das linhas) a 
irreversível (acessos permanentes e Subestação), reduzida (Subestação e acessos dedicados) a 
média magnitude (faixa de proteção/servidão legal das linhas a 220 kV) e pouco significativo 
(Subestação, acessos dedicados e faixa de proteção legal da linha, a 400 kV) a significativo 
(conjunto da Subestação e da faixa de proteção/servidão legal das linhas a 220 kV). 

� Desflorestação - incide sobretudo em manchas florestais de pinheiro-bravo e eucalipto: 
− Subestação e acessos e respetivos taludes – 16 ha 
− Linhas a 220 kV – faixa de servidão com cerca de 25 ha correspondendo a uma extensão 

de cerca de 2,7 km 
− Linhas a 400 kV – 4,5 ha (faixa de servidão) 

Impacte negativo, direto, certo, local, permanente (Subestação, acessos dedicados e faixas de 
proteção legal das linhas), reversível (estaleiro e áreas de armazenamento) a irreversível 
(Subestação, acessos dedicados e faixas de proteção legal das linhas), reduzida (Subestação, 
acessos dedicados e faixa de proteção legal da linha, a 400 kV) a média (faixa de 
proteção/servidão legal das linhas a 220 kV) magnitude e pouco significativo (Subestação, 
acessos dedicados e faixa de proteção legal da linha, a 400 kV) a significativo (conjunto da 
Subestação e da faixa de proteção/servidão legal das linhas a 220 kV). 

� Alteração da Morfologia Natural – dadas as características morfológicas do terreno prevê-se a 
alteração da topografia para a instalação da Subestação e abertura do novo acesso à 
RETRIA/RECIVALONGO. Esta afetação traduzir-se-á na construção de uma plataforma à cota 
196 num terreno onde atualmente esta de encontra, no intervalo entre os 150 e 200 m de 
altitude. Relativamente à morfologia do terreno, a alteração ocorrerá principalmente na classe 
entre os 8-16 %. 
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Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, áreas de armazenamento e áreas 
de implantação/plataformas dos apoios das linhas em situações de relevo plano) a permanente 
(Subestação, acessos dedicados e áreas de implantação/plataformas dos apoios das linhas em 
situações de relevo não plano), reversível (estaleiro, áreas de armazenamento e áreas de 
implantação/plataformas dos apoios das linhas em situações de relevo plano) a irreversível 
(Subestação, acessos dedicados e áreas de implantação/plataformas dos apoios das linhas em 
situações de relevo não plano), reduzida (estaleiro, áreas de armazenamento e áreas de 
implantação/plataformas dos apoios das linhas) a média (acessos dedicados à subestação e o 
conjunto das áreas de implantação/plataformas dos apoios das linhas em situações de relevo 
não plano) a elevada magnitude (Subestação) e pouco significativo (estaleiro, áreas de 
armazenamento e áreas de implantação/plataformas dos apoios das linhas em situações de 
relevo plano) a significativo (conjunto dos acessos dedicados à Subestação e das áreas de 
implantação/plataformas dos apoios das linhas em situações de relevo não plano) a muito 
significativo (Subestação). 

 

B.1.2 Impactes visuais 

Para a determinação e avaliação dos impactes visuais gerados pela intervenção e projetados sobre a área 
de estudo, são consideradas as Bacias Visuais e a Qualidade Visual e o seu Valor Cénico. Na avaliação, e 
em ambas as fases (construção e exploração), são considerados os impactes visuais que se fazem sentir 
sobre: “Observadores Permanentes” e “Temporários” e sobre as Áreas de Qualidade Visual “Elevada”. O 
impacte visual potencial das componentes mais relevantes do projeto será objeto de maior detalhe na 
análise dos impactes visuais na fase de exploração, fase à qual corresponde a situação final e de maior 
artificialidade determinada pelo projeto. 

Ao nível dos impactes visuais consideram-se como impactes a expressão visual do desenvolvimento das 
diversas ações que vão decorrendo, de forma dispersa, pelas diversas áreas de intervenção, durante a 
fase de construção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente, e 
que, no seu conjunto, se expressam num impacte visual que, habitualmente, se designa por “Desordem 
Visual”. Dentro deste destacam-se, sobretudo, a formação de poeiras (ventos predominantes de NO e 
SO), percetíveis a maiores distâncias, que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, 
e a montagem das estruturas, que, no caso particular dos apoios das linhas elétricas, este impacte é 
ainda reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem em altura, também esta percecionada a 
maiores distâncias. 

� Diminuição da Visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras resultante das ações de 
desmatação e, sobretudo, de movimento de terras - escavação e aterros - e circulação de 
veículos ligeiros e pesados. 

Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa (“Observadores Permanentes”: 
trabalhadores em obra – apoios das linhas elétricas aéreas; “Observadores Temporários”: Rua 
Nossa Senhora do Amparo, Rua Campelo e Escola Profissional de Valongo) a média 
(pontualmente sobre “Observadores Permanentes”: povoações a nascente Devesa, Vale Direito 
e Penide) magnitude e pouco significativo (“Observadores Permanentes”: trabalhadores em 
obra – apoios das linhas elétricas) a significativo (pontualmente sobre “Observadores 
Permanentes”: povoações a nascente Devesa, Vale Direito e Penide; “Observadores 
Temporários”: Rua Nossa Senhora do Amparo, Rua Campelo e Escola Profissional de Valongo) a 
muito significativo (“Observadores Permanentes”: trabalhadores em obra - Subestação). 

� Montagem das Estruturas e Infraestruturas: presença (movimento/construção) em obra de um 
conjunto dos elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma - estaleiro, 
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circulação de veículos e de outra maquinaria pesada (gruas) envolvidos, quer no transporte de 
equipamento/materiais/resíduos quer na montagem da subestação e apoios das linhas elétricas 
aéreas, assim como na execução da desmatação, da desflorestação, e movimentos de terras 
(aterros e escavações e terraplenos); abertura do novo acesso e construção da Subestação. 
No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

Impacte negativo, certo, local, temporário, reversível, baixa (“Observadores Permanentes”: 
trabalhadores em obra – apoios das linhas elétricas; “Observadores Temporários”: Rua Nossa 
Senhora do Amparo) a média (“Observadores Permanentes”: povoações a nascente – Alto dos 
Foguetes e Alto Vilar) magnitude e pouco significativo (“Observadores Permanentes”: 
trabalhadores em obra – apoios das linhas elétricas aéreas e povoações a nascente – Alto dos 
Foguetes e Alto Vilar) a significativo (“Observadores Temporários”: Rua Nossa Senhora do 
Amparo e, parcialmente, sobre a Rua Campelo – Subestação e Rua Nossa Senhora do Amparo 
(pontualmente) – apoios P3 e P4 das Linhas, a 220 kV) a muito significativo (“Observadores 
permanentes”: trabalhadores em obra - Subestação). 

 

B.2. Fase da exploração 

A implantação do projeto traduz-se, por um lado, na destruição irreversível de valores/atributos visuais 
existentes, neste caso naturais – vegetação e morfologia ou formas naturais do terreno - que deixam de 
estar presentes na fase de exploração e, em seu lugar, por substituição, passam a existir as componentes 
do projeto, em si mesmas geradoras de impacte visual, a par da também expressão visual da degradação 
infligida aos referidos valores/atributos naturais/visuais da Paisagem, sobretudo, e neste caso particular, 
ao nível da alteração do relevo. 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente 
que as várias componentes do projeto, uma vez finalizadas, assumem na Paisagem. Os impactes visuais 
serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das componentes do projeto, 
bem como as próprias estruturas e infraestruturas. A afetação cénica local é relevante, na área direta da 
sua implantação, assim como na envolvente, mais distante, definida pela área de estudo, onde se 
destacam as áreas com Qualidade Visual “Elevada”, cuja integridade visual é também afetada pelo 
impacte visual, assim como as povoações – “Observadores Permanentes” – e as vias de circulação – 
“Observadores Temporários”. 

À semelhança da análise realizada para os locais onde decorrerão os trabalhos no âmbito da fase de 
construção, as áreas sobre as quais se projetam os impactes, são idênticas. Apenas o nível de magnitude 
e significância se eleva, face à situação de permanência irreversível na sua forma final. 

Da análise da cartografia das bacias visuais de cada uma das componentes do projeto verifica-se que, 
potencialmente, algumas projetam-se sobre uma parte significativa do território definido pela área de 
estudo e da seguinte forma: 

� Subestação - potencialmente, as suas estruturas, sobretudo, os pórticos, serão visíveis por 
“Observadores Permanentes” associados às povoações de Alto dos Foguetes (1 km), Alto Vilar 
(1,5 km), Vilar (1,8 km), Baldeirão (2 km), Sobrado (2 km), Gandra/Vale da Loba (1,9 km) e 
Refojo (1,7 km) e por “Observadores Temporários” associados à A41/IC24, à EN209, às Ruas de 
Santo André, Nossa Senhora do Amparo e do Chão da Vinha; 

� Linha a 220 kV - potencialmente, será visível por “Observadores Permanentes” associados às 
povoações das quais se destacam Alfena (2,2 km), Pedrouços (1,9 km), Transleça (2 km), 
Aldeia Nova (1,5 km), Cabeda (1,9 km), Abelheira (1,8 km), Alto dos Foguetes (1 km), Alto Vilar 
(1,5 km), Vilar (1,7 km), Refojo (1,7 km) e Sobrado (1,7 km). Ao nível de “Observadores 
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Temporários”, potencialmente afetados, destacam-se os associados, às ruas Nossa Senhora do 
Amparo, de Campelo, do Chão da Vinha, Lavadouros, Cidade de Trelazé, São Vicente; 

� Linha a 400 kV - potencialmente, será visível por “Observadores Permanentes”, dos quais se 
destacam as seguintes povoações: Alto dos Foguetes (1 km), Alto Vilar (1,5 km), Vilar (1,8 km), 
Sobrado (1,7 km), Vale Direito (1,2 km), Gandra/Vale da Loba (1,6 km), Refojo (1,4 km) e Balsa 
(1,9 km). Ao nível dos “Observadores Temporários”, potencialmente, afetados com a visibilidade 
desta infraestrutura destacam-se as seguintes vias rodoviárias: Nossa Senhora do Amparo; 
Campelo; Chão da Vinha; Rua de Vilar-Rua Alto de Vilar-Rua da Aldeia; EN209 e A41/IC24. 

Impacte negativo, certo, local, permanente, irreversível, baixa (“Observadores Permanentes” e 
“Observadores Temporários” acima identificados – Subestação) a média magnitude (“Observadores 
Permanentes” e “Observadores Temporários” acima identificados – Linhas a 220 kv e a 400 kV) e pouco 
significativo (“Observadores Permanentes” e “Observadores Temporários” acima identificados – 
Subestação e Linhas, a 220 kV e a 400 kV) a significativo (Áreas de Qualidade Visual “Elevada” de que se 
destaca a Várzea do Ribeira de Tabãos e campos agrícolas adjacentes – Linhas a 220 kV – apoios P7, P8 
e P9) a muito significativo (“Observadores Temporários”: Rua Nossa Senhora do Amparo, numa extensão 
de 500 m, Subestação e Linha a 400 kV). 

 

B.3. Impactes cumulativos 

Considera-se como sendo geradores de impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a 
presença na área de estudo de outras estruturas e/ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou 
outras perturbações, que contribuam para a artificialização da Paisagem ao nível de alterações 
estruturais, funcionais e da perda de qualidade visual ou cénica desta. 

O projeto em avaliação concorre, em termos de impactes cumulativos, com duas tipologias de projeto: 
“Subestação” e “Linhas Elétricas”. Não se regista a presença de outros projetos do tipo “Subestação” na 
área de estudo, pelo que a este nível não se considera existir um impacte cumulativo significativo. 

No que se refere a projetos de igual tipologia ao das linhas elétricas verifica-se que a área de estudo se 
situa num nível de contaminação visual já significativo e, neste contexto, considera-se que o impacte 
cumulativo decorrente da implantação desta componente, sobretudo, das duas linhas elétricas a 220 kV, 
tenderá para significativo ao nível do reforço da artificialização da Paisagem, dado haver a afetação de 
uma nova faixa do território, ou seja, a linha desenvolve-se afastada das existentes.  

Ao nível de projetos de diferente tipologia, identificaram-se os seguintes: espaços de equipamentos, 
como a Retria/Recivalongo; Espaços empresariais e industriais, como o Centro de Distribuição da 
Jerónimo Martins, adjacente ao A41/IC24; vias rodoviárias, como a A41/IC24 e diversas linhas elétricas 
de alta e muito alta tensão. 

São as linhas elétricas aéreas, sobretudo os seus apoios, que determinam maior impacte visual negativo 
sobre a Paisagem, pelo seu alcance visual longínquo e contaminação visual da área de estudo. O impacte 
visual negativo é ainda agravado pelos diversos cruzamentos entre linhas, que se fazem quer na 
perpendicular quer obliquamente. A sua localização faz-se, maioritariamente, na metade sul da área de 
estudo, sendo nesta área que o impacte visual das linhas existentes é significativo a muito significativo. 

No seu conjunto, as linhas elétricas contribuem para uma maior descaracterização visual do território, 
dado o seu maior alcance do impacte visual, sobretudo, dos apoios verticais, ainda que, por vezes, 
possam não introduzir alterações físicas do território significativas. Relativamente à forma como o 
impacte visual negativo se faz sentir sobre os observadores – Permanentes e/ou Temporários -, as linhas 
são responsáveis pelo seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual na 
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Paisagem, particularmente, devido aos apoios, dado o seu desenvolvimento em altura, ou expressão 
vertical. 

 

B.4. Fase de desativação 

Esta fase, que poderá ocorrer no fim da sua vida útil, corresponderá, fundamentalmente, à 
desmontagem, remoção e transporte dos materiais que constituem os equipamentos da subestação, as 
estruturas como os pórticos, a cablagem, os apoios das linhas, a 220 kV e a 400 kV, assim como aos 
respetivos cabos. 

Deverá também corresponder a ações de remoção de todos os materiais inertes alóctones que 
constituem as diferentes camadas dos pavimentos dos acessos assim como das áreas/pavimentos de 
inertes que cobrem o solo da Subestação. Em ambos os casos, tal deverá ser realizado em toda a sua 
profundidade, a par da aplicação de diversas e adequadas medidas e ações de renaturalização de todas 
as áreas afetas. 

Não havendo a instalação de outro projeto, a recuperação ambiental deverá passar por uma intervenção 
que acelere o processo de recuperação paisagística, que inclui obrigatoriamente ações de 
descompactação, onde se justifique e, eventualmente, uma sementeira herbácea/arbustiva ou plantação 
de elementos arbóreos, cuja seleção deverá privilegiar as espécies autóctones ou naturalizadas, 
sobretudo caso o terreno volte a ter uma utilização florestal. 

Ao nível da reposição do terreno e da sua morfologia natural atual, não se prevê que tal ação venha a ser 
possível realizar em toda a sua dimensão ou área. Ou seja, estar-se-á perante a permanência de 
impactes residuais, quer na fase de exploração quer para além da fase de desativação, que se 
consideram ser significativos a muito significativos. Contudo, a verificar-se a desativação deverá ser 
considerada uma ação de modelação em maior ou menor dimensão que permita suavizar maior 
artificialidade das superfícies planas dos taludes e assegurar o desenho de um novo sistema de drenagem 
que assegure níveis de erosão mínimos. Neste âmbito, à data anterior à desativação, deverá ser 
apresentado à um plano de modelação do terreno a par de um projeto de execução de Integração e 
Recuperação Ambiental e Paisagística de toda a área afeta à Subestação, delimitada pela vedação 
proposta. 

Todas as ações atrás referidas implicarão impactes semelhantes aos da fase de construção, ou maiores, 
dado que o cuidado posto na desmontagem é, frequentemente, muito menor do que aquando na fase de 
construção/obra. 

A remoção de todos os elementos que compõem o projeto traduzir-se-á num impacte de igual magnitude 
e significância aos identificados quer para a fase de construção quer para a fase de exploração, sendo no 
entanto positivo, dado se reporta à fase de desativação. 

 

C. Elementos a apresentar; Medidas de minimização 

As medidas de minimização visam reduzir o impacte visual negativo que se faz sentir, sobre 
“Observadores Permanentes” e sobre “Observadores Temporários”, acima identificados. 

Por outro lado, visam também reduzir a afetação física de áreas com interesse visual/cénico elevado e, 
consequentemente, evitar a perda dos valores/atributos visuais relevantes em presença, quer 
patrimoniais quer naturais, sobretudo, ao nível da vegetação que encerra valor visual natural de relevo, 
ainda que sobre algumas delas se projete e seja mantido, durante a fase de exploração, o impacte visual 
negativo e, consequentemente, a sua integridade visual seja comprometida. 
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Não sendo possível eliminar totalmente os impactes estruturais e visuais negativos decorrentes da 
presença física das diversas componentes do projeto, considera-se que os impactes podem ser 
substancialmente minimizados com a introdução de algumas alterações pontuais ao projeto. 

 

C.1. Elementos a apresentar 

Previamente ao licenciamento 

• Apresentar o “Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Subestação do Sobrado” revisto de 
acordo com as seguintes orientações: 

− Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) – Plano Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras - assim como 
com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção, Mapa de 
Quantidades e Plano de Gestão e Manutenção. 

− A equipa técnica e especialista responsável pela sua elaboração deverá estar devidamente 
identificada quer nas peças escritas quer nas peças desenhadas. 

− Devem ser identificadas as espécies a manter, a transplantar e a abater, devendo neste 
contexto ser elaborada cartografia com o levantamento georeferenciado das existências e 
caracterização dos exemplares em causa quanto ao PAP/DAP, altura, valor 
paisagístico/patrimonial/botânico e estado fitossanitário. Neste levantamento deve ainda 
constar a delimitação das áreas em regeneração natural na presente situação de referência. 

− As questões de segurança devem ser observadas, quer quanto às densidades quer quanto 
aos espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar, de modo a garantir 
descontinuidade do material (vegetal) combustível. 

• A delimitação da Estrutura Verde (composição vegetal - tipo de vegetação e a sua combinação) 
deve observar as seguintes orientações: 

− Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser 
acompanhado de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições 
fitossanitárias e bem conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua 
arquitetura, forma e copa. A sua origem deverá ser local.  

− As dimensões dos exemplares a plantar deverão apresentar portes já significativos, quer em 
altura quer em dap/pap, sobretudo para as situações mais críticas. A sua origem deverá ser 
local. 

− Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 
espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser 
considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares 
em causa ou, em alternativa, não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

− Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à 
herbívora. 

− A proposta de sementeiras para toda a área de intervenção, incluindo as zonas de clareira, 
deve ter em consideração as habitualmente existentes nos prados da região, ou, em 
alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o recurso 
à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e do combate à 
desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats para as 
espécies de avifauna e outras existentes e potenciais. 
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Previamente ao início da obra 

• Apresentar uma proposta de Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), o qual 
deve observar os seguintes aspetos: 

− Deverá ser elaborado por especialistas ou entidades devidamente credenciadas e 
reconhecidas; 

− Deverá ser realizada uma prospeção de atualização de toda a área integral da Subestação 
interior à vedação, assim como das faixas de proteção legal das linhas elétricas aéreas; 

− Realização de cartografia com o levantamento georeferenciado dos núcleos isolados e de 
áreas; 

− Caracterização e quantificação das áreas contaminadas; 
− Identificação e caracterização das espécies em presença; 
− Definição das metodologias de controlo para cada espécie, devendo ser privilegiado o 

controlo físico; 
− Programa de monitorização/manutenção para a fase de exploração para um mínimo de 

10 anos; 
− Proposta temporal para a apresentação de Relatórios de acompanhamento. 

• Apresentar uma proposta de “Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das 
Linhas (PGRFPLL) Elétricas Aéreas”. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e 
desenhadas e nele devem constar os seguintes elementos: 

− Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 
preservação e proteção; 

− Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 
plantação de espécies autóctones; 

− Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais 
de plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial; 

− Plano de manutenção. 

• Apresentar uma proposta de “Plano de Gestão e Reconversão Florestal da Envolvente à 
Subestação” para a área interior à vedação da propriedade da REN e os limites da base dos 
taludes e vias de acesso internas. O mesmo deve atender às seguintes orientações: 

− Ser apresentado como documento autónomo; 
− Ser constituído por peças escritas e desenhadas devidas e a escala de projeto de execução; 
− Incluir a localização georeferenciada das áreas onde se registe regeneração natural com 

vista à sua preservação e proteção; 
− Incluir o elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere 

aos locais de plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial; 
− Incluir um Plano de manutenção. 

• Apresentar a ficha técnica das soluções tipo de luminária a adotar para a iluminação exterior a 
utilizar na Subestação. A mesma não deve ser geradora de poluição luminosa, devendo acautelar 
todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a 
poluição luminosa. Todo 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. 
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No decurso da obra 

• Apresentar uma Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), 
considerando as seguintes orientações: 

− Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao “Projeto de Integração Paisagística da Subestação”, 
deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural 
da vegetação; 

− Representação em cartografia das áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro e 
áreas/plataformas de trabalho da linha elétrica aérea; 

− A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 
completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais; 

− A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar; 
− Incluir os locais de depósito das terras vivas/vegetais; 
− No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, apenas deverão ser consideradas 

espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados 
e em boas condições fitossanitárias; 

− Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

• Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator 
Paisagem. Para 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; deve também permitir visualizar, não 
só o local concreto da obra, assim como a envolvente, no âmbito da demonstração do 
cumprimento das disposições a cumprir referentes à concretização do projeto. 

Na fase de exploração 

Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP após a sua 
implementação durante, no mínimo, pelo menos, 3 anos. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, 
num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de situação à data 
e de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção dos problemas 
detetados. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo fotográfico, deve ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de 
imagens que ilustrem as situações. 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. As fotografias a apresentar 
devem ter uma elevada resolução/definição. 

 

C.3. Medidas de minimização 

Fase prévia à obra 

• Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar 
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ações nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de 
conduta perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator Paisagem – vegetação, 
afloramentos rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais entre outros. 
A formação deve ainda contemplar a temática das espécies vegetais autóctones e exóticas 
invasoras e os procedimentos a ter em obra para cada uma delas. 

• Em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as dos corredores das linhas elétricas, e antes 
do início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser estabelecidos os limites para 
além dos quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por 
eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites 
devem ser claramente balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo 
permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

• Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, 
eventualmente, arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser 
devidamente balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva 
e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, 
sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na 
extensão voltada para o lado da intervenção.  

• No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar 
o exposto na respetiva legislação em vigor. 

Fase de obra/construção 

• Execução do “Projeto de Integração Paisagística da Subestação de Sobrado”, do Plano de Gestão 
e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL) Elétricas Aéreas, do Plano de 
Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) e do Plano de Recuperação das Áreas 
Intervencionadas (PRAI). A implementação dos referidos planos e projetos deve ser 
acompanhada pelos especialistas que procederam à sua elaboração, devendo estes estar 
reconhecidos nos referidos planos, em todas as fases de desenvolvimento da obra e exploração. 

• Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, 
de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua 
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável 
a todas as áreas a intervencionar, incluindo a faixa de proteção legal da linha elétrica aérea e 
deve seguir as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

• As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 
e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte 
raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar 
movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, 
com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a 
intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem 
ser desmatadas ou decapadas. 

• A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca 
circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre 
sobre o terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda 
que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

• A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da 
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de 
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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. 

• A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de sementes 
das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2 m 
de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando 
que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão 
hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e 
aplicável em função dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

• As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem 
ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser 
totalmente separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não 
devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

• Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de 
todos materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não 
devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas 
invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

• Sempre que possível planear a realização dos trabalhos, de forma a minimizar as movimentações 
de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, assim como deverão ser 
adotadas todas as práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras em 
tempo/período seco/ventoso. 

• A materialização dos novos acessos ou a beneficiar deverá considerar as seguintes orientações 
que devem ser demonstradas: menor largura possível; exclusão das zonas de maior declive; 
camada de desgaste menos impactante; taludes de aterro e escavação segundo inclinações 
inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

• A desativação do acesso à Recivalongo deverá incluir a remoção integral e em toda a 
profundidade dos materiais alóctones constituintes das diversas camadas de pavimento, as quais 
deverão ser levadas a depósito adequado. Na área fora da área útil da implantação da 
Subestação, para além do cumprimento das medidas preconizadas, a recuperação deve incluir a 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto 
possível, e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à 
regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

• Toda a área interior à vedação deve ser limpa de todos os resíduos existentes e entulhos de obra, 
devendo os mesmos ser conduzidos a destino final adequado para reciclagem ou não. 

• Deverá ser garantida 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. 

Fase de exploração 

• Implementação do Plano/Programa de Manutenção do “Projeto de Integração Paisagística (PIP) 
da Subestação”. 

• Implementação do Programa de Monitorização das Espécies vegetais Exóticas Invasoras 
associado ao “Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras” na área interior à vedação e 
propriedade da REN, S.A., assim como na faixa de proteção/servidão legal das linhas elétricas. 
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• Execução/implementação da manutenção prevista no Programa de Gestão do “Plano de Gestão e 
Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL)”. 

• Apresentação de Relatório de Acompanhamento dos anteriores Planos/Programas e Projeto por 
um período mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um deles. 

 

D. Conclusão 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, considera-se que poderá ser emitido parecer 
favorável ao projeto da "Subestação de Sobrado, a 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 
220 kV associadas", condicionado à implementação integral do conjunto de elementos a apresentar e de 
medidas de minimização acima elencadas para as diferentes fases do projeto. 

 

6.7. PATRIMÓNIO CULTURAL 

A. Caracterização da situação de referência 

Para a caracterização da situação de referência definiu-se como área de incidência do projeto a que 
corresponde «área de implantação da Subestação de Sobrado e ao corredor selecionado para a 
implantação de cada Linha Elétrica Aérea, que consiste numa faixa de terreno com cerca de 100 m de 
largura, centrado ao eixo da linha, e numa extensão total de aproximadamente 3,1 km de extensão» 
(Relatório Síntese, p.140). 

Refere-se no EIA que os apoios que integram a abertura das linhas a 400 kV estão localizados na área da 
Subestação de Sobrado pelo que não implicam prospeção de áreas adicionais, sendo esta cumulativa com 
a área da subestação. 

A área de afetação direta corresponde à zona de implantação dos apoios da rede elétrica, mais 
concretamente um círculo com 25 m de diâmetro. Ou, no caso de existir desmatação do terreno, consiste 
num corredor com 50 m de largura centrado ao eixo da linha. 

A área de afetação indireta corresponde a um corredor entre 50 m a 100 m de largura, centrado ao eixo 
da linha. Esta faixa de terreno «constitui uma medida preventiva e deverá servir para sinalizar todos os 
potenciais impactes negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da 
empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, na desmatação do terreno e 
na movimentação de máquinas.» (idem, p.140) 

Procedeu-se a uma pesquisa bibliográfica e documental através da consulta de inventários de organismos 
públicos com tutela sobre o Património, nomeadamente da Direção-Geral do Património Cultural, através 
da base de dados de imóveis classificados, de imóveis em vias de classificação e de sítios arqueológicos e 
do Sistema de Informação para o Património Arquitectónico, em consulta online, o planos diretores 
municipais (PDM), bibliografia seletiva sobre património arqueológico, cartografia militar e ortofotografia 
(Google Earth). 

Posteriormente, realizou-se o trabalho de campo, que consistiu na prospeção sistemática de toda a área 
de incidência do projeto (subestação de Sobrado e Linhas associadas). 

Segundo o EIA, a prospeção foi substancialmente condicionada em alguns troços pela má visibilidade do 
terreno devido às densas manchas de eucaliptais e de pinhais registadas sobretudo no corredor das 
linhas elétricas. Verificou-se ainda a existência de uma grande área com aterros, na zona de implantação 
da Subestação de Sobrado. 

É apresentado no EIA um enquadramento histórico-arqueológico da área do projeto. 
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Refere-se que informação arqueológica disponível sobre as freguesias onde este projeto se implanta 
concentra-se no território Sul das mesmas, na Serra de Santa Justa e em seu redor. 

Atualmente, não se conhecem sítios arqueológicos atribuíveis à Pré-história nas freguesias onde se 
implanta a área de enquadramento. No entanto, através da consulta do Sistema de Informação 
Endovélico e SIG associado, verifica-se a existência do CNS 4138 - Cavaleiros, na freguesia de Valongo 
sem fornecer localização, descrição ou origem da informação, que corresponde a um monumento 
megalítico, e as Inquirições de 1258 mencionam em Suzão, freguesia de Valongo, os topónimos 
"Mamona" e "Mamona saxi". Estes dados sugerem a existência de monumentos megalíticos e, portanto, 
das comunidades que os construíram e utilizaram nas proximidades da área de enquadramento. 

Apesar de se encontrarem referenciados na área do concelho de Valongo três locais habitualmente 
identificados como Castros - Alto dos Castros, Castro de Couce (CNS 18255) e Castro de Pias- nenhum 
destes sítios revelou estruturas ou espólio arqueológico que permitam atribuir-lhes uma inequívoca 
ocupação da Idade do Ferro. 

Pelo contrário, durante o período romano a área da Serra de Santa Justa, na zona Sul do concelho, foi 
intensamente ocupada e explorada. Este povoamento, identificado no Castro de Couce, Castro de Pias, no 
Povoado e necrópole da Corredoura (CNS 6481) e no Povoado mineiro do Fojo das Pombas / Quinta da 
Ivanta (CNS 14180), onde se evidencia a existência de oficinas de lavagem relaciona-se com a exploração 
aurífera deste território. 

No castro de Couce, sobranceiro ao rio Ferreira, foram identificados amontoados de pedra de construção, 
alguns taludes reveladores de muralhas ou plataformas de construção bem como um provável fosso e à 
superfície. Para além de fragmentos de mós, encontram-se inúmeros vestígios cerâmicos de época 
romana - tégula, cerâmica comum e “terra sigillata”. 

No castro de Pias, localizado na vertente Norte da Serra de Pias, sobranceiro ao Rio Ferreira aparece 
grande quantidade de fragmentos de tégula. 

A recolha de espólio romano nalguns castros aponta para uma eventual ocupação de antigos castros ou 
simplesmente continuidade, como é o caso do Casto de Couce e o Castro de Pias, onde se encontram 
muitos fragmentos de tégula e imbrices. 

Estão identificados três conjuntos de antigas explorações mineiras no território do concelho: o Conjunto 
Mineiro de Santa Justa, o Conjunto Mineiro de Pias e o Conjunto Mineiro do Alto do Castelo. Nem todos 
os locais recenseados nestes conjuntos serão do período romano, já que a mineração deste território 
poderá ter ocorrido em momento anterior e se prolongar para além deste período. 

Não existe informação suficiente para aferir da continuidade da ocupação humana deste espaço nos 
períodos históricos subsequentes. Só é possível observar que este território se encontrava nos limites 
entre a Terra da Maia e a Terra de Aguiar [de Sousa], grandes unidades senhoriais do Condado 
Portucalense, formadas provavelmente ao longo do séc. X e conhecidas pela documentação do séc. XI. 
O rio Ferreira servia de limite entre estas duas “terras”. O concelho de Valongo só será criado em 1836 
com desmembramento daquelas unidades senhoriais. 

Em resultado do levantamento de informação bibliográfica e das prospeções arqueológicas, não foram 
identificadas ocorrências patrimoniais em toda a área de incidência do projeto (cerca de 21,8 hectares) 
da subestação do Sobrado 

No conjunto de linhas que fazem a ligação da Subestação de Sobrado a linhas elétricas existentes, numa 
extensão máxima de cerca de 400 metros e cinco apoios, não foram identificadas ocorrências 
patrimoniais durante as prospeções arqueológicas e no levantamento de informação bibliográfica. 
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A 220 kV, nas duas linhas paralelas, com cerca de 3 km de extensão e 11 apoios cada, que vão ligar a 
futura Subestação de Sobrado ao ramal da Linha Recarei-Vermoim 4 para a Subestação de Ermesinde e 
ao ramal da Linha Recarei – Vermoim 2 para a Subestação de Ermesinde e à atual linha Valdigem –
Vermoim 2, o levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas 
contribuíram para o registo de 1 ocorrência patrimonial em toda a área prospetada, designadamente: a 
via do Vale da Cobra 1 (n.º 1), de cronologia indeterminada. 

Esta ocorrência corresponde a um caminho antigo rural, a que foi atribuído um valor patrimonial 
reduzido. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

De um modo geral, considera-se gerar impactes negativos (diretos ou indiretos), sobre ocorrências de 
interesse cultural, todas as ações intrusivas no terreno, relacionadas com a execução e exploração do 
projeto, nomeadamente desmatação, revolvimento de solo e escavação de caboucos, a criação de áreas 
funcionais (estaleiro, áreas sociais) e a construção, regularização e utilização de acessos. 

Também a circulação de viaturas necessárias à construção dos apoios e restantes atividades poderão 
resultar em impactes diretos e negativos, caso não sejam implementadas as medidas de minimização 
preconizadas no EIA e no presente parecer. 

Os trabalhos arqueológicos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções 
arqueológicas sistemáticas) revelaram a existência de 1 ocorrências na área de impacte direto (n.º 1 – 
Via do Vale da Cobra 1), por se encontrar por baixo do corredor das linhas elétricas Sobrado – Ermesinde 
1 e Sobrado – Ermesinde 2. 

Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicas e às caraterísticas específicas deste projeto, 
prevê-se apenas um potencial impacte negativo direto (n.º 1), por ação do agente de desmatação (na 
área em que seja necessário cortar a vegetação arbórea). 

Nesta última situação, os impactes podem ser nulos, caso se conserve in situ toda a estrutura da via 
durante a desmatação do terreno e não se proceda à beneficiação deste caminho. 

Consideram-se indeterminados os impactes negativos sobre eventuais ocorrências arqueológicas 
incógnitas, ocultas no subsolo, não identificadas nesta fase de avaliação, em resultado das ações de 
escavação do solo e subsolo. 

Os trabalhos executados demonstraram a existência de uma ocorrência com valor patrimonial na área de 
incidência do projeto. Apesar dos impactes patrimoniais previstos na fase de construção, desde que 
sejam cumpridas as adequadas medidas de minimização, estes são minimizáveis. 

Durante a fase de exploração da Subestação e das linhas elétricas em análise e tendo em conta o 
cumprimento de todas as medidas de mitigação patrimonial propostas no EIA, não se preveem impactes 
negativos diretos ou indiretos. 

 

Plano de Acessos 

O Plano de Acessos (Volume 6, do EIA) descreve as intervenções a realizar, e apresenta as 
condicionantes afetadas, principais impactes identificados e medidas de minimização propostas. 

Teve-se como preferencial em: primeiro o uso de caminhos existentes com as adequadas condições 
(dimensões com largura máxima de 4 metros que permitam a passagem da grua para montagem dos 
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apoios); seguido do uso de caminhos existentes, em que apenas sejam necessárias pequenas melhorias; 
e por fim, na impossibilidade das situações anteriores, a abertura de novos acessos. 

Segundo o Plano de Acessos, considerando a extensão até ao centro do apoio, tem-se para o presente 
projeto a adoção de 5,3 km de acessos a melhorar e 1,01 km de novos acessos. 

Procurou-se evitar a única ocorrência identificada sob o vão da linha (n.º 1 – Vale da Cobra 1 – Via), 
tendo sido possível desenvolver os acessos sem qualquer interferência. Refere-se apenas o acesso ao 
apoio 1 da LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2 como estando mais próximo, mas sendo possível a 
sua utilização sem interferência com esta ocorrência. 

O acesso aos apoios P4 e P5, sendo existente carece de beneficiação; desenvolve-se junto à ocorrência 
n.º 2 (Fonte da Prata), sem, contudo, intervir com esta. 

Face à proximidade destes caminhos às ocorrências identificadas, apesar de não se perspetivarem 
quaisquer impactes, deverá assegurar-se o acompanhamento arqueológico na fase de obra de forma a 
evitar qualquer ação impactante sobre as ocorrências identificadas ou outras que se venham a identificar. 

 

C. Elementos a apresentar e Medidas de minimização 

C.1. Elementos a apresentar 

Previamente ao licenciamento, deve ser apresentada a atualização do PAAO, com todas as medidas 
referentes ao Património Cultural. 

 

C.2. Medidas de minimização 

No EIA é preconizado um conjunto de medidas de minimização, para as diferentes fases de 
implementação do projeto, com as quais genericamente se concorda, ainda que da análise do EIA e do 
Plano de Acessos apresentado no Volume 6, se evidencie a necessidade de se acrescentarem algumas. 

Assim, para a fase de construção deverão ser implementadas ainda as seguintes: 

• O processo de desmontagem das estruturas existentes terá de ter necessariamente 
acompanhamento arqueológico; 

• Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a 
adoção de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, 
sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais deverão ser apresentadas para 
análise e aprovação, previamente à sua implementação. 

Para a fase de exploração preconiza-se: 

• Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos. 

 

D. Síntese conclusiva 

De acordo com o exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto da 
"Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas", 
condicionado ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas no EIA, com as alterações 
acima enunciadas. 
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6.8. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

A apreciação referente às Alterações Climáticas abaixo efetuada resulta do contributo da APA/DCLIMA, 
consultada enquanto entidade externa à CA. 

 

A. Caracterização da situação de referência 

A área associada à Subestação abrange uma área de intervenção de aproximadamente 21,8 ha. A área 
de estudo é caracterizada por ser maioritariamente coberta de vegetação rasteira e arbórea. 

Realça-se que o EIA não faz referência a nenhum dos documentos estratégicos da Política Climática 
Nacional, nomeadamente: 

• O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050) aprovado pela RCM n.º 107/2019, 
de 1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, 
identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários 
setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os 
transportes, a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais; 

• O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 
de julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de 
estufa (GEE) entre 45 % e 55 % (face a 2005), uma meta de 47 % de energia proveniente de 
fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35 %, assinalando a 
aposta do país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 
2050. As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões 
de GEE devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais 
medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto; 

• De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC 
2020/2030, aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho e o Plano Nacional de Ação para 
as Energias Renováveis (PNAER), também referido no EIA, aprovado pela RCM n.º 20/2013, 
de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021; 

• Importa salientar, relativamente à vertente de adaptação às AC, que o Programa de Ação para 
a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC) aprovado pela RCM n.º 130/2019, de 2 de 
agosto, complementa e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo 
em vista o seu segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange 
diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como o uso eficiente da água, 
prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As medidas de 
adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações 
climáticas sobre o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de 
implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função 
da tipologia do projeto. 

 

B. Identificação e avaliação de impactes 

Quanto à vertente mitigação das Alterações Climáticas é de referir o seguinte: 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de 
calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto 
(construção, exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de 
mitigação das AC. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para 
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o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de 
sumidouro, se aplicável. 

De salientar que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser 
utilizadas sempre que possível os fatores de cálculo [exemplos: fatores de emissão, Poder 
Calorífico Inferior (PCI)] e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de 
Inventários (NIR - National Inventory Report que pode ser encontrado no Portal da APA em: 
https://www.apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/NIR20210415.pdfhttps://www.

apambiente.pt/sites/default/files/_Clima/Inventarios/NIR20210415.pdf. Mais se acrescenta 
que, caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve ser apresentada pelo 
proponente a justificação dessa opção.  

No EIA é referido que, “Atendendo à ocupação atual do solo e considerando um fator de 
sequestro de carbono entre 15 e 32 t/ha/ano associado à ocupação em causa, estima-se uma 
redução inicial entre 293,5 t/ha/ano e 626,1 t/ha/ano associada à necessidade da remoção da 
componente arbórea quer dos corredores determinados pelas faixas de servidão das linhas, quer 
da área de implantação da subestação. Ressalva-se que o valor indicado se reporta apenas à 
remoção e não ao efeito de fixação resultante do desenvolvimento de vegetação arbustiva.” 

Apesar da estimativa de perda de sumidouro descrita no ponto anterior, não foram calculadas as 
estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto; apesar de 
pouco significativas, estas não podem ser consideradas sem impacte na vertente da mitigação às 
alterações climáticas.  

Outro impacte esperado com o projeto são os relacionados com as emissões de gases fluorados 
com efeito de estufa a utilizar nos equipamentos de refrigeração a usar na climatização de 
edifícios técnicos. A este respeito é de mencionar que deve acautelar-se a seleção preferencial de 
equipamentos de climatização que utilizem gases fluorados com menor potencial de aquecimento 
global ou mesmo equipamentos que utilizem fluídos naturais. 

O EIA refere a utilização do hexafluoreto de enxofre (SF6), sendo um gás fluorado com um 
elevado potencial de aquecimento global, que é comummente utilizado nos equipamentos 
elétricos, nomeadamente para proceder ao isolamento de quadros elétricos. Assim, deveria ter 
sido apresentada a estimativa das emissões com a utilização deste gás. 

O proponente demonstrou preocupação com as emissões de SF6 resultantes da destruição de um 
polo de um disjuntor, tendo considerado como medida de prevenção a manutenção periódica e a 
implementação de sistemas de controlo. 

Quanto à vertente adaptação às Alterações Climáticas é de referir o seguinte: 

No essencial, a vertente adaptação às Alterações Climáticas incide na identificação das 
vulnerabilidades do projeto às Alterações Climáticas, na fase de exploração, tendo em conta, em 
particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. 
Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e 
intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o EIA deveria ter abordado a avaliação destes 
fenómenos, tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima 
futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

A caracterização do clima da região onde se insere o projeto teve por base a informação da 
análise estatística das Normais Climatológicas da Região de “Entre Douro e Minho” e “Beira 
Litoral”, do período de 1951-1980, publicadas pelo Instituto de Meteorologia (INMG, 1990), das 
estações climatológicas de Paços de Ferreira e de Porto/S. Gens. 
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Apesar de ser identificado como vulnerabilidade do projeto uma possível ocorrência de ventos 
fortes (fenómeno raro ou pontual) e que a área de intervenção da Subestação e linhas se situam 
em áreas classificadas com Risco Alto e Muito Alto de incêndio, realça-se que face ao horizonte 
do projeto não se encontra refletida uma avaliação das vulnerabilidades e dos fenómenos 
extremos a que o projeto ficará sujeito no clima futuro, nem se encontra justificada a ausência de 
medidas de adaptação, para além do que é indicado face ao risco de incêndio. 

Como forma de reduzir os riscos associados ao risco de incêndio, o proponente indicou 
estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam estes riscos, tais como a 
implementação de uma faixa de gestão de combustível em torno da Subestação, em 
cumprimento do definido pelo Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SNDFCI). 

 

C. Conclusão 

O EIA deveria ter incluído o enquadramento deste projeto na política climática nacional, designadamente 
Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 
2030), Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC2020) e Programa de Ação para 
a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC). 

O EIA deveria ter também incluído as estimativas dos GEE nas diversas fases no projeto, nomeadamente 
das emissões de gás hexafluoreto de hexano (SF6). 

Deveria também ter sido efetuada uma avaliação das vulnerabilidades e dos fenómenos extremos a que o 
projeto ficará sujeito face ao clima futuro. Para este fim, importa destacar que o Portal do Clima 
(http://portaldoclima.pt) disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, 
precipitação, intensidade do vento, entre outras), face à normal de referência de 1971-2000, para os 
seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os resultados são apresentados para Portugal 
continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a 
forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5). 

Considera-se pertinente aludir que na fase de desativação os materiais a remover deverão ser 
transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que 
os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem dado que a transformação de 
resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redução das 
emissões de GEE. 
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7. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) pronunciou-se no âmbito da 
consulta efetuada enquanto entidade externa à CA, tendo-se manifestado favorável à concretização do 
projeto, referindo que o projeto: 

• Não interfere, diretamente, com o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, área sujeita a Regime 
Florestal, ou com zona de proteção em redor de Arvoredo de Interesse Público, classificado, ou 
em vias de classificação; 

• Localiza-se numa área profundamente degradada do ponto de vista da vegetação e habitats, e 
para esta área não é conhecida a presença de qualquer espécie da fauna ou flora, com estatuto 
de conservação desfavorável; 

• De acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos a linhas aéreas de distribuição e 
transporte de energia (ICNF, 2019), as Linhas de Muito Alta-tensão previstas neste projeto não 
interferem com áreas importantes para a conservação da avifauna; 

• Não são previsíveis impactes significativos, negativos, e diretos sobre Valores Naturais 
classificados e Áreas Classificadas. 

 

Comentários da CA 

Na sequência do veiculado na pronúncia do ICNF refere-se que o manifestado por esta entidade foi 
considerado na apreciação efetuada no presente Parecer. 
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8. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

8.1. EXPOSIÇÕES RECEBIDAS 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro (na sua 
atual redação), procedeu-se à consulta pública do projeto "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e 
linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas". 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a consulta pública decorreu durante 30 dias úteis, 
de 1 de junho a 14 de julho de 2021. 

No âmbito da consulta pública foram recebidas 7 exposições das seguintes entidades e particulares: 

• Câmara Municipal de Valongo 
• AL HENNA - Associação para a Defesa do Património de Alfena 
• Retria - Gestão de Resíduos 
• Recivalongo - Gestão de Resíduos, Lda 
• ORGANICLAND - LDA 
• 2 Cidadãos 

A Câmara Municipal de Valongo inicia o parecer referindo que após consulta do EIA verificou que a 
Junta de Freguesia de Alfena não foi consultada. 

No que se refere às condicionantes do Plano Diretor Municipal de Valongo (PDMV), a área de intervenção 
da Subestação totaliza 21,8 ha e engloba a construção da plataforma, a criação de acesso à mesma e o 
restabelecimento do acesso à Retria/Recivalongo e implementação das linhas elétricas associadas. A área 
vedada da plataforma perfaz 6,6 ha. O movimento global de terras a efetuar para a implantação da 
plataforma da Subestação inclui 254 616 m3 de aterro e 383 263 m3 de escavação. 

Refere que de acordo com as plantas de ordenamento do PDMV, a intervenção abrange Espaços 
florestais de produção inseridos na sub-região homogénea de Santa Justa-Pias, identificados como F.l (2), 
verificando que uma parte das linhas em estudo atravessam espaços florestais de conservação inseridos 
na sub-região homogénea de Santa Justa-Pias, identificados como F.ll (2). 

Refere que de acordo com o Regulamento do PDMV, os Espaços F.l (2) destinam-se à exploração silvícola 
e a ações de manutenção e recuperação do revestimento vegetal, com base no aproveitamento do solo 
vivo e dos demais recursos e condições biofísicas que garantam a sua fertilidade, a salvaguarda da 
proteção do solo e das características da paisagem. 

Refere que nos Espaços Florestais de Produção em encostas com declive acentuado, conducentes a 
elevados riscos de erosão ou que se sobrepõem a zonas da Reserva Ecológica Nacional, o aproveitamento 
do potencial produtivo deve subordinar-se a modelos de silvicultura direcionados para a proteção e 
recuperação do equilíbrio ecológico, para a proteção da rede hidrográfica e para o controlo da erosão 
hídrica. 

Refere, ainda, que aquelas áreas ficam sujeitas aos seguintes condicionamentos: 

• Não são permitidas mobilizações do solo suscetíveis de promover ou aumentar o grau de erosão 
e degradação dos solos, sendo interditas as ações de mobilização do solo segundo a linha de 
maior declive; 

• São permitidas apenas ripagens simples, realizadas segundo as curvas de nível; 
• As ações de repovoamento florestal naquelas áreas devem visar a implantação de uma floresta 

de proteção e ser feita com plantações à cova ou sementeira ao covacho nas zonas onde o risco 
de erosão seja muito elevado. 
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Refere, ainda, que são admitidos nos espaços F.l (2) alguns casos compatíveis, nomeadamente 
infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, de interesse expressamente reconhecido pela 
Assembleia Municipal. 

Quanto à edificabilidade dos espaços F.l (2) aplicam-se parâmetros gerais de edificabilidade, tal como se 
pode ver em detalhe no parecer em anexo ao relatório de consulta pública. 

Refere que a alteração do traçado da via de acesso à Retria/Recivalongo, se confirmada a sua natureza 
pública, está sujeita aos procedimentos legais junto do município. 

Informa, ainda, que de acordo com as plantas de condicionantes do PDMV a zona é parcialmente inserida 
em Reserva Ecológica Nacional, integrando áreas de risco de incêndio alto e muito alto e é atravessada 
por linhas de água, estando a intervenção sujeita à correspondente legislação específica aplicável. 

No que se refere aos valores biológicos, entende que o traçado apresentado para as linhas elétricas terá 
impactes nefastos, pelo que propõe o seu reajuste. 

Para o efeito, sugere que próximo à Subestação, as linhas sejam desviadas de modo a seguirem 
paralelamente ao corredor de linhas existentes no território. 

Refere que ao adotar aquela solução, os danos no solo e na vegetação serão menores, reduzindo a 
necessidade de construir novos acessos ou de alargar acessos existentes, privilegiando a proteção da 
ribeira de Tabãos. 

Considera que a construção numa área já bastante afetada teria um menor impacte em diversas espécies 
de avifauna. 

No que diz respeito à ribeira de Tabãos, por não se encontrar ainda sob influência de fontes de poluição 
será importante mantê-la no seu estado atual. 

Refere que a intervenção para a construção dos apoios P7 e P8 será danosa para a referida ribeira, 
destabilizando o seu ecossistema e criando uma fonte de poluição que mesmo sendo temporária poderá 
causar danos irreversíveis. 

Refere que a ribeira de Tabãos e os seus afluentes integram o sistema patrimonial do PDMV enquanto 
área de interesse biológico. 

Refere que na ribeira de Tabãos estão presentes espécies de grande sensibilidade a alterações no seu 
habitat, tal como se pode ver em detalhe no parecer em anexo ao relatório de consulta pública. 

Refere, ainda, que no EIA não há referência à Salamandra-Lusitânica (Chioglossa lusitanica). No entanto, 
esta encontra-se presente na ribeira de Tabãos. 

Refere que, também, não foi identificada qualquer espécie de peixe ou se os trabalhos a realizar terão 
impacte no seu habitat ou fontes de alimentação. 

Refere que na referida ribeira está presente uma população de ruivaco (Achondrosfoma oligolepis), 
espécie endémica no território nacional que está classificada como vulnerável no Livro Vermelho dos 
Vertebrados de Portugal. 

Assim, considera que, ao contrário do afirmado no EIA, o impacte do projeto sobre a ribeira de Tabãos e 
sobre a sua área de interesse biológico será bastante significativo. Refere que tendo em conta os valores 
presentes no vale da ribeira está referenciado como área de interesse para a conservação da 
biodiversidade. 

Considera que a implantação do projeto poderá provocar impactes negativos na paisagem/território, na 
fauna e flora, pelo que deverão ser cumpridas todas as medidas de mitigação face às características do 
território. 
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Assim, apresenta um conjunto de medidas de minimização, tal como se pode ver em detalhe no parecer 
em anexo ao relatório de consulta pública, destacando-se as seguintes: 

• Garantir que os pontos de apoio se implantam a mais de 10 metros dos leitos dos cursos de água 
mais próximos; 

• Garantir que qualquer afetação direta de captações subterrâneas ou superficiais na área de 
implantação dos apoios deve ser alvo de compensação; 

• Proteger as linhas de água efetuando ou facilitando o revestimento vegetal o mais rápido possível 
nas áreas afetadas pelas movimentações de terras, de modo a consolidar os terrenos; 

• Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 
ter sido afetados pelas obras de construção; 

• Assegurar o correto dimensionamento das passagens hidráulicas nos acessos a criar/melhorar, 
por forma a que o escoamento dos caudais em períodos de cheia não ponha em causa a 
integridade e estabilidade do terreno envolvente à linha de água; 

• Restringir as atividades à obra e à área de intervenção; 
• Deverão ser sinalizados os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones junto às áreas a 

intervencionar, de forma a evitar a sua afetação e/ou destruição; 
• Condicionar a circulação de veículos nas margens das linhas de água, bem como a realização de 

aterros para o seu atravessamento; 
• Todas as operações a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de óleos, 

lubrificantes ou outras substâncias e produtos químicos deverão ser realizadas em locais 
especialmente adaptados para o efeito; 

• Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro deverão ser impermeabilizados 
e possuir um sistema de drenagem para caixa de separação de óleos; 

• Nos estaleiros deverão existir meios de limpeza imediata (ainda que portáteis) para o caso de 
ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os 
produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames ser tratados como resíduos e 
encaminhados para destino final adequado; 

• Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 
a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 
erosão hídrica e o transporte sólido; 

• Em períodos de elevada pluviosidade devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a 
proteção das terras vegetais armazenadas, estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 
deslizamento; 

• No caso dos apoios que se vierem a implantar próximos de linhas de escorrência preferencial 
deverá garantir- se a deposição temporária de terras suficientemente longe dessas linhas de 
escoamento, para não ocorrer o seu arrastamento nos períodos de chuva; 

• No caso dos apoios localizados em grande proximidade de linhas de água, levadas ou outros 
elementos de água, proceder com os cuidados necessários para evitar a acumulação e 
deslizamento de terras nas proximidades desses elementos de água, em especial em épocas de 
pluviosidade mais intensa. De igual modo, deverão ser tomados cuidados idênticos no caso dos 
apoios localizados na proximidade a vias de circulação; 

• Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 
devem ser armazenados prontamente em locais que evitem a contaminação dos solos e das 
águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados 
para destino final adequado. 

Relativamente ao património cultural, constatou que no que se refere à Via designada por Vale da Cobra, 
esta apresenta sinais evidentes de calçada numa extensão superior à mencionada no EIA. 
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Considera que o referido caminho deverá ser estudado considerando a possibilidade de ser romano ou 
possuir remanescências daquela época. 

Refere que parte do caminho será afetado pelas terraplanagens na futura subestação em Sobrado, pelo 
que exige um levantamento e estudo rigoroso do mesmo. 

Refere que é, ainda, identificada uma mina designada por Fonte da Prata. Trata-se de uma cavidade de 
exploração aurífera designada como Fojo do Alvéolo e não Fonte da Prata como referido no EIA. 

Alerta, para o «Picoto Crasto», local que justifica estudo arqueológico mais aprofundado, uma vez que a 
sua localização coincide com a implementação dos postes P3 e P4. 

No que diz respeito aos muros de pedra seca em xisto, associados à delimitação de parcelas de terreno, 
marcas identitárias do património vernacular local, refere que serão em alguns casos destruídos para 
permitir a passagem das retroescavadoras. Assim, entende haver condicionantes patrimoniais 
determinantes para a execução do projeto em análise, pelo que é imperativo aferir as situações 
reportadas para evitar impactes negativos no património local. 

Considera, ainda, determinante que sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, 
além de ser alvo de comunicação ao dono da obra, ao empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do 
Norte, deverá ser comunicado, também, ao município. 

Quanto à paisagem, refere que além das linhas aéreas existem impactes promovidos pelos corredores de 
proteção. Considera que esse impacte visual será predominante no projeto uma vez que decorre em área 
maioritariamente de vegetação de grande porte. 

Considera que a multiplicação de corredores aéreos para a implementação de linhas cria na paisagem 
uma teia cuja presença se impõe, descaracterizando-a de forma irreversível. 

Refere que a criação de novas linhas produz obstáculos ao combate aéreo dos fogos florestais colocando 
em perigo os recursos florestais. 

Alerta, ainda, para o facto da abertura de novos acessos para a implementação das estruturas 
constituírem um atrativo para os praticantes de desportos motorizados impedindo na maioria dos casos a 
sua regeneração, tornando-se em autênticas autoestradas com impactes nefastos ao nível da erosão e 
dos habitats locais. 

No que diz respeito ao ruído e ambiente sonoro, são analisados no EIA estudos relativos a aqueles 
descritores, constatando-se que na fase de execução e exploração do projeto poderão ter impactes 
negativos em recetores sensíveis próximos. 

Assim, caso o projeto seja aprovado, refere que deverá ser prevista a monitorização dos níveis do ruído e 
qualidade do ambiente sonoro durante a fase de exploração, de modo a verificar se as previsões e 
conclusões do EIA carecem de correção e, ainda, se há necessidade de eventuais medidas de mitigação 
futuras. 

Refere que o mesmo se aplica às radiações eletromagnéticas. 

Concluindo, refere que apesar de alguns benefícios socioeconómicos que o reforço do transporte de 
energia elétrica possa acarretar para a região a curto prazo, considera que existem fortes impactes 
negativos prováveis, alguns desvalorizados no EIA, que podem atingir elevada significância e caráter 
permanente, suplantando os benefícios e motivando a desvalorização do território a médio e a longo 
prazo. 

A AL HENNA - Associação para a Defesa do Património de Alfena manifesta-se contra o projeto 
em análise. 
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Refere que o EIA apresenta vários erros e lacunas, menosprezando constantemente o impacte do 
atravessamento do vale da ribeira de Tabãos, por dois novos corredores de linhas de alta tensão, e 
omitindo a existência de soluções bem menos gravosas e de mais fácil implementação. 

Considera que o referido atravessamento viola o Plano Diretor Municipal de Valongo, no que concerne à 
designada «Área de Interesse Ecológico do Ribeiro de Tabãos». 

Como tal, considera que o trajeto para as linhas de 220 kV em avaliação deverá ser abandonado e 
deverão ser estudadas novas soluções (para as quais apresenta alguns exemplos). 

Acresce, ainda, que, em todo o EIA, é totalmente ausente a consulta à Junta de Freguesia de Alfena, 
facto que entende ser uma falha grave e motivo para eventual arguição de nulidade do processo. 

Alerta para os constantes erros que, ao longo de todo o EIA, fazem localizar a futura Subestação de 
Sobrado na “Rua de Nossa Senhora do Amparo – M606, em Sobrado”. Refere que a estrada municipal N.º 
606, entre Alfena e Sobrado, assume duas designações toponímicas: «Rua de Nossa Senhora do 
Amparo», em território da freguesia de Alfena; e «Rua de Campelo», em território da freguesia de 
Sobrado. Situando-se a futura Subestação em território da freguesia de Sobrado, considera que a correta 
designação toponímica é de «Rua de Campelo – Sobrado». 

No que diz respeito ao Património Cultural considera o trabalho de levantamento efetuado muito 
deficiente. 

Não entende a razão de apenas considerar as ocorrências a um pequeno troço de calçada, da apelidada 
«via do Vale da Cobra» (a designação correta é o «antigo caminho de Alfena a Sobrado») e a uma mina 
apelidada de «Fonte da Prata» (a designação correta é «Fojo do Alvéolo»). 

Considera que, tal como já referido pelo Prof. Carlos Alberto Ferreira de Almeida, um pouco por toda a 
área oriental da freguesia de Alfena (“Além Leça”) se encontram vestígios de mineração romana no 
território, podendo o «Fojo do Alvéolo», atrás referido, ser um desses vestígios. Acresce, ainda, que para 
além de vestígios romanos, há evidências toponímicas de uma presença humana no território ainda 
anterior aos Romanos, sítio do «Picoto Crasto», um provável povoado castrejo da Idade do Ferro nas 
proximidades do cruzamento dos antiquíssimos caminhos de Alfena para Sobrado e do Susão para Agrela, 
incluindo a muito provável existência de uma mamoa ainda encoberta. 

Alerta, para o «Picoto Crasto», local que justifica estudo arqueológico mais aprofundado, tal como se 
pode ver na Figura 1 - Localização do «Picoto Crasto» na figura 4.2 do Relatório Síntese, no parecer em 
anexo ao relatório de Consulta Pública. 

Refere que no que diz respeito à «Via do Vale da Cobra», que como já referido corresponde ao antigo 
caminho de Alfena para Sobrado, é apenas referido um pequeno troço em que a calçada está 
perfeitamente à vista. No entanto, considera que uma análise mais cuidada no local permite perceber a 
existência de mais vestígios de calçada, indiciando um possível soterramento daquela por debaixo de 
sedimentos existentes no caminho. Refere, ainda, que a presença próxima dos Romanos, em atividades 
de mineração, aconselha um melhor estudo e preservação do local. 

Alerta, ainda que, ao contrário do que o EIA indicia, os cuidados não se devem limitar ao pequeno troço 
de calçada visível num local que será atravessado pelo traçado proposto para as linhas de 220 kV. 
O caminho prolonga-se para sul ao longo da extremidade do terreno de implantação da futura 
Subestação, estando mesmo previsto o seu soterramento parcial na extremidade sul da área sujeita a 
terraplanagens. 

Como tal, sugere que sejam acauteladas medidas de proteção que impeçam a danificação dos vestígios 
do caminho e, eventualmente, um reajuste da área sujeita a terraplanagens por forma a evitar-se o 
soterramento parcial referido. 
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No que diz respeito ao traçado proposto para as linhas de ligação a 220 kV, refere que o EIA menospreza 
os evidentes impactes negativos do atravessamento do Vale do Tabãos. 

Considera que a criação de um novo corredor de atravessamento por linhas de alta tensão, irá 
estigmatizar o território, deitando por terra todo o esforço que tem vindo a ser posto em prática de 
proteção do vale e de recuperação da paisagem tradicional e autóctone. 

Refere que o EIA omite por completo os graves impactes negativos que a desarborização das faixas de 
proteção às linhas constitui, em zonas de elevada humidade ou de elevado risco de erosão, como é o 
caso do ribeiro de Tabãos e do seu afluente, a ribeira de Vale de Nabos. 

Omite, ainda, por completo o impacte negativo visual nas crescentes atividades de lazer que as 
populações praticam no vale, limitando, de forma errada, a análise do impacte visual àquele que se 
verifica a partir das zonas povoadas. 

Alerta para o impacte sobre os habitats das aves com a criação de um novo corredor de linhas de alta 
tensão, bem como o impacte do alargamento, para 4 metros, dos caminhos, numa zona em que, 
normalmente, só têm cerca de 2 metros. 

Refere que o EIA, apesar de menosprezar o efeito nefasto do atravessamento do Vale do Tabãos, acaba 
por, citando o articulado do Regulamento do Plano Diretor Municipal, de certa forma, reconhecer que a 
construção das linhas de 220 kV, tal qual são propostas, constituirá uma violação flagrante do PDM. 

Refere que o PDM de Valongo define, de forma muito clara, a «Área de Interesse Ecológico da Ribeira de 
Tabãos», como forma de proteger as espécies faunísticas e florísticas presentes naquele vale. Ao 
contrário do que o EIA quer fazer crer, a razão de existência daquela área não se limita à estrita 
proximidade das linhas de água, mas a toda a parte baixa do vale. 

Considera que atravessar o miolo do Vale do Tabãos com dois corredores de novas linhas de alta tensão 
constituiria um autêntico crime ambiental. 

Refere que o relatório menciona a existência de canais de atravessamento por linhas de alta tensão nas 
proximidades e, de facto, a sul do Vale do Tabãos, na zona do «Monte do Preto» e «Quinta-Rei» existem 
vários canais de linhas de alta tensão que evoluem, maioritariamente em zonas de matos rasteiros e 
pouca arborização, portanto com menor impacte sobre a floresta. 

Considera que a utilização de um canal paralelo e próximo a linhas já existentes, teria vantagens: 

• O corredor já existe e como tal, o impacte adicional sobre os habitats das aves seria bem mais 
reduzido; 

• A área arborizada a atravessar seria bem mais diminuta, por se tratar de áreas de vegetação 
essencialmente rasteira e, como tal, a necessidade de desarborização seria bem mais residual; 

• Os traçados alternativos têm maior presença de flora exótica invasora, designadamente o 
espinheiro bravo (hackea sericea), logo a sua adoção poderia ser um avanço na estratégia de 
controlo e erradicação de invasoras; 

• A zona de paisagem protegida e em recuperação do Vale do Tabãos seria muito pouco, ou até 
não seria de todo, afetada pelo traçado das novas linhas; 

• A distância a percorrer pelas linhas poderia ser menor. 

Apresenta, ainda, dois exemplos de traçados, tal como se pode ver no parecer em anexo ao relatório de 
Consulta Pública, que considera que poderiam, e deveriam, em sede de projeto e avaliação de impacte 
ambiental ter sido estudados, exemplos esses com impactes bem menos gravosos sobre a paisagem. 

Por último, alerta para a hipótese sugerida de utilização de explosivos nos trabalhos de terraplanagem 
previstos para a área da futura Subestação e a relativa proximidade do aterro da RETRIA/Recivalongo. 
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Refere que entende a necessidade do reforço da Rede Elétrica Nacional, no entanto, deve ser tida em 
conta a necessidade de proteção das pessoas, da natureza e da paisagem, pelo que, existindo hipóteses 
bem menos gravosas, como demonstrado, deverá ser reequacionado o desenho dos corredores para as 
novas linhas de 220 kV, adotando-se soluções na proximidade das atuais linhas existentes, com impactes 
quase nulos sobre a arborização. 

A Retria, a Recivalongo e a Organicland referem que o projeto de execução deverá salvaguardar as 
várias caraterísticas técnicas dos novos acessos da M606 para as entidades Retria e Recivalongo com 
inclusão dos perfis, cortes e com descrição pormenorizada de novo traçado (com indicação de largura de 
via e inclinações máxima do perfil). 

Relativamente às águas pluviais e às águas residuais, solicitam os seguintes esclarecimentos: 

• Dimensionamento de águas pluviais retidas/colhidas na plataforma e caudal máximo de 
escoamento a efetuar na linha de água? 

• É indicado no ponto relativo à ‘Drenagem pluvial’ (página 74 do ‘Volume 2 – Relatório Síntese’) 
que “(…) A rede de coletores também receberá caudais provenientes dos edifícios, assim como 
das águas provenientes do depósito de retenção de óleos (…)”. Por conseguinte, está também 
contemplada a instalação de separador de hidrocarbonetos prévia à descarga na linha de águas 
pluviais? 

• Qual o caudal de ponta máximo a descarregar na linha de água existente a sul da Subestação 
(ribeira do Vale da Cobra) proveniente das águas pluviais dos acessos à empresa RETRIA? Qual o 
caudal preconizado em sede de EIA para aquele efeito? 

• Qual será o tratamento dado às águas residuais das instalações sanitárias? 
• Eventualmente, qual a possibilidade de incluir um estudo hidrográfico das águas pluviais e sua 

descarga para linha de água? 

Salientam, ainda, a importância da existência de um plano de monitorização das condições 
eletromagnéticas na zona abrangida pelo projeto de execução e zona envolvente. 

Assim, consideram conveniente a inclusão de um plano de monitorização (com medições periódicas) com 
relevância a nível ambiental e de saúde pública, de forma a controlar o eventual “efeito coroa”, tanto na 
área da Retria/Recivalongo, como da Escola Profissional de Valongo. 

Um cidadão refere que o local selecionado para a construção da Subestação é próximo do aterro 
construído ilegalmente na zona de Sobrado. 

Refere, ainda, que próximo da futura Subestação existe uma escola profissional que irá ficar rodeada de 
postes e linhas de alta tensão, criando um impacte visual extremamente negativo. 

Manifesta-se contra o projeto em análise, ainda, pelas seguintes razões: 

• Ruído, provocado pelo “efeito coroa”; 
• Impactes na saúde devido aos campos eletromagnéticos. 

Uma cidadã remete uma exposição fora do âmbito do projeto em análise. 
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8.2. COMENTÁRIOS DA CA 

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, tecem-se os seguintes 
comentários: 

� Câmara Municipal de Valongo; AL HENNA 

• Sobreposição da intervenção com Espaços florestais de produção e com espaços florestais de 
conservação 
Os aspetos referidos neste âmbito são consonantes com os identificados na análise efetuada no 
presente Parecer, na sequência da qual são preconizadas várias disposições a atender na 
concretização do projeto. De referir que as áreas de floresta de produção (essencialmente de 
eucalipto e algum pinheiro bravo) que serão sujeitas a corte, não serão demasiado extensas, 
sendo estes impactes passiveis de minimização, não sendo considerados como significativos. 

• Acesso à Retria/Recivalongo 
A concretização do projeto obedece obrigatoriamente ao cumprimento, por parte do proponente, 
das várias disposições e diplomas legais aplicáveis. 

• Interferência com áreas de Reserva Ecológica Nacional e vale da ribeira de Tabãos 
Os aspetos referidos neste âmbito são consonantes com os identificados na análise efetuada no 
presente Parecer, na sequência da qual são preconizadas as disposições a atender na 
concretização do projeto. 
De referir que nenhuma das linhas em análise interfere diretamente com a tipologia Leitos de 
Cursos de Água: a altura do vão das linhas que intercetam esta área, na zona mais de vale, entre 
os apoios P7 e P8 (das linhas de 220 kV), permite sobrepassar o vale da ribeira de Tabãos e 
alguma vegetação que esteja associada a esta linha de água. 
Por outro lado, na sequência da análise efetuada no presente Parecer, é preconizada, 
relativamente às espécies de fauna e de flora, a realização em toda a área de intervenção de 
atualização da situação de referência relativamente às espécies aí ocorrentes, da qual deverá 
resultar a apresentação de proposta de medidas de minimização e planos de monitorização 
adequados, em função dos resultados alcançados. 

• Áreas de risco de incêndio alto e muito alto 
Os aspetos referidos neste âmbito são consonantes com os identificados na análise efetuada no 
presente Parecer, na sequência da qual são preconizadas as disposições a atender na 
concretização do projeto. 

• Alternativas e alteração do traçado das linhas elétricas 
O projeto de execução da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV 
e de 220 kV associadas" que assegurará ligações na Rede Nacional de Transporte-RNT (níveis de 
tensão de 400 kV e 220 kV) e interligação com a Rede Nacional de Distribuição-RND (nível de 
tensão de 60 kV), foi antecedido por uma fase preliminar de definição da área a estudar (com a 
elaboração de um Estudo de Grandes Condicionantes - EGC), à qual se seguiu a elaboração do 
EIA. 
No âmbito desse EGC foram analisadas três localizações alternativas para a Subestação de 
Sobrado (à data designada subestação de Alfena) e, desta análise, face às restantes, resultou 
como mais vantajosa a alternativa B. Posteriormente, foi feita uma reavaliação da viabilidade 
desta alternativa B que, atendendo à aprovação da revisão do PDM de Valongo, determinou o 
reposicionamento da plataforma da Subestação tendo como intenção a minimização de eventuais 
impactes da concretização do projeto de execução e no sentido de responder às necessidades 
técnicas das ligações das linhas previstas para a Subestação. 
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• Medidas de minimização 
As medidas de minimização propostas foram objeto de análise, tendo sido integradas, sempre 
que se entendeu pertinente, como disposições a cumprir na concretização do projeto. 

• Impactes na Paisagem 
Os aspetos mencionados são consonantes com os identificados no âmbito da apreciação efetuada 
neste âmbito no presente Parecer, na sequência da qual são preconizadas várias disposições a 
implementar na concretização do projeto. 

• Combate aéreo dos fogos florestais; novos acessos com potencial utilização para prática de 
desportos motorizados 
O local de implantação do projeto (Subestação e linhas associadas) será objeto de um plano de 
gestão florestal de modo a garantir o seu funcionamento em segurança, inserindo-se neste 
âmbito a prevenção dos fogos florestais. 
O Plano de Acessos definido, para a concretização das várias intervenções a realizar para 
concretização do projeto: privilegiou a utilização de caminhos existentes com as adequadas 
condições (dimensões com largura máxima de 4 metros que permitam a passagem da grua para 
montagem dos apoios); seguido do uso de caminhos existentes, em que apenas sejam 
necessárias pequenas melhorias; e por fim, na impossibilidade das situações anteriores, a 
abertura de novos acessos. Consequentemente, considerando a extensão até ao centro do apoio, 
é prevista a necessidade de melhoramento de 5,3 km de acessos e a abertura de 1,01 km de 
novos acessos. 

• Ambiente sonoro 
Da apreciação efetuada ao Ambiente Sonoro, que consta em capítulo específico do presente 
Parecer, resulta que a materialização do projeto obedecerá à concretização de várias disposições 
neste domínio. 

• Radiações eletromagnéticas 
Da apreciação efetuada referente à Socioeconomia e à Saúde Humana, que constam em capítulos 
específicos do presente Parecer, resulta a necessidade de a concretização do projeto obedecer à 
concretização de várias disposições neste âmbito. 
Acresce ainda ser definida a necessidade de após a entrada em serviço da Subestação e das 
linhas, ser efetuada uma campanha de medição dos campos eletromagnéticos, para confirmação 
das condições previstas no projeto e no EIA. 

• Atravessamento do vale da ribeira de Tabãos - «Área de Interesse Ecológico da ribeira de 
Tabãos» 
Sendo identificada a interferência espaço de Valores de Interesse Biológico – Área de interesse 
ecológico da ribeira de Tabãos, de acordo com a Planta de Ordenamento – Sistema Patrimonial, 
verifica-se que, na zona de desenvolvimento do projeto, não foram identificados valores 
ecológicos especialmente relevantes. De qualquer forma, a altura do vão das linhas que 
intercetam esta área, na zona mais de vale, entre os apoios P7 e P8 (das linhas de 220 kV), 
permite sobrepassar o vale da ribeira de Tabãos e alguma vegetação que esteja associada a esta 
linha de água. 

• Consulta à Junta de Freguesia de Alfena 
No âmbito do presente procedimento de AIA foi realizada a respetiva consulta pública, tendo sido 
efetuada a sua divulgação através dos meios disponíveis para o efeito, conforme descrito no 
Relatório de Consulta Pública elaborado na sequência das exposições recebidas. 

• Elementos de património cultural - Via Vale da Cobra, mina designada por Fonte da Prata/Fojo do 
Alvéolo, Picoto Crasto, muros de pedra seca em xisto. Comunicação ao município sempre que for 
detetado um novo local com interesse patrimonial 
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Os aspetos mencionados são consonantes com os identificados no âmbito da apreciação efetuada 
no presente Parecer, na sequência da qual são preconizadas várias medidas a implementar nas 
diferentes fases do projeto. 

� Retria, Recivalongo e Organicland 
• Salvaguarda das várias caraterísticas técnicas dos novos acessos 

O projeto definido considera a necessidade de assegurar a reposição desta acessibilidade em 
adequadas condições de circulação. 

• Águas pluviais e águas residuais 
Na sequência da análise efetuada foi considerada a necessidade de instalação na Subestação de 
um separador de hidrocarbonetos, previamente à descarga das águas pluviais na linha de água. 
Por sua vez, as especificações do projeto da Subestação permitem assegurar o necessário 
escoamento dos caudais de ponta de águas pluviais. 

• Radiações eletromagnéticas 
Da apreciação efetuada referente à Socioeconomia e à Saúde Humana, que constam em capítulos 
específicos do presente Parecer, resulta a necessidade de a concretização do projeto obedecer à 
concretização de várias disposições neste âmbito. 

• Monitorização do efeito coroa 
Da apreciação referente ao Ambiente Sonoro, que consta em capítulo específico do presente 
Parecer, resulta que a materialização do projeto obedecerá à concretização de várias disposições, 
nas quais se inclui a necessidade de monitorização do Ambiente Sonoro e de Vibrações. 

� Cidadão 
• Aterro existente na zona de Sobrado 

Cumpre clarificar que este aterro não se encontra construído ilegalmente, contrariamente ao 
manifestado. 

• Escola profissional de Valongo 
A presença da escola em causa foi tida em consideração na análise efetuada, encontrando-se 
refletida ao longo do presente Parecer. 

• Radiações eletromagnéticas e ruído (efeito coroa) 
Da apreciação referente ao Ambiente Sonoro, Socioeconomia e Saúde Humana, que tal como 
acima referido constam em capítulos específicos do presente Parecer, resulta que a 
materialização do projeto obedecerá à concretização de várias disposições, nas quais se inclui a 
necessidade de monitorização neste âmbito. 
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9. CONCLUSÃO 

A Subestação de Sobrado tem como principal objetivo ser um ponto de autotransformação que não só 
permitirá a alimentação da Subestação de Ermesinde (já objeto de modernização e reconstrução), mas, 
essencialmente, se constituirá como uma subestação fulcral na alimentação da zona do Grande Porto, 
permitindo obter segurança e fiabilidade no fornecimento de energia a uma zona de elevado consumo. 

Deste modo, o projeto objeto da presente avaliação abrange a Subestação de Sobrado e linhas de 220 KV 
e 400 kV que farão a ligação a esta Subestação. 

Numa fase posterior, a Subestação do Sobrado será também ponto de confluência da futura linha 
Pedralva-Sobrado, classificada pela Comissão Europeia com o estatuto de Projeto de Interesse Comum. 

A criação desta Subestação vai permitir dar continuidade à reconfiguração da RNT na região, 
possibilitando, face a outras alternativas, abdicar da necessidade de construção de novos circuitos a 
220 kV, a partir de Vermoim ou de Recarei, numa zona caracterizada por elevada densidade populacional. 

O proponente é a REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A., sendo a entidade licenciadora a Direção-Geral de 
Energia e Geologia (DGEG). 

O projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e as linhas de 400 kV e 220 kV" localiza-se na 
NUTS II - Norte, mais precisamente na NUTS III do Grande Porto, distrito do Porto, concelho de Valongo 
e freguesias de Alfena (linhas de 220 kV) e União de Freguesias de Campo e Sobrado (Subestação e 
linhas de 400 kV) - CAOP2019. 

A abertura da Subestação do Sobrado, com um novo ponto de articulação 400/220 kV, permitirá 
estabelecer condições de alimentação à subestação de Ermesinde condizentes com os requisitos de 
segurança e fiabilidade exigidos em zonas de elevado consumo. 

Assim, a 400 kV contempla a abertura para a Subestação de Sobrado das linhas existentes: 

• Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF), dando origem a: 

− Sobrado – Vila Nova de Famalicão 1 
− Recarei – Sobrado 

• Vermoim – Vila Nova de Famalicão (LVM.VNF), dando origem a: 

− Sobrado – Vila Nova de Famalicão 2 
− Vermoim – Sobrado 

A abertura da linha dupla existente (Linha Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF) / Vermoim – Vila 
Nova de Famalicão (LVM.VNF)), para ligação à subestação do Sobrado implica a construção de cinco 
apoios (P1/P1, P2/P2, P52/P3, P36/P55 2 e P37/P54) e a desmontagem de um apoio da linha existente. 
Todos estes apoios ficarão localizados dentro da área de intervenção da Subestação do Sobrado. 

A 220 kV o projeto contempla duas linhas duplas que fazem a articulação com a rede existente da 
seguinte forma: 

• Linha aérea dupla, entre a subestação do Sobrado e o ramal da linha Recarei-Vermoim 2, para 
Ermesinde (RRR.VM2-ED) e permitindo ainda a abertura da Linha Valdigem – Vermoim 4, dando 
origem a: 

− Sobrado – Valdigem 
− Sobrado – Ermesinde 1 

                                                 
2 Sendo também referido no EIA como P36/P53 
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• Linha aérea dupla, entre a subestação do Sobrado e o ramal da linha Valdigem-Vermoim 4, para 
Ermesinde (RVG.VM4-ED) e permitindo ainda a abertura da Linha Valdigem – Vermoim 4, dando 
origem a: 

− Sobrado – Vermoim 2 
− Sobrado – Ermesinde 2 

Estas ligações a 220 kV implicam o ajuste na rede existente onde se fará a ligação, nomeadamente: 

• Modificação da linha Vermoim – Vila Nova de Famalicão / Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV com 
substituição dos apoios 25/139 (a substituir pelo apoio 25/11) e 26/138 (a substituir pelo apoio 
26/11); 

• Modificação da linha Recarei – Vermoim 1 / Recarei – Custoias 1, entre os apoios 29/29 e 
30/30, com construção de um novo apoio (29A/29A); 

• Modificação da linha Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV entre os apoios 137 e 138 com 
desmontagem de pendurais onde é feita atualmente a ligação ao ramal de Ermesinde. 

O projeto das linhas a 220 kV implica a implantação de 22 apoios nas linhas a desenvolver acima 
mencionadas a que acresce mais um apoio na linha Recarei – Vermoim 1 / Recarei – Custoias 1. 

Assim, para concretizar a abertura das linhas para esta Subestação será necessário: 

• Na ligação a 400 kV 

− Construir 5 apoios que farão uma abertura das linhas Vermoim – Vila Nova de Famalicão 1 
(dando origem à linha Sobrado – Vermoim, a 400 kV e à linha Sobrado – Vila Nova de 
Famalicão 2, a 400 kV) e Recarei-Vila Nova de Famalicão 2 (Recarei – Sobrado 1, a 400 kV e 
à linha Sobrado – Vila Nova de Famalicão 1, a 400 kV). Estas ligações totalizarão uma 
extensão de linha de 0,356 km; 

− Desmontar um apoio (P35/52) da linha existente. 

Todos estes apoios ficarão localizados dentro da área de intervenção da Subestação do Sobrado. 

• Nas linhas de 220 kV (LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2) 

− Construir 11 apoios, cada uma, tem uma extensão média de cerca de 2,8 km, apresentando 
um desenvolvimento em paralelo entre si, apenas divergindo na zona final; 

− Modificar a linha Vermoim-Vila Nova de Famalicão / Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV com 
substituição dos apoios 25/139 e 26/138; 

− Modificar a linha Recarei-Vermoim 1 / Recarei-Custoias 1 entre os apoios 29/29 e 30/30 com 
construção de um novo apoio (29A/29A); 

− Modificar a linha Recarei-Vermoim 2, a 220 kV, entre os apoios 30 e 31, com desmontagem 
de pendurais. 

A área de intervenção para concretização de Subestação abrange aproximadamente 21,8 ha. 
A plataforma será construída à cota 196, numa área com cerca de 66 500 m2, incluindo um caminho 
periférico, a via dos transformadores e outras vias interiores. 

Em termos de projeto elétrico na Subestação, a configuração final incluirá três transformadores trifásicos 
de 400/60KV (170 MVA de potência), três autotransformadores trifásicos de 400/220 kV (450 MVA de 
potência) e uma reactância “shunt” de 400kV (150 MVA). 

Na configuração inicial será apenas instalado um autotransformador trifásico (ATR1) de 400/220 KV, 
sendo os demais instalados de forma faseada e de acordo com o aumento de consumo previsto. 
A Subestação ainda comportará: 
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• Quatro painéis de linha, a 400 kV (Vila Nova de Famalicão 1 e 2, Recarei e Vermoim) 
• Quatro painéis de linha, a 220 kV (Ermesinde 1 e 2, Valdigem e Vermoim 2) 
• Um painel IB/BP de 220 kV 
• Edifícios técnicos 

− 1 Edifício de Comando – EC1 
− 1 Casa de Serviços Auxiliares – CSA2 
− 3 Casas de Painel – CP21, CP41 e CP42 

O acesso à Subestação será estabelecido a partir da EM606 (Rua Nossa Senhora do Amparo): atendendo 
a que a implantação da Subestação se sobrepõe à atual estrada de acesso à central de triagem 
“RETRIA/RECIVALONGO”, com uma extensão de 524 metros, o projeto contempla a construção de uma 
nova via (mantendo a inclinação da atual via, cerca de 10 %), a partir da qual esta ligação será reposta, 
assim como a ligação à própria Subestação. 

Dado que a zona de implantação da Subestação e respetivos acessos se localiza em terrenos com 
orografia acidentada, está prevista uma movimentação de terras muito significativa e um excesso de 
terras não passíveis de utilização no local (para construção do aterro): verifica-se um excedente de solos 
de escavação a levar a vazadouro que ascende a 283 630 m3. 

A drenagem de águas pluviais da Subestação far-se-á para duas linhas de água, enquanto a drenagem 
das vias de acesso será assegurada por valetas que encaminharão o caudal para a linha de água a sul da 
Subestação (ribeira do Vale da Cobra). 

O estaleiro localizar-se-á em terrenos anexos à plataforma da Subestação, inseridos na área de 
intervenção, e junto ao acesso e à EM606. 

As intervenções nas linhas elétricas existentes (desmontagem de apoios) e a construção de novas linhas 
envolve a construção de apoios com quatro pontos de fixação ao solo e a instalação da respetiva 
sinalização, dos cabos condutores, dos cabos de guarda e dos respetivos acessórios, de amortecedores 
de vibração, de cadeias de isoladores e do circuito de terra. Os apoios são constituídos por estruturas 
metálicas treliçadas, em aço, com uma altura variável, consoante a topografia e os obstáculos a vencer. 

O Plano de Acessos definido, para a concretização das várias intervenções a realizar para concretização 
do projeto: privilegiou a utilização de caminhos existentes com as adequadas condições (dimensões com 
largura máxima de 4 metros que permitam a passagem da grua para montagem dos apoios); seguido do 
uso de caminhos existentes, em que apenas sejam necessárias pequenas melhorias; e por fim, na 
impossibilidade das situações anteriores, a abertura de novos acessos. Consequentemente, considerando 
a extensão até ao centro do apoio, é prevista a necessidade de melhoramento de 5,3 km de acessos e a 
abertura de 1,01 km de novos acessos. 

Assim, atendendo à fase em que se encontra o projeto (projeto de execução), aos valores e 
condicionantes territoriais em presença, bem como à natureza e às características e dimensão do projeto, 
da análise efetuada pela Comissão de Avaliação resultaram os seguintes aspetos fundamentais: 

� Geologia 
Tanto na geologia, como na geomorfologia, os principais impactes verificam-se na fase de 
construção do projeto, não se identificando impactes para a fase de exploração. Os impactes 
identificados decorrem, fundamentalmente, da realização de movimentações de terra e rocha para 
a execução da plataforma da Subestação e das vias de acesso, abertura de fundações para a 
construção dos apoios. 

Os impactes na geologia são negativos, certos, imediatos, irreversíveis e significativos. Na 
geomorfologia, devido à grande movimentação de terras e rochas, os impactes no relevo são 
significativos, mas passíveis de minimização.  
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Face ao acidentado do terreno e aos desníveis que podem chegar aos 40 m, as soluções 
apresentadas para a resolução dos problemas da estabilidade dos taludes de escavação e aterro 
(inclinação V/H01/2, banquetas de 3 m de largura e espaçamento de 6 m, para taludes em que a 
escavação seja superior a 8 m), procuram minimizar os impactes. 

No caso da abertura das fundações para a construção dos apoios, os impactes na geologia são 
pouco significativos. 

� Recursos hídricos 
As ações potencialmente geradoras de impactes no meio hídrico superficial e subterrâneo podem 
ser temporárias, quando se prendem com a implantação dos estaleiros/parques de materiais, 
abertura de acessos e decorrentes das atividades de obra, ou permanentes, quando diretamente 
relacionadas com a construção da plataforma da Subestação e dos maciços dos apoios das linhas. 
Estes impactes resultam da movimentação de terras e dos trabalhos de terraplenagem, incluindo 
desmatação e modelação do terreno e resumem-se à redução da infiltração da água no solo e 
consequente aumento do escoamento superficial, em função da redução de permeabilidade 
promovida pela implantação do projeto. Os impactes apresentam maior relevo no caso da 
Subestação, sendo, no caso dos projetos das linhas, praticamente insignificantes. 

O sistema de drenagem contemplado no projeto da Subestação permite garantir a adequada 
drenagem da plataforma da Subestação e dos novos acessos, pelo que o impacte pelo aumento 
do escoamento superficial, em resultado da redução localizada da permeabilidade do solo, traduz-
se num impacte negativo, direto, certo, permanente, reversível e minimizável, de reduzida 
magnitude e com pouco significado. 

Dadas as características do projeto, considera-se que os impactes negativos na qualidade da água 
restringem-se essencialmente à fase de construção, de magnitude reduzida, temporários e 
reversíveis, decorrendo, sobretudo, do funcionamento de estaleiros/parques de materiais, da 
movimentação de pessoas e maquinaria afeta à obra, das ações de desmatação e movimentação 
de terras, em especial no caso da subestação e na abertura de acessos, sendo considerados 
pouco significativos. 

Durante a exploração da Subestação de Sobrado e linhas associadas, e tendo em conta as 
medidas de minimização previstas, não são expectáveis impactes significativos. 

� Uso do solo 
As principais classes de ocupação de solo intercetadas pelas diferentes infraestruturas que fazem 
parte do presente projeto são as áreas florestais de produção (eucaliptal) e os matos, constituindo 
a tipologia de uso do solo largamente dominante na área de estudo. Destaca-se unicamente a 
presença de duas Áreas de Equipamentos próximas do local da subestação em análise: uma a 
cerca de 300 metros sudeste da plataforma da Subestação, que integra a Escola Profissional de 
Valongo e um edifício da Casa do Bugio; e a segunda a cerca de 80 metros a sul, correspondente 
a uma unidade de tratamento e reciclagem de resíduos, a RETRIA e a RECIVALONGO, que 
conjuntamente formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, Tratamento e Valorização do 
Douro Norte. 

Para as fases de construção e de exploração dos elementos que integram o projeto (Subestação e 
respetivos acesso e taludes, bem como do restabelecimento do acesso à RETRIA/ RECIVALONGO; 
apoios das linhas e acessos temporários para instalação destes apoios) não são identificados 
impactes negativos significativos. As áreas de floresta de produção (essencialmente de eucalipto e 
algum pinheiro bravo) que serão sujeitas a corte não serão demasiado extensas, sendo estes 
impactes passiveis de minimização. 
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A construção da Subestação de Sobrado e respetivos acessos provocará um impacte direto sobre 
a exploração florestal e as áreas de matos, implicando a desmatação e o corte das árvores 
existentes o que se traduz num impacte negativo, certo, direto, permanente, confinado à 
instalação, de magnitude reduzida, irreversível e minimizável, sendo classificado como um impacte 
não significativo. 

No que respeita às linhas de transporte de energia, a generalidade dos impactes, no uso do solo, 
originados pela sua instalação ocorrem na fase de construção e resultam da implantação dos 
apoios da linha, da necessidade de abertura de acessos e das ações de desmatação (zona dos 
apoios e faixa de proteção/servidão da linha). 

A afetação da componente florestal induz um impacte negativo e de reduzida magnitude, uma vez 
que as áreas de eucalipto ou pinheiro bravo que serão sujeitas a corte não serão demasiado 
extensas, é pouco significativo, considerando que são mantidas as características naturais do 
terreno (na faixa de proteção), o que torna estas intervenções reversíveis. Quanto às áreas de 
matos onde serão instalados apoios, dada a sua fácil recuperação não se preveem impactes 
relevantes sobre estas áreas. 

A fase de exploração carateriza-se pela permanência dos impactes decorrentes da alteração do 
uso do solo pela implantação da Subestação de Sobrado, nomeadamente nas áreas florestais e de 
matos, uma vez que a presença das infraestruturas no terreno constituirá o novo uso do solo na 
área afetada. 

No caso das linhas, grande parte do uso do solo pode ser restabelecido, em especial nas áreas de 
matos cuja afetação apenas se faz sentir na zona de implantação do apoio, mais precisamente nos 
quatro maciços de fundação. No caso da ocupação florestal, a necessidade de manutenção da 
faixa de servidão, na qual não poderão ser mantidas ou plantadas espécies de crescimento rápido, 
resulta num impacte negativo, direto, certo e permanente, de magnitude reduzida, localizado, 
parcialmente reversível, minimizável e compensável e pouco significativo. 

� Ordenamento do território 
Relativamente a Planos de Pormenor e de Urbanização, constata-se a não interferência com 
quaisquer Planos aprovados (que possuam força jurídica), no âmbito territorial definido para o 
projeto. 

O projeto desenvolve-se, na sua quase totalidade, em áreas afetas a solo rural, abrangendo, 
maioritariamente, a classe de espaço Florestal, nomeadamente Espaços Florestais de Produção 
(atualmente ocupados por extensos eucaliptais e matos). Os impactes de índole negativa mais 
significativos decorrem da interferência com Espaços Florestais de Conservação, dado o seu 
interesse do ponto de vista ecológico, de magnitude moderada, em resultado da implantação dos 
apoios: P8 de ambas as linhas; P9 e P10 das linhas LSBD.VG e LSBD.VM2; P11/26 da linha 
LSBD.VG e P29A/P29A da LRR.CT/LRR.VM1; e pela imposição da respetiva faixa de servidão (45 m 
centrado no eixo da Linha). 

Ao nível das Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública, 
considera-se que as interposições com maior relevância ocorrem ao nível das afetações de Áreas 
de REN (Cabeceiras das Linhas de Água e Áreas com Risco de Erosão), com bastante 
preponderância na área em estudo. A interferência ocorre principalmente na zona de 
desenvolvimento das linhas a 220 kV. Verifica-se que esta foi uma condicionante especialmente 
acautelada na seleção do local de implantação da Subestação do Sobrado, tendo sido minimizada 
ao máximo a sua afetação, pelo que o impacte apresenta reduzida magnitude. Enquanto projeto 
de relevante interesse público, o projeto está ao abrigo das exceções que permitem intervenções 
em áreas de REN. 
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Na fase de construção, as principais ações causadoras de impactes referem-se às movimentações 
de terras, com intervenções/modificações na ocupação territorial da zona em causa, para 
implantação dos apoios da Linha e da plataforma da Subestação de Sobrado e acessos. Refere-se 
também a perturbação direta das áreas afetas à faixa de proteção das Linhas (correspondente a 
um corredor de 45 m centrado no eixo da Linha). Para minimizar a afetação das áreas mais 
sensíveis, os trabalhos necessários à obra, como a implantação de estaleiros, assim como outras 
infraestruturas de apoio à construção e acessos temporários, devem localizar-se longe destas 
zonas de maior sensibilidade. 

Na fase de exploração, assume-se que o funcionamento da Subestação de Sobrado e respetivas 
Linhas Elétricas associadas terá sempre um impacte negativo no ordenamento do território, no 
sentido em que tal implicará uma reclassificação do uso do solo por parte do território do 
município de Valongo, no caso da Subestação, bem como a instituição de uma faixa de servidão 
permanente, a qual constitui uma limitação à sua utilização plena, no caso das linhas de 220 kV 
(uma vez que a linha a 400 kV já está implantada no local e a abertura ocorrerá na sua totalidade 
dentro da área de intervenção da Subestação). 

Assim, genericamente consideram-se os impactes negativos decorrentes da afetação dos espaços 
florestais de produção, no caso da Subestação, negativos, certos, de reduzida magnitude, 
permanentes e moderadamente significativos. No caso das linhas o impacte é considerado de 
muito reduzida magnitude, direto, parcialmente reversível, logo, não significativo. 

A interferência pontual de Espaços Florestais de Conservação por 8 apoios das linhas a 220 kV, é 
considerado negativo, de moderada magnitude e, tendo em conta o valor elevado do recurso 
afetado, pelo seu interesse do ponto de vista ecológico, a interseção deste espaço terá um 
impacte moderadamente significativo. 

Em relação às servidões administrativas, destacam-se os impactes decorrentes da afetação de 
áreas de REN, considerados, no caso da Subestação, negativos, moderadamente significativos, 
diretos, permanentes e irreversíveis e de reduzida magnitude. No caso das linhas o impacte é 
bastante mais diminuto, considerando-se negativo, de reduzida magnitude, direto, reversível e 
pouco significativo. 

� Sistemas ecológicos 
No que concerne à Flora, atendendo às características da área de intervenção, são identificados 
para a fase construção, impactes negativos, não significativos, desde que sejam implementadas as 
medidas de minimização. 

O estabelecimento das faixas de proteção poderá representar, na fase de exploração, um impacte 
positivo na flora e na vegetação, através da remoção de espécies de crescimento rápido, 
potenciando-se o estabelecimento de faixas de gestão natural, que sob gestão adequada poderão 
vir a ter valor de conservação. 

Por outro lado, caso não seja feita a gestão adequada nesta faixa, poderá ser propiciada a invasão 
por flora exótica invasora (fomentando a formação de corredores para a flora exótica invasora), 
conduzindo a um impacte negativo, significativo. 

Relativamente à Fauna, a fase de construção envolve a ocorrência de perturbação, decorrente das 
ações de construção, na zona de intervenção sujeita à circulação de máquinas e veículos e 
pessoas, conduzindo a alterações do comportamentos de espécies, prevendo-se que os mamíferos 
serão as espécies mais afetadas, representando um impacte negativo, temporário e reversível, 
uma vez que a maioria das espécies podem deslocar-se rapidamente e encontrar refúgio e zona 
de alimentação na envolvente; prevêem-se maiores perturbações nas áreas onde as atividades 
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construtivas são mais amplas – área da Subestação e estaleiro(s). Para esta fase é também 
identificado o aumento da mortalidade individual por atropelamento, em especial no grupos com 
mobilidade mais limitada (herptofauna e alguns mamíferos), prevendo-se ter maior 
representatividade nas áreas associadas à Subestação; constitui um impacte negativo, de 
magnitude reduzida, temporário e de ocorrência provável, embora ocasional e minimizável. 

Na fase de exploração, os principais impactes identificados encontram-se associados ao possível 
aumento de colisão de vertebrados voadores, com as linhas elétricas. 

Relativamente à Subestação, esta estrutura representa a possibilidade de futura ocorrência de 
impactes negativos, uma vez que está prevista a ligação de outras linhas para além das agora em 
avaliação. 

� Socioeconomia 
Tendo em consideração o local de implantação da Subestação, o recetor sensível mais próximo é a 
Escola Profissional de Valongo, encontrando-se os aglomerados habitacionais (dispersos ou com 
dimensão significativa) constituídos por zonas de ocupação sensível, fora de alcance da área do 
projeto a uma distância superior a 750 m. 

Do ponto de vista Socioeconómico, a implementação do projeto apresenta impactes positivos e 
permanentes para a população ao nível regional e concelhio, pelos benefícios resultantes da 
melhoria da qualidade de vida das populações abrangidas pelo desenvolvimento da rede elétrica, 
uma vez que a Subestação tem como principal objetivo ser um ponto de autotransformação que 
permitirá a alimentação da Subestação de Ermesinde, subestação fulcral na alimentação da zona 
do Grande Porto. 

Para a fase de construção, perspetiva-se a ocorrência de impactes positivos temporários para a 
população local, com a criação de alguns postos de trabalho. 

Nesta fase poderá verificar-se também a ocorrência de impactes negativos, pouco significativos, 
como resultado da eventual fonte de incomodidade causada pela execução de tarefas e 
operações. 

Durante a fase de exploração, esperam-se impactes negativos, dada a proximidade da plataforma 
à Escola Profissional de Valongo, aos níveis de exposição permanente do público utente à radiação 
eletromagnética. Consequentemente, para minimização deste impacte deverão ser cumpridas as 
recomendações em vigor na União Europeia no que se refere aos níveis de exposição permanente 
do público à radiação eletromagnética. 

� Ambiente sonoro 
Da avaliação referente à fase de construção concluiu-se que, atendendo ao tipo de atividades a 
desenvolver (que envolverão a utilização de explosivos e meios mecânicos pesados), ao elevado 
volume de terras em excesso com necessidade de transporte a vazadouro, e à relativa 
proximidade da Escola Profissional de Valongo, será provável que ocorram situações de 
incomodidade temporária. 

A avaliação realizada para a fase de exploração prendeu-se essencialmente com os recetores mais 
próximos da Subestação e das linhas atuais e futuras, tendo-se constatado que será necessário 
dotar de medidas de condicionamento acústico um segundo transformador que, atendendo ao 
posicionamento previsto dos equipamentos na Subestação, se recomenda que sejam 
implementadas no TR5. 

� Saúde humana 
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Na fase de construção podem ocorrer efeitos negativos na saúde e bem-estar das populações, 
sendo os potenciais impactes, de uma forma geral, pouco significativos, desde que adotadas as 
necessárias medidas preventivas ou mitigadoras. 

Os principais impactes poderão resultar da circulação de máquinas e veículos da obra nas vias 
públicas, particularmente no interior de povoações, podendo traduzir-se em risco de ocorrência de 
acidentes envolvendo a população local. 

São espectáveis eventuais efeitos no bem-estar das populações resultantes da afetação da 
propriedade e/ou de rendimentos das explorações, seja de caráter temporário ou permanente 
(apoios, linhas, servidão). 

Na fase de exploração são esperados impactes positivos, de elevada magnitude e significância, 
consequência da melhoria da qualidade de vida das populações abrangidas pelo reforço da rede 
elétrica possibilitado com a implantação do projeto a nível concelhio e da região. 

A nova subestação da RNT, e linhas associadas, integram um conjunto de investimentos de 
renovação e reforço na zona do Grande Porto, para apoio do desenvolvimento da rede elétrica 
nessa zona e também para apoio às futuras ligações para o norte litoral do País. 

Não se esperam quaisquer impactes relativamente a habitantes ou utentes de outros 
equipamentos com atividade humana, exceto no que concerne ao Ambiente Sonoro visto que, 
nalgumas situações, as mesmas se encontram a distâncias inferiores a 750 m. 

Ao nível do ruído, e desde que, sejam consideradas as medidas de condicionamento acústico 
previstas no projeto para a Subestação e as decorrentes do presente Parecer, não se preveem 
impactes negativos dignos de registo induzidos pelo funcionamento das linhas de transporte e 
pela Subestação de Sobrado. 

Na fase de construção, os riscos associados ao projeto estão contemplados no Plano de Segurança 
e Saúde. 

Relativamente à fase de exploração, no que concerne à exposição aos campos eletromagnéticos 
(CEM), salienta-se que as análises comparativas, com cálculos teóricos e medições efetuadas em 
linhas similares em todo o mundo, permitem concluir que os valores dos CEM sob qualquer linha 
da rede, de qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites recomendados 
internacionalmente e que se encontram transpostos para o direito nacional pela Portaria 
n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

No domínio dos efeitos sobre a saúde dos referidos campos eletromagnéticos e de acordo com 
diversas publicações e comunicações produzidas, nomeadamente da responsabilidade da 
Organização Mundial de Saúde (em que se procede à apresentação do conhecimento sobre os 
efeitos e dos estudos realizados), é indicando que não é possível estabelecer uma relação entre as 
linhas de transporte de energia e a exposição a campos eletromagnéticos e o surgimento de 
doenças oncológicas. 

Todos os valores calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados na legislação 
nacional aplicável, mesmo numa perspetiva de exposição pública permanente. 

� Paisagem 
A atividade causadora de impactes mais significativos, no âmbito do fator Paisagem, será a 
construção da Subestação de Sobrado e, de forma mais pontual, a dos apoios das linhas elétricas. 
Nesta fase, os impactes serão mais relevantes a nível estrutural, nomeadamente pela alteração da 
morfologia do terreno com volumes de aterro e escavação muito significativos que, 
consequentemente, afetarão também áreas florestais de pinheiro e eucalipto e áreas de mato. 
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Os impactes visuais mais intrusivos e permanentes no tempo, estão associados à fase de 
exploração, principalmente devido à artificialização da Paisagem decorrente da presença dos 
taludes artificiais da plataforma da Subestação, de todas as estruturas da Subestação, como os 
pórticos, da linha e dos seus apoios, assim como da própria faixa de servidão legal da linha, quer 
pelos seus limites lineares artificiais quer pela ausência de vegetação geradora de descontinuidade 
visual e disruptiva com a envolvente florestal. Esta afetação da qualidade visual da paisagem será, 
potencialmente, mais relevante para os observadores permanentes de Alto dos Foguetes, Alto 
Vilar, Vilar, Gandra/Vale da Loba, Refojo e Sobrado. 

� Património cultural 
Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicas e às caraterísticas específicas deste 
projeto, prevê-se apenas um potencial impacte negativo direto (n.º 1), por ação do agente de 
desmatação (na área em que seja necessário cortar a vegetação arbórea). 

Nesta última situação, os impactes podem ser nulos, caso se conserve in situ toda a estrutura da 
via durante a desmatação do terreno e não se proceda à beneficiação deste caminho. 

Consideram-se indeterminados os impactes negativos sobre eventuais ocorrências arqueológicas 
incógnitas, ocultas no subsolo, não identificadas nesta fase de avaliação, em resultado das ações 
de escavação do solo e subsolo. 

Os trabalhos executados demonstraram a existência de uma ocorrência com valor patrimonial na 
área de incidência do projeto. Apesar dos impactes patrimoniais previstos na fase de construção, 
desde que sejam cumpridas as adequadas medidas de minimização, estes são minimizáveis. 

Durante a fase de exploração da subestação e das linhas elétricas em análise e tendo em conta o 
cumprimento de todas as medidas de mitigação patrimonial propostas no EIA, não se preveem 
impactes negativos diretos ou indiretos. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de elementos a apresentar, medidas de minimização e 
planos de monitorização estabelecidos 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. 

Da análise do parecer externo emitido pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 
verifica-se que esta entidade manifesta-se favorável à concretização do projeto. 

Por sua vez, no âmbito da consulta pública, foram recebidas sete exposições das seguintes entidades e 
particulares: Câmara Municipal de Valongo; AL HENNA - Associação para a Defesa do Património de 
Alfena; Retria - Gestão de Resíduos; Recivalongo - Gestão de Resíduos, Lda; ORGANICLAND – LDA; dois 
Cidadãos. Estas exposições apresentam vários comentários e críticas à análise efetuada no EIA, indicando 
vários aspetos a ter em consideração, referindo a possibilidade de ocorrência de impactes negativos que 
podem atingir elevada significância e caráter permanente. A AL HENNA manifesta-se contra o projeto, 
referindo que o EIA apresenta vários erros e lacunas; considera que o traçado para as linhas de 220 kV 
em avaliação deverá ser abandonado, devendo ser estudadas novas soluções (apresenta alguns 
exemplos). 

As preocupações manifestadas foram devidamente consideradas na apreciação técnica efetuada pela CA 
no presente Parecer. 

Assim, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de minimização ou 
compensação, e os perspetivados impactes positivos, propõe-se a emissão de parecer favorável ao 
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projeto da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV 
associadas", condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas de minimização 
e dos planos de monitorização, que se indicam no capítulo seguinte. 

Propõe-se ainda a emissão de parecer favorável, em termos de autorização para efeitos de ocupação de 
áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), de acordo com o estipulado na legislação em vigor sobre esta 
matéria. 

O local proposto para a Subestação está parcialmente abrangido por solos classificados como REN 
(Cabeceira de Linhas de Água), sendo que as linhas elétricas de ligação à Subestação também 
intercetam, em grande parte, áreas de REN (Cabeceiras de Linhas de Água, Áreas com Risco de Erosão e 
Leitos dos Cursos de Água). 

Quanto às linhas, a afetação é distinta para as fases de construção e exploração. 

A Subestação interfere com Cabeceiras de Linhas de Água (Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de 
Aquíferos) na zona mais a norte. 

No caso das linhas, a área abrangida pela tipologia Cabeceiras das Linhas de Água, ocupada pelos apoios 
das Linhas não inseridos na área de intervenção da Subestação, correspondem aos P3, P4, P5 (este 
último apenas da LSBD.ED2/LSBD.VM2) e P26/P11 (apenas da LSBD.VG), abrangendo uma área de 
0,22 ha, na fase de construção, que se reduz a 0,072 ha na fase de exploração. Em termos de afetação 
pela faixa de servidão das linhas de 220 kV, verifica-se um total de aproximadamente 8,63 ha. 

As Áreas com risco de erosão/Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (áreas de prevenção de 
riscos naturais) são interferidas pelos apoios das linhas de 220 kV, nomeadamente pelos apoios P2, P5, 
P6 e P8 de ambas as linhas de 220 kV, P3 e P4 (apenas LSBD.ED1/LSBD.VG), P9 (LSBD.VM2) e P9, P10 e 
P26/P11 (LSBD.VG), num total de 0,56 ha na fase de construção e de 0,168 ha na fase de exploração. Se 
se considerar a faixa de proteção às Linhas, a área interferida passa a ser de 13,613 ha. A abertura das 
LRR.VNF / LVM.VNF, a 400 kV não contempla qualquer interferência com a REN, uma vez que a extensão 
de linha desenvolver-se-á na zona onde já está estabelecida a servidão da linha atual, sendo a abertura 
integrada na área de intervenção da Subestação. 

Nenhuma das linhas em análise interfere diretamente com a tipologia Leitos de Cursos de Água. 

Refere-se somente o atravessamento pelo vão das Linhas LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2, a 
220 kV entre os apoios P1 e P2 (ribeira do Vale da Cobra) e P7 e P8 (ribeira de Tabãos) e P9 e P10 
(LSBD.VG). Deste modo, no que se refere à REN, desde que não haja interferência com os leitos de 
cursos de água, o procedimento a desenvolver será apenas uma comunicação prévia. 

Muito embora os usos e ações do projeto da Subestação do Sobrado e Linhas Associadas não façam parte 
dos usos e ações compatíveis com o Regime Jurídico da REN a que se referem os números 2 a 4 do 
artigo 20.º do RJREN, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, estas 
seriam possíveis em áreas da REN, desde que submetidas a um procedimento de Reconhecimento de RIP 
ao abrigo do artigo 21.º do mesmo diploma, sejam reconhecidas como tal por despacho conjunto do 
membro do Governo responsável pelas matérias de ambiente e do ordenamento do território e do 
membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não se possam realizar de forma 
adequada em áreas não integradas na REN. Deste procedimento fariam parte, obrigatoriamente, medidas 
de minimização e de mitigação. 

Uma vez que este projeto se refere a estruturas públicas e está sujeito a procedimento de AIA, de acordo 
com o número 3 do artigo 21.º acima mencionado, a obtenção de DIA favorável, ou favorável 
condicionada, equivale ao reconhecimento do interesse público do projeto, estando sujeito às medidas de 
minimização e mitigação definidas no âmbito do presente procedimento de AIA.  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3366 

Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas 
Projeto de execução 

133 

10. ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR 

Previamente ao licenciamento, apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos, cuja 
aprovação determinará que a obra possa ser licenciada: 

1. Apresentar informação que esclareça devidamente, com base em trabalho de campo adequado 
para a deteção do grupo faunístico dos quirópteros, sobre a existência/ocorrência de espécies 
deste grupo na área de estudo e o tipo de utilização que fazem desta área, bem como avaliar e 
prevenir a possível afetação das espécies ocorrentes, em particular, no decorrer da fase de 
construção e na fase de exploração. 

2. De modo a prevenir e/ou compensar a afetação de espécies com estatuto de conservação 
desfavorável, previamente ao licenciamento deve ser apresentada a seguinte informação, dirigida 
para as fases de construção e de exploração: 

a) Proposta de medidas de minimização adicionais, devidamente justificada e fundamentada; 
b) Proposta de plano de monitorização e/ou de acompanhamento mais específico da obra, com 

a apresentação de eventual revisão/adaptação do plano de monitorização a implementar, 
face aos resultados alcançados. 

3. Sendo necessária a implementação de medidas de condicionamento acústico num outro 
equipamento de transformação, para além do previsto, sugere-se que tal seja concretizado no 
transformador TR5, pela sua maior proximidade (ainda que relativa) ao recetor P02. 
Deste modo, deve ser apresentado um estudo que valide este pressuposto, demonstrando o 
cumprimento das disposições legais. 

4. Atualização dos Planos de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), revistos de modo a incluir 
todas as disposições a cumprir, em função das medidas abaixo elencadas. 

5. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Subestação do Sobrado revisto, de acordo com as 
seguintes orientações: 

a) Deve constituir-se como um projeto de execução com todas as peças desenhadas devidas (a 
escala adequada) – Plano Geral, Plano de Plantação e Plano de Sementeiras - assim como 
com a Memória Descritiva, Caderno de Encargos, Programa de Manutenção, Mapa de 
Quantidades e Plano de Gestão e Manutenção; 

b) A equipa técnica e especialista responsável pela sua elaboração deve estar devidamente 
identificada quer nas peças escritas quer nas peças desenhadas; 

c) Devem ser identificadas as espécies a manter, a transplantar e a abater, devendo neste 
contexto ser elaborada cartografia com o levantamento georeferenciado das existências e 
caracterização dos exemplares em causa quanto ao PAP/DAP, altura, valor 
paisagístico/patrimonial/botânico e estado fitossanitário. Neste levantamento deve ainda 
constar a delimitação das áreas em regeneração natural na presente situação de referência; 

d) As questões de segurança devem ser observadas, quer quanto às densidades quer quanto 
aos espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar, de modo a garantir 
descontinuidade do material (vegetal) combustível. 

6. A delimitação da Estrutura Verde (composição vegetal - tipo de vegetação e a sua combinação), 
devendo observar as seguintes orientações: 

a) Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deve ser acompanhado 
de certificados de origem e deve apresentar-se em boas condições fitossanitárias e bem 
conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua arquitetura, forma e copa. 
A sua origem deve ser local; 
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b) As dimensões dos exemplares a plantar devem apresentar portes já significativos, quer em 
altura quer em dap/pap, sobretudo para as situações mais críticas. A sua origem deve ser 
local; 

c) Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma 
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das 
espécies vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser 
considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares 
em causa ou, em alternativa, não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas; 

d) Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (vedações, paliçadas) 
no que diz respeito, por um lado, ao acesso (pisoteio, veículos) e, por outro, à herbívora; 

e) A proposta de sementeiras para toda a área de intervenção, incluindo as zonas de clareira, 
deve ter em consideração as habitualmente existentes nos prados da região, ou, em 
alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o recurso à 
aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água e do combate à 
desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats para as 
espécies de avifauna e outras existentes e potenciais. 

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos, cuja 
aprovação determinará que a obra possa ser iniciada: 

7. Plano com a localização precisa dos estaleiros e das acessibilidades à obra. O Plano de Acessos 
deve ser revisto/reformulado em consonância com as medidas abaixo elencadas. 

8. Proposta de Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), o qual deve observar os 
seguintes aspetos: 

a) Deve ser elaborado por especialistas ou entidades devidamente credenciadas e reconhecidas; 
b) Deve ser realizada uma prospeção de atualização de toda a área integral da Subestação 

interior à vedação, assim como das faixas de proteção legal das linhas elétricas aéreas; 
c) Realização de cartografia com o levantamento georeferenciado dos núcleos isolados e de 

áreas; 
d) Caracterização e quantificação das áreas contaminadas; 
e) Identificação e caracterização das espécies em presença; 
f) Definição das metodologias de controlo para cada espécie, devendo ser privilegiado o 

controlo físico; 
g) Programa de monitorização/manutenção para a fase de exploração para um mínimo de 

10 anos; 
h) Proposta temporal para a apresentação de relatórios de acompanhamento. 

9. Proposta de “Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL) 
Elétricas Aéreas”. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e desenhadas e nele devem 
constar os seguintes elementos: 

a) Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 
preservação e proteção; 

b) Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 
plantação de espécies autóctones; 

c) Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais 
de plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial; 

d) Plano de manutenção. 
10. Proposta de “Plano de Gestão e Reconversão Florestal da Envolvente à Subestação” para a área 

interior à vedação da propriedade da REN, S.A. e os limites da base dos taludes e vias de acesso 
internas. O mesmo deve atender às seguintes orientações: 

a) Ser apresentado como documento autónomo; 
b) Ser constituído por peças escritas e desenhadas devidas e a escala de projeto de execução; 
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c) Incluir a localização georeferenciada das áreas onde se registe regeneração natural com vista 
à sua preservação e proteção; 

d) Incluir o elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos 
locais de plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial; 

e) Incluir um plano de manutenção. 
11. Ficha técnica das soluções tipo de luminária a adotar para a iluminação exterior a utilizar na 

Subestação. A mesma não deve ser geradora de poluição luminosa, devendo acautelar todas as 
situações que conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição 
luminosa. Todo 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. 

No decurso da obra apresentar à autoridade de AIA para análise os seguintes elementos: 
12. Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes 

orientações: 
a) Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao “Projeto de Integração Paisagística da Subestação”, 

deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural 
da vegetação; 

b) Representação em cartografia das áreas afetadas temporariamente incluindo o estaleiro e 
áreas/plataformas de trabalho da linha elétrica aérea; 

c) A recuperação deve incluir operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção 
completa de pavimentos existentes, em particular no caso dos caminhos a desativar, 
descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada 
quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais; 

d) A cada área cartografada graficamente devem ser associadas as operações/ações a aplicar; 
e) Incluir os locais de depósito das terras vivas/vegetais; 
f) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, apenas deverão ser consideradas 

espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados 
e em boas condições fitossanitárias; 

g) Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais 
sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

13. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado 
em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator Paisagem. Para 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; deve também permitir visualizar, não só o local concreto da obra, assim 
como a envolvente, no âmbito da demonstração do cumprimento das disposições a cumprir 
referentes à concretização do projeto. 

Na fase de exploração, apresentar à autoridade de AIA para análise o relatório anual de 
acompanhamento da implementação do PIP após a sua implementação durante, no mínimo, pelo menos, 
3 anos. O mesmo deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, devendo o mesmo fazer-se 
acompanhar de um ponto de situação à data e de uma análise crítica das situações assim como indicar 
medidas de correção dos problemas detetados. A sua elaboração deve contemplar sempre um registo 
fotográfico, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a 
recolha de imagens que ilustrem as situações. 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. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada 
resolução/definição. 
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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 a construir, assim como da Subestação, e nas respetivas Matrizes de Acompanhamento 
Ambiental (MAA), os quais devem ser revistos em função das medidas abaixo elencadas. 
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de exploração, 
bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação. 
 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER GERAL 

Fase prévia à obra 
GER1. Previamente ao início da obra devem ser promovidas ações de sensibilização ambiental para os 
trabalhadores envolvidos na obra, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter 
durante o período em que a obra decorre. 
GER2. Obtenção de autorização da entidade competente face à servidão dos povoamentos florestais 
percorridos por incêndios. 
Fase prévia à obra e fase de obra 
GER3. A rota de circulação de veículos pesados para transporte das terras de empréstimo e/ou de 
materiais excedentários a vazadouro deve apenas incluir o acesso direto à A41/IC24, ou seja, no sentido 
ascendente da EM606/Rua Nossa Senhora do Amparo, sem passagem pela Escola Profissional de 
Valongo. Esta imposição deve constar dos Planos de Acessos e do Plano de Acompanhamento Ambiental 
a fornecer a todas as entidades que venham a estar envolvidas na execução desta empreitada. 
GER4. Nas intervenções a realizar de desativação dos apoios existentes devem ser adotadas todas as 
medidas previstas para as fases prévia à obra e de obra. 
GER5. O início dos trabalhos deve ser comunicado à Câmara Municipal de Valongo, assim como às 
autoridades municipais de proteção civil, para melhor salvaguarda das condições de segurança nos 
aspetos considerados pertinentes. 
GER6. Indicar a calendarização prevista da obra e o número de atendimento ao público em 
comunicado dirigido à Câmara Municipal de Valongo e às Juntas de Freguesia de Valongo e União de 
Freguesias de Campo e Sobrado. 
GER7. Condicionar a circulação de veículos nas margens das linhas de água. 
Fase de obra 
GER8. Implementar o plano de acessos. Caso haja necessidade de proceder a alterações em fase de 
construção, deverão ser consideradas as mesmas condicionantes atendidas aquando da sua elaboração. 
GER9. Efetuar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes que sejam afetadas no decurso da obra. 
GER10. Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 
(PPGRCD), devendo ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 
GER11. Todas as operações a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de óleos, 
lubrificantes ou outras substâncias e produtos químicos deverão ser realizadas em locais especialmente 
adaptados para o efeito. 
GER12. Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro deverão ser 
impermeabilizados e possuir um sistema de drenagem para caixa de separação de óleos. 
  



Parecer da Comissão de Avaliação 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3366 

Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas 
Projeto de execução 

137 

Fase de desativação 

GER13. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes, deve ser 
apresentado um plano de desativação pormenorizado, o qual deve contemplar, pelo menos: 

a) A descrição das ações a realizar; 
b) O destino a dar a todos os elementos retirados; 
c) A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas, a qual deve ser 

compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 
d) Identifique as medidas de minimização adequadas a adotar; 
e) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
 

GEOLOGIA 

Fase de obra 
GEO1. Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e 
a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 
GEO2. A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade 
e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o 
respetivo deslizamento. 
 

RECURSOS HÍDRICOS 

Fase de obra 
RH1. Estando o estaleiro da Subestação inserido na área de intervenção da mesma, caso se venha a 
verificar compatível, o estaleiro das linhas deve ficar integrado ou adjacente ao estaleiro da Subestação 
de Sobrado. Contudo, na escolha do local do estaleiro poderá considerar-se mais favorável a seleção de 
outro local já infraestruturado ou áreas industriais/industrializadas. Na sua impossibilidade devem ser 
atendidas as condicionantes identificadas nas peças desenhadas do EIA (Volume 4 - Desenho 24), 
devendo ser apresentada a nova proposta de localização, para apreciação e emissão de pronúncia 
relativamente à localização dos estaleiros. 
RH2. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da 
decapagem dos solos a menos de 10 m das linhas de água. 
RH3. Considerando a existência de diversos locais de relevo muito acidentado na área em estudo, e 
para que, na fase da construção, não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, junto às fundações dos 
apoios, dever-se-á: 

• Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra; 
• Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas; 
• No final, proceder à regularização do terreno, para que a vegetação recupere mais rapidamente. 

RH4. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 
devem ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final 
adequado. 
RH5. Proceder à limpeza regular da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou 
materiais residuais da obra. 
RH6. Caso seja necessário proceder ao manuseamento de combustíveis, óleos e outros lubrificantes, 
devem ser utilizados meios de contenção secundária para conter qualquer derrame. 
RH7. Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o 
armazenamento dos resíduos, enquanto aguardam recolha por operador licenciado. 
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Fase de exploração 
RH8. Instalar na Subestação um separador de hidrocarbonetos, previamente à descarga das águas 
pluviais na linha de água. 
RH9. Os óleos usados nas operações de funcionamento e manutenção devem ser recolhidos e 
armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente 
transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o tratamento adequado a resíduos 
perigosos. 
 

SISTEMAS ECOLÓGICOS 

Fase prévia à obra 
ECO1. Previamente à seleção do futuro local de implantação de estaleiro(s), da Subestação e das 
Linhas, deverá ser atualizada a situação de referência relativamente às espécies da fauna e da flora aí 
ocorrentes, considerando o faseamento do trabalho de campo e o desfasamento de anos entre os 
períodos considerados. 
Ressalva-se que, no que concerne ao grupo dos quirópteros, apesar de ser referido no EIA não se ter 
entendido necessária a sua prospeção, existem duas espécies, Miniopterus schreibersii e Rhinolophus 
ferrumequinum, que a nível nacional têm estatuto de conservação desfavorável e cujos abrigos se 
localizam na proximidade da área de estudo, concretamente no SIC Valongo (PTCON 0024), a 3,8 km de 
distância. Estas espécies procuram zonas abertas, de matos e ripícolas, para se alimentarem. 
Fase de obra 
ECO2. Redução da área de intervenção ao mínimo indispensável. 
ECO3. Caso venham a considerar-se estaleiros fora da área de intervenção da Subestação de Sobrado, 
após a conclusão das obras todas as áreas utilizadas para estaleiros, acessos temporários e outras 
atividades de construção devem ser objeto de ações que garantam a reposição do anterior uso do solo. 
ECO4. Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones localizados próximos das áreas a 
intervencionar, caso existam, devem ser assinalados e balizados de forma a evitar a sua afetação ou 
destruição. 
ECO5. Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, 
passagens hidráulicas de secção adequada. 
Nestas situações devem ser repostas e/ou melhoradas as margens das linhas de água afetadas e 
promovida a sua renaturalização e replantação com espécies autóctones e adequadas à recuperação de 
galerias ripícolas, de modo a promover a resiliência, face à erosão, e a favorecer a biodiversidade. 
ECO6. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora 
destes. 
ECO7. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados, procedendo-se à 
criação de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo. 
ECO8. Não deve ser colocado arame farpado nas vedações. 
Fases de conclusão da obra 
ECO9. Após a conclusão da obra, o(s) estaleiro(s) deve(m) ser desmantelado(s) e removidas todas as 
suas estruturas provisórias. 
Fases de obra e de exploração 
ECO10. Cumprir escrupulosamente o Plano de Erradicação e Controlo da Flora Exótica Invasora. 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

ECO11. Promover, junto dos proprietários, a reflorestação/ cobertura vegetal dos corredores das linhas 
elétricas com espécies da flora autóctones adequadas ao local, promovendo assim a descontinuidade dos 
povoamentos de monoculturas e, em simultâneo, desenvolver serviços de ecossistemas, nomeadamente, 
a biodiversidade. 
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ECO12. Tendo em conta as linhas de água existentes na área de estudo e respetiva extensão que irá 
ser atravessada por linhas elétricas, na fase de exploração deve ser implementada a manutenção de faixa 
de gestão de combustível que passe pela melhoria do seu coberto vegetal, de forma a promover a 
heterogeneidade do coberto vegetal e a biodiversidade. 
 

SOCIOECONOMIA 

Fase de construção 
SE1. Para minimizar a afetação das áreas mais sensíveis, os trabalhos necessários à obra, como a 
implantação de estaleiros, assim como outras infraestruturas de apoio à construção e acessos 
temporários, devem localizar-se longe destas zonas de maior sensibilidade. 
SE2. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações das populações. 
SE3. Efetuar a delimitação e sinalização da obra, no sentido de evitar a ocorrência de acidentes. 
SE4. Localizar os estaleiros preferencialmente em locais infraestruturados ou, na sua impossibilidade, 
evitando áreas condicionadas. 
SE5. Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, 
de modo a minimizar o volume de terras sobrantes. 
SE6. Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 
armazenados temporariamente em locais com características adequadas para depósito, até ao seu envio 
para destino final adequado. 
SE7. Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a 
afetar. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, 
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o 
acesso às propriedades. 
SE8. Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora 
destes. 
SE9. Para segurança dos trabalhadores proceder à manutenção e revisão periódica de todas as 
máquinas e veículos afetos à obra. 
SE10. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade 
de casas de habitação deverão apenas ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. 
Fase de exploração 
SE11. Cumprimento e atualização das recomendações em vigor na União Europeia relativas à 
exposição permanente do público à radiação eletromagnética, ou que venham a vigorar durante a 
exploração, em função dos recetores sensíveis mais próximos. 
Fase de desativação 
SE12. Caso venha a ocorrer a desativação e abandono dos terrenos deverá ser reposto ou estar 
previsto o aproveitamento dos mesmos, para benefício da população. 
 

AMBIENTE SONORO 

Fase prévia à obra e fase de obra 
AS1. Garantir que o diagrama de fogo adotado para desmonte dos maciços rochosos permite cumprir 
as disposições da NP2074:2015. 
Deverão ser implementadas as medidas adequadas para minimizar os impactes relacionados com os 
processos de escavação e garantir a integridade física das estruturas construídas que se encontrem na 
envolvente. 
Tal implicará o cumprimento estrito dos correspondentes valores limite indicados na NP2074:2015, por 
tipo de estrutura, que se transcrevem no Quadro 4Quadro 10, o dimensionamento da carga máxima de 
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explosivos a utilizar em cada instante para cumprir esses valores limite e a monitorização das construções 
mais próximas durante a fase de construção. 
 

Quadro 10 – Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), em mm/s. 
Fonte: NP2074:2015. 

Tipo de estruturas 
Frequência dominante, f 

f ≤ 10 Hz 10 Hz > f ≤ 40 Hz f > 40 Hz 
Sensíveis 1,5 3,0 6,0 
Correntes 3,0 6,0 12,0 
Reforçadas 6,0 12,0 40,0 

 

Como tal, no enquadramento legal a respeitar, deverá ser incluída a NP2074:2015 – Avaliação da 
influência de vibrações impulsivas em estruturas. 

AS2. Garantir que os desmontes a fogo apenas decorrem nos dias úteis, em período diurno, entre as 
8h e as 20h e assegurando a não perturbação dos períodos e horários letivos. Os disparos deverão ser 
devidamente sinalizados. O plano de desmontes com recurso a explosivos deverá ser discutido com a 
Escola Profissional de Valongo (EPV) e com os responsáveis por outros equipamentos e infraestruturas 
que possam ser afetados por tais ações, devendo ser apresentadas evidências do entendimento entre as 
partes envolvidas. 
AS3. As escavações devem limitar-se ao definido em projeto e deve ser privilegiado o uso de meios 
mecânicos que não introduzam perturbação excessiva do ponto de vista ambiental nomeadamente em 
termos de ruído, vibrações e na estabilidade geomecânica do maciço. 
AS4. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade 
de casas de habitação deverão ocorrer exclusivamente nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. Atendendo à 
proximidade com a Escola Profissional de Valongo, deverá ser compatibilizado o horário das operações 
mais ruidosas com o horário letivo, devendo ser apresentadas evidências do entendimento entre as 
entidades envolvidas. 
AS5. Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de 
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, minimizando a passagem no interior dos aglomerados 
populacionais e junto a recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de 
saúde e escolas). 
AS6. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído e vibrações possível. 
AS7. 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. 
AS8. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 
forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas 
e a ocorrência de acidentes e derrames de óleos e combustíveis e de forma a dar cumprimento às normas 
relativas à emissão de ruído. 
AS9. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e proceder-se à 
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. 
AS10. Os instrumentos legais aplicáveis previstos no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), no 
que respeita às referências de legislação a atender relativas ao Ambiente Sonoro (Ruído) e Vibrações, 
deve incluir a respeitante à proteção dos trabalhadores, na versão mais atual, como: 
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• 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 
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). 

Deve ser removida a referência à Portaria n.º 77/96, de 9 de março, revogada pelo Decreto-Lei 
n.º 76/2002, de 26 de março, por sua vez revogado pelo Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro (o 
qual já consta no PAA). 
Relativamente às vibrações, deverá ser incluída a referência à necessidade de cumprimento da 
NP2074:2015 – Avaliação da influência de vibrações impulsivas em estruturas. De acordo com o 
Despacho n.º 19/GND/2017, da POLÍCIA DE SEGURANÇA PUBLICA, de 14 de julho de 2017, a 
monitorização de vibrações de acordo com a referida norma NP 2074:2015 é obrigatória, sempre que 
haja lugar à utilização de explosivos. 
Fase de exploração 
AS11. No caso da Reactância Shunt, dos transformadores TR6 e TR5, os equipamentos a utilizar 
deverão incluir as adequadas medidas de condicionamento que assegurem o cumprimento da emissão 
sonora máxima indicada no Quadro 7. 
AS12. No caso dos motoventiladores, a emissão sonora máxima por equipamento não pode 
ultrapassar os 50 dB(A) definidos no Estudo de Condicionamento Acústico (ECA) e transcritos no Quadro 
7. 

 

Quadro 11 - Valores máximos admissíveis de emissão sonora dos equipamentos a utilizar. 
[Fonte: Adaptado do EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"– 

Anexo A6: Estudo de Condicionamento Acústico da subestação, 2021] 

Transformadores Sem Ventilação Com Ventilação 
ATR1, ATR2 e ATR3 (450 MVA) 70 (a) 72 (a) 
TR4, TR5 e TR6 (170 MVA) 70 (b) 72 (b) 
TR6 e TR5 (170 MVA) com condicionamento 41 (b) 66 (b) 
Reactância Shunt Sem Ventilação Com Ventilação 
RS1 (400kV,150MVAr)  80 (c) 
RS1 (400kV,150MVAr) com medidas de condicionamento  66 (c) 
   
(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 – Transformadores de Potência – ET-EQAT-TP001, Revisão: S”, de outubro de 2020; 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); 

(c) 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. Segundo informação recebida a Reatãncia Shunt funcionará sempre com a ventilação ligada tendo sido considerada a situação 
com ventilação com o funcionamento de 40 motoventiladores, em que o ruído próprio de cada um não ultrapassa 50 dB(A). 

 

SAÚDE HUMANA 

Fase de obra 
SH1. Implementar o Plano de Segurança e Saúde em obra (de acordo com a legislação aplicável) 
atendendo às atividades previstas. 
SH2. Garantido que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de saúde adequados. 
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SH3. As condições estruturais e de funcionamento do estaleiro das áreas sociais e de apoio aos 
trabalhadores da obra deverão estar de acordo com a legislação em vigor de proteção da saúde dos 
trabalhadores. 
SH4. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, 
a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação das acessibilidades. 
SH5. Informar sobre a construção e instalação do projeto à Autoridade Nacional de Proteção Civil 
(ANPC), assim como às entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios 
florestais, bem como às entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. 
SH6. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 
pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 
populações. 
SH7. Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 
Fase de exploração 
SH8. Deve ser implementado um plano de emergência em caso de incêndio interno ou externo às 
instalações e infraestruturas. 
 

PAISAGEM 

Fase prévia à obra 
PAI1. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 
adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações 
nefastas que são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante 
os valores naturais e visuais no âmbito do fator Paisagem – vegetação, afloramentos rochosos, valores 
culturais (muros de pedra) e patrimoniais entre outros. A formação deve ainda contemplar a temática das 
espécies vegetais autóctones e exóticas invasoras e os procedimentos a ter em obra para cada uma 
delas. 
PAI2. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as dos corredores das linhas elétricas, e 
antes do início de qualquer atividade relacionada com a obra, devem ser estabelecidos os limites para 
além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais 
depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente 
balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o 
perímetro, durante a execução da mesma. 
PAI3. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, 
eventualmente, arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser 
devidamente balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de 
proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o 
terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada 
para o lado da intervenção. 
PAI4. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar 
o exposto na respetiva legislação em vigor. 
Fase de obra 
PAI5. Execução do “Projeto de Integração Paisagística da Subestação de Sobrado”, do Plano de 
Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL) Elétricas Aéreas, do Plano de 
Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) e do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas 
(PRAI). A implementação dos referidos planos e projetos deve ser acompanhada pelos especialistas que 
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procederam à sua elaboração, devendo estes estar reconhecidos nos referidos planos, em todas as fases 
de desenvolvimento da obra e exploração. 
PAI6. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas 
invasoras, de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à 
sua remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a todas 
as áreas a intervencionar, incluindo a faixa de proteção legal da linha elétrica aérea e deve seguir as 
orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 
PAI7. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 
e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas por corte raso, 
com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações 
de terras, as operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato 
cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda 
que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 
PAI8. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca 
circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o 
terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser 
utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 
PAI9. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da 
terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) 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. 
PAI10. A terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de 
sementes das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas deverão ter até 2 
m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal 
se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica 
através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função 
dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 
PAI11. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, 
devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser 
totalmente separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por 
isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 
PAI12. Deve ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de 
todos materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não 
devendo ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, 
para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 
PAI13. Sempre que possível planear a realização dos trabalhos, de forma a minimizar as 
movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade, assim como deverão 
ser adotadas todas as práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras em 
tempo/período seco/ventoso. 
PAI14. A materialização dos novos acessos ou a beneficiar deverá considerar as seguintes orientações 
que devem ser demonstradas: menor largura possível; exclusão das zonas de maior declive; camada de 
desgaste menos impactante; taludes de aterro e escavação segundo inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e 
suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 
PAI15. A desativação do acesso à Recivalongo deverá incluir a remoção integral e em toda a 
profundidade dos materiais alóctones constituintes das diversas camadas de pavimento, as quais deverão 
ser levadas a depósito adequado. Na área fora da área útil da implantação da Subestação, para além do 
cumprimento das medidas preconizadas, a recuperação deve incluir a descompactação do solo, 
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regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível, e o seu revestimento 
com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da 
vegetação autóctone. 
PAI16. Toda a área interior à vedação deve ser limpa de todos os resíduos existentes e entulhos de 
obra, devendo os mesmos ser conduzidos a destino final adequado para reciclagem ou não. 
PAI17. Deve ser garantida 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. 
Fase de exploração 
PAI18. Implementação do Plano/Programa de Manutenção do “Projeto de Integração Paisagística (PIP) 
da Subestação”. 
PAI19. Implementação do Programa de Monitorização das Espécies vegetais Exóticas Invasoras 
associado ao “Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras” na área interior à vedação e 
propriedade da REN, S.A., assim como na faixa de proteção/servidão legal das linhas elétricas. 
PAI20. Execução/implementação da manutenção prevista no Programa de Gestão do “Plano de Gestão 
e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL)”. 
PAI21. Apresentação de Relatório de Acompanhamento dos anteriores Planos/Programas e Projeto por 
um período mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um deles. 
 

PATRIMÓNIO CULTURAL 

Fase de obra 
PAT1. Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os intervenientes, a Carta de 
Condicionantes (na qual constam as ocorrências patrimoniais) e as medidas necessárias para evitar a 
destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem como, os procedimentos e 
normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico. 
PAT2. Acompanhamento arqueológico permanente, contínuo e presencial (se houver mais que uma 
frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes) 
durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 
terraplanagens, depósitos, abertura de acessos, escavação dos caboucos dos apoios e zonas de 
empréstimos/depósito de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 
preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação. 
PAT3. Após a desmatação do terreno, será necessário proceder a novas prospeções arqueológicas 
sistemáticas, no solo livre de vegetação, nas situações de visibilidade nula ou baixa (em conformidade 
com a visibilidade do solo. (Desenho 6 – Património Cultural). 
PAT4. O processo de desmontagem das estruturas existentes terá de ter necessariamente 
acompanhamento arqueológico. 
PAT5. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a 
adoção de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras), as quais deverão ser apresentadas para análise e aprovação, 
previamente à sua implementação. 
PAT6. Caso venham a definir-se locais distintos para os acessos à frente de obra, novos locais para 
localização do estaleiro das linhas, manchas de empréstimo e depósito de inertes, estes locais terão de 
ser prospetados de forma sistemática por uma equipa de arqueologia numa fase prévia ao inicio da obra. 
PAT7. As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todas as ocorrências patrimoniais situadas na 
zona abrangida pelo projeto são as seguintes: 

• Proteção e delimitação da via do vale do Cobra 1 (n.º 1) com estacas e fita sinalizadora, de 
acordo com as orientações do arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico 
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• A área de proteção deve ser definida pelo arqueólogo em obra, sendo necessário garantir a 
conservação in situ de todas as ocorrências patrimoniais 

• Os estaleiros, acessos à obra ou zonas de depósito/empréstimo de inertes devem localizar-se o 
mais afastados possível das ocorrências inventariadas ou identificadas no decorrer da empreitada 

• A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão ser 
regularmente repostas 

PAT8. As ocorrências patrimoniais identificadas junto ao eixo da linha elétrica têm de ser conservadas 
in situ na sua totalidade, durante o processo de desmatação. 
Para além desta garantia, será ainda necessário realizar as seguintes tarefas em todos os edifícios 
expostos durante o corte da vegetação: 

• Levantamento do alçado e planta de cada unidade arquitetónica 
• Registo fotográfico exaustivo do edificado, após a limpeza da vegetação 
• Elaboração da memória descritiva, na qual se caracterizam exaustivamente os elementos 

arquitetónicos, os elementos construtivos e as técnicas de construção usadas 
A limpeza, que se poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por um arqueólogo, 
seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das estruturas 
identificadas e eventuais vestígios, a identificar. Após o registo exaustivo do edificado, deverá ser 
efetuada a remoção das construções com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento 
arqueológico. 
PAT9. Os achados móveis registados durante o acompanhamento arqueológico devem ser colocados 
em depósito credenciado pelo organismo da tutela do património cultural. 
PAT10. Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de 
comunicação ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Norte, pelos canais 
que vierem a ser combinados em sede própria. 
Fase de exploração 
PAT11. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, 
circulação de maquinaria e pessoal afeto, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos 
trabalhos. 
 

ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

Fase de desativação 
AC1. Os materiais a remover deverão ser transportados e encaminhados para operadores de gestão 
de resíduos devidamente licenciados, para que os resíduos sejam integrados em processos adequados de 
reciclagem, dado que a transformação de resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de 
economia circular, contribui para a redução das emissões de gases com efeito de estufa (GEE). 
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PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 
 

AMBIENTE SONORO E VIBRAÇÕES 

Realizar a monitorização do Ambiente Sonoro e das Vibrações nos termos abaixo indicados. 
Na Figura 10 indicam-se os pontos que devem ser objeto de monitorização. 
 

 
Figura 10 – Localização dos recetores sensíveis objeto de monitorização. 

[Fonte: EIA da "Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas"] 

 
No Quadro 12Quadro 8 e no Quadro 13 definem-se os princípios a que deve obedecer o Plano de 
Monitorização, respetivamente, de Ambiente Sonoro e de Vibrações a implementar na fase de construção 
e de exploração. 
 

Quadro 12 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro. 

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 momento das 
referidas monitorizações. 

Recetores Sensíveis mais 
próximos, conforme assinalado 
Figura 10Figura 9. 

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 momento de 
realização das operações de 
construção). 
Durante a realização das 
operações mais ruidosas, 
principalmente as associadas à 
movimentação de terras e 
desmonte do maciço rochoso. 

Duração: 
No ponto P01 a monitorização 
poderá ser por amostragem, 
garantindo uma monitorização 
em contínuo, pelo menos, 
durante 1h, em dois dias 
distintos. 
Oportunidade: 
As medições deverão ser 
realizadas em período de 
desfavorável, ou seja, nos 
momentos de maior 
proximidade ao ponto P01 e 
nas alturas de maior produção 
de ruído. 
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Parâmetros a monitorizar Locais de monitorização Frequência de monitorização Ensaio 

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 10. 
Deverá ser adicionado um 
ponto de controlo no limite da 
propriedade da SE, alinhado 
com a Reactância Shunt e com 
o TR6, na posição de 
propagação mais desfavorável. 

Após a fase de construção, 
com a entrada em serviço da 
SE, 2 anos e 5 anos após 
entrada em funcionamento; 
Sempre que seja colocado em 
exploração um novo 
equipamento ou uma nova 
linha; repetindo-se o 
procedimento anterior, com 
nova monitorização após 2 e 5 
anos: 
Sempre que existam 
reclamações, no ponto de 
reclamação que passará a 
integrar os locais de 
monitorização. 
 

Duração: 
Nos pontos P01 e P02 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)  

 
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. 
 

Quadro 13 – Plano de Monitorização de Vibrações. 

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 momento das 
referidas monitorizações. 

Recetor Sensível mais próximo, 
P02, conforme assinalado na 
Figura 10Erro! A origem da 
referência não foi 
encontrada.. 

Em momento anterior ao início 
da fase de construção. 
Durante a realização de um 
dos desmontes com a carga 
máxima instantânea que se 
pretenda utilizar no desmonte 
do maciço rochoso. 

Oportunidade: 
As medições deverão ser 
realizadas em período de 
desfavorável, ou seja, maior 
carga instantânea e/ou maior 
proximidade. 
Normalização: 
NP 2074:2015 
 
(ou normas em vigor à data da 
realização dos ensaios)  

 
Os relatórios de monitorização a apresentar deverão cumprir o disposto no Anexo V da Portaria 
n.º 395/2015, de 4 de novembro, ou versão atualizada da mesma, integrando fichas de caracterização 
dos pontos de monitorização. 
 

AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS 

Extensão 
A monitorização deve estender-se à totalidade das linhas a 220 kV, ou seja, numa extensão de 2 x 3 km. 
Data e frequência de monitorização 
Os trabalhos de prospeção de mortalidade devem ser realizados em 4 épocas por ano, primavera 
(reprodução), correspondendo aos meses de março a junho, verão (dispersão pós-nupcial), 
correspondendo aos meses de julho e agosto, outono (migração), correspondendo aos meses de 
setembro a novembro, e inverno (invernada), nos meses de dezembro a fevereiro. 
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Parâmetros 
O parâmetro a considerar no âmbito deste Plano de Monitorização é o número de aves mortas por colisão 
que deve ser estimado com o auxílio da Taxa de Mortalidade Estimada (TME), que corresponde ao 
número de cadáveres/km/unidade de tempo, e que será calculada de duas formas: 

a) Com recurso ao estimador definido no Manual do ICNF (2019) 
− TME = TMO x 1/(TPExMAPxPEOxNRN) 
− TMO = taxa de mortalidade observada, ou seja, número de cadáveres encontrados/km 
− NRN = percentagem de aves não removidas por necrófagos 
− PEO = percentagem de aves encontradas pelo observador 
− TPE = percentagem do troço prospetado eficazmente 
− MAP = percentagem de aves que morre na área prospetada. Este fator poderá ser 

baseado noutros estudos, assumindo-se um valor médio de 0,50 (Infante et al. 2005). 
b) Com o recurso ao estimador GenEst (generalized Mortality Estimator/USGS) 

Métodos 
Prospeção de cadáveres 
A prospeção deve ser feita numa faixa de 5 m para cada lado da projeção dos cabos condutores, devendo 
o percurso ser feito a pé. A prospeção deve ser efetuada por um ou dois observadores, mas garantindo 
sempre a mesmo esforço. 
Todos os cadáveres detetados na área de prospeção devem ser registados recolhendo-se os seguintes 
dados: 

− Espécie, idade e sexo 
− Características do material encontrado (ave inteira, asas, pernas, penas, etc.,) 
− Causa da morte de acordo com os indícios (colisão/electrocussão) 
− Estimativa do tempo de permanência no terreno 
− % de tecidos removidos pelos necrófagos 
− Localização (coordenadas) 
− Distância aos apoios e à projeção dos cabos 
− Habitat e cobertura do solo 
− Avaliação da plumagem e da massa corporal 

Deve ser efetuado um registo fotográfico de todas as aves encontradas. Após o seu processamento as 
aves encontradas devem ser removidas da área de estudo. 
A data de morte deve ser estimada de acordo com a seguinte escala: 

− 1 – 2 dias 
− 3 dias a 1 semana 
− 1 a 2 semanas 
− 2 a 4 semanas 
− Mais de 1 mês 

A identificação das aves deve ser efetuada por especialistas e, sempre que necessário, com o apoio de 
coleções de referência. 
Quando se registarem cadáveres de espécies sensíveis deve ser promovida a realização da respetiva 
necrópsia. 
Deve ser também mantido um registo das aves encontradas fora do corredor de prospeção. 
Deve ser registada a proporção de linha onde a prospeção não será possível, bem como as causas dessa 
limitação. 
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Taxa de remoção por necrófagos 
� Colocação de cadáveres 

Devem ser utilizados cadáveres de 3 dimensões: pequenos (codornizes), médios (perdizes) e 
grandes (patos). Os cadáveres devem ser colocados frescos no terreno, sendo devidamente 
marcados para evitar confusões com outros animais que possam ocorrer na área de estudo. 
Os cadáveres devem ser colocados de modo aleatório, garantindo uma distância mínima de 
100 m entre cada um e garantindo uma distribuição proporcional pelos dois habitats existentes na 
área de prospeção - matos e floresta de produção. 
Nas classes de cadáveres pequenos e médios devem ser utilizadas 20 unidades e na classe de 
cadáveres grandes devem ser utilizadas 5 unidades. Ou seja, em cada campanha devem ser 
utilizados 45 cadáveres. 

� Visitas de verificação 
Devem ser efetuadas visitas ao 1º, 4º, 7º, 14º e 21º dias. 
Um cadáver será considerado como removido quando já não houver vestígios no terreno. 
A taxa de remoção deve ser calculada para cada umas quatro épocas do ano consideradas para a 
prospeção de mortalidade. Estes testes devem ser efetuados no primeiro ano de prospeções. 

Taxa de deteção dos observadores 
Os testes à capacidade de deteção dos observadores devem ser efetuados com recurso a modelos e 
simularão uma sessão de prospeção da linha. 
Os modelos devem ser colocados na zona de prospeção de forma aleatória com uma densidade de 
10 modelos/km. 
Devem ser utilizados modelos de 3 tamanhos, que devem ser colocados nos 3 habitats dominantes na 
área de estudo, registando-se para cada um deles a densidade de coberto vegetal. 
Cada teste deve ser replicado por 3 vezes. 
Devem ser efetuados testes em cada uma das quatro épocas do ano definidas para a prospeção. Estes 
testes devem ser efetuados no primeiro ano de trabalhos. 
Duração 
O Programa de Monitorização deve ter uma duração de 2 anos. Ao fim destes dois anos deve ser 
efetuada uma avaliação dos resultados e, em face destes, deve ser considerada a necessidade de 
prolongamento. 
Periodicidade dos relatórios 
No final do primeiro ano ser elaborado um relatório anual e no final do segundo ano deve ser elaborado 
um relatório final, que deve incluir os dados dos dois anos de trabalho. 
 

SAÚDE HUMANA 

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

 

 

Pareceres das entidades consultadas 

 

Parecer do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

 



1

Marina Barros

De: Departamento Reg. Conservação Natureza Biodiversidade (Norte) 

<drcnbn@icnf.pt>

Enviado: 6 de julho de 2021 17:58

Para: Geral APA; Marina Barros

Assunto: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3366, Projeto: Subestação de 

sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400 kV e de 220, kv associadas - 

Emissão de parecer específico

Anexos: S-26719-2021.pdf

  

  

Exmº Sr; 

  

  

Por determinação do Senhor Diretor de Departamento, junto se envia ofício referência S-26719/2021 de resposta ao 

solicitado por V.Exa. para o assunto em epígrafe. 

  

  

Com os melhores cumprimentos; 

  

O Secretariado 

  

Departamento Regional de Conservação da Natureza e Biodiversidade do Norte 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, IP 
Rua 1º Dezembro, 65, 4740-226 Esposende 
T: +351 253 965 830  
www.icnf.pt 
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Ex.mos Senhores, 

No seguimento do Vosso Ofício sobre o assunto em epígrafe, vimos por este meio informar que 

o projeto em apreciação: 

 Não interfere, diretamente, com o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, área sujeita 

a Regime Florestal, ou com zona de proteção em redor de Arvoredo de Interesse Público, 

classificado, ou em vias de classificação; 

 Localiza-se numa área profundamente degradada do ponto de vista da vegetação e 

habitats, e para esta área não é conhecida a presença de qualquer espécie da fauna ou 

flora, com estatuto de conservação desfavorável; 

 De acordo com o Manual de apoio à análise de projetos relativos a linhas aéreas de 

distribuição e transporte de energia (ICNF, 2019), as Linhas de Muito Alta-tensão 

previstas neste projeto não interferem com áreas importantes para a conservação da 

avifauna; 

 Não são previsíveis impactes significativos, negativos, e diretos sobre Valores Naturais 

classificados e Áreas Classificadas.  

Assim em conformidade com o exposto, ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º 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, o ICNF emite parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Diretor do Departamento Regional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade do Norte 

 
 
 
 
 
 
 
 

Duarte Figueiredo 
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