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ANEXO I


Exposições recebidas
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 INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no no.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 151-B, de 31
de Outubro, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto “Subestação de Sobrado
400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220 kV Associadas”
O proponente é a Rede Elétrica Nacional, S.A.

 PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 1 de junho a 14 de julho de
2021.

 DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:
o
o
o

Agência Portuguesa do Ambiente (APA)
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Câmara Municipal de Valongo

Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em
WWW.PARTICIPA.PT.

 MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi
feita por meio de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR-Norte e Câmara Municipal de Valongo
Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social;
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-

Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal
PARTICIPA.PT;
Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE;
Envio de comunicação a entidades.

 ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA
Durante o período de 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 254.616m3 de aterro e 383263m3
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:
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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.

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 travessada 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.
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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.
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;
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;
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.
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Relativamente ao património cultural, constatou que no que refere à Via designada
por Vale da Cobra, esta apresenta sinais evidentes de calçada numa extensão
superior à mencionada no EIA.
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 da
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.
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Assim, caso o projeto seja aprovado, refere que deverá ser prevista a monitorização
dos níveis do ruido 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 manifestase contra o projeto em análise.
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
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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.
No que diz respeito ao traçado proposto para as linhas de ligação a 220kV, 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.
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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.
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
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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 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.
Relatório de Consulta Pública
Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400kV e 220 kV Associadas
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Uma cidadã remete uma exposição fora do âmbito do projeto em análise.
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Exmo. Senhor
AL HENNA – Associação para a Defesa do
Património de Alfena

Presidente do Conselho Directivo da

Rua Central do Barreiro, 109
4445-063 ALFENA

Agência Portuguesa do Ambiente

www.alhenna.pt
alhenna.associacao@gmail.com

Rua da Murgueira, 9 - Zambujal – Alfragide
2610-124 AMADORA

NIPC 509 704 980

Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e linhas de ligação de 400kV e 220kV
associadas – AIA 3366 - Participação na Consulta Pública

Alfena, 13 de Julho de 2021.

Exmo. Senhor.
Os nossos respeitosos cumprimentos.

Tendo por objecto principal a defesa e recuperação do património histórico, arqueológico,
edificado, etnográfico, cultural e, bem assim, do património natural, paisagístico e
ambiental de Alfena e zona envolvente; estudos e investigações nas várias áreas de
interesse histórico-arqueológico, ambiental, cultural e socioeconómico, vem a AL HENNA
– Associação para a Defesa do Património de Alfena (NIPC 509 704 980) participar no
processo de Consulta Pública ao projecto “Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e
linhas de ligação de 400kV e 220kV associadas” – AIA 3366.

Como ponto prévio anotamos a falha grosseira que constitui a falta de consulta à Junta de
Freguesia de Alfena, observável ao longo de todo o relatório, mas mais especificamente
na pág. 15 do Vol. II – Relatório Síntese.
A falha é tão mais grave e inexplicável quanto a designação inicial do projecto era
«Subestação de Alfena» e os maiores impactos negativos, em nossa opinião, serão no
território da freguesia de Alfena. Curiosamente foram consultadas as Juntas de Freguesia
de Sobrado (ou de Campo e Sobrado) e de Valongo (esta última com reduzidíssimo
impacto do projecto no seu território).
Esta falha poderá mesmo constituir motivo para arguição da nulidade completa de todo o
procedimento.
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A alegação da «recente» alteração de delimitação administrativa operada pela Lei N.º
33/2017, tão insistentemente presente ao longo do relatório, também não colhe, dada a
aberração que foi a criação da CAOP (com erros grosseiros, um pouco por todo o país, que
tardam em ser corrigidos) e o facto de uma boa parte dos terrenos sobre os quais haveria
necessidade de constituir servidões administrativas para a passagem das linhas se
encontrarem, desde sempre, registados na freguesia de Alfena.

Uma segunda nota para corrigir os constantes erros que, ao longo de todo o relatório,
fazem localizar a futura Subestação de Sobrado na “Rua de Nossa Senhora do Amparo –
M606, em Sobrado”.
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, temos, pois, que a
correcta designação toponímica é de «Rua de Campelo – Sobrado».

Ao nível do Património Cultural apenas podemos classificar o trabalho de levantamento
efectuado de… paupérrimo!!!
Limitar-se as ocorrências a um pequeno troço de calçada, da apelidada «via do Vale da
Cobra» (a designação correcta é o «antigo caminho de Alfena a Sobrado») e a uma mina
apelidada de «Fonte da Prata» (a designação correcta é «Fojo do Alvéolo»1 2) é algo que
não conseguimos compreender.
Desde logo porque, como bem referiu o já desaparecido Prof. Carlos Alberto Ferreira de
Almeida3, um pouco por toda a área oriental da freguesia de Alfena (“Além Leça”)
encontramos vestígios de mineração romana no território, podendo muito bem o «Fojo
do Alvéolo», atrás referido, ser um desses vestígios.
Depois, porque, para além de vestígios romanos, há evidências toponímicas (e não só) de
uma presença humana no território ainda anterior aos Romanos. Falamos do sítio do
«Picoto Crasto»,1 2 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.4 5 6

1

Tombo da Igreja de São Vicente de Alfena – Colégio do Carmo da Universidade de Coimbra, ColCarmo10.
Alfena: Arquivo da Universidade de Coimbra, 1689.
2 MOREIRA, Domingos A.. Alfena, a terra e o seu povo. Cucujães: s.n., 1973.
3 ALMEIDA, Carlos Alberto Ferreira de. Romanização das Terras da Maia. Maia: Câmara Municipal da Maia,
1969
4
RIBEIRO, Ricardo. A Bacia do Tabãos. Artigo publicado em 20.09.2013, no jornal «A Voz de Ermesinde».
Disponível em https://alhenna.pt/publicacoes/artigos-a-voz-de-ermesinde/alhenna-artigos-vi-1/
5 MAMEDE, Arnaldo et al. O Lugar de Transleça, os caminhos e as capelas de culto mariano. Alfena: AL
HENNA, 2019.
6 RIBEIRO, Ricardo et al. As Origens de Alfena – factos históricos e algumas hipóteses. Alfena: AL HENNA,
2019.
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Na imagem seguinte apresentamos a localização do «Picoto Crasto», local que justifica
estudo arqueológico mais aprofundado.

Figura 1 - Localização do «Picoto Crasto» na figura 4.2 do Relatório Síntese.

Por último, o menosprezo da evidência designada de «Via do Vale da Cobra», que como já
vimos corresponde ao antigo caminho de Alfena para Sobrado. É apenas referido um
pequeno troço em que a calçada está perfeitamente à vista, mas uma análise mais cuidada
no local permite-nos perceber a existência de mais vestígios de calçada, indiciando um
possível soterramento desta por debaixo de sedimentos existentes no caminho. A
presença próxima dos Romanos, em actividades de mineração, aconselha um melhor
estudo e preservação do local.
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Alerta-se ainda que, ao contrário do que o relatório 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.
Por isso, sugerimos que sejam acauteladas medidas de protecção 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.

Figura 2 -Localização do traçado do antigo caminho entre Alfena e Sobrado, sobre a Fig. 4.2 do Relatório Síntese
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Ao nível do traçado proposto para as linhas de ligação a 220kV, ficamos chocados com o
constante menosprezo dos mais que evidentes impactos negativos do atravessamento do
Vale do Tabãos.
Chega mesmo a ser surpreendente a utilização de expressões como “região já muito
marcada pela presença de estruturas análogas” ou “território tão descaracterizado e muito
estigmatizado pela industria” (pág. 188 do Relatório Síntese). No caso do Vale do Tabãos,
ambas as frases não correspondem, de todo, à verdade. E a criação de um novo corredor
de atravessamento por linhas de alta tensão, isso sim, é que iria estigmatizar o território,
deitando por terra todo o esforço que tem vindo a ser posto em prática de protecção do
vale e de recuperação da paisagem tradicional e autóctone.
Aliás, a justificação que é apresentada no Vol. III – Anexo C para afastamento da Hipótese
C de localização da Subestação (em Chãos, bem ao centro da Bacia do Tabãos), a posição
da Câmara Municipal de Valongo, em 2011, que evidenciava uma elevada preocupação na
defesa do Vale do Tabãos, deveria ter levado os autores do projecto e da avaliação de
impacto ambiental a afastarem a hipótese de atravessamento do vale pelos corredores
das linhas de 220 kV e a procura de outras soluções, com menores impactos, que existem
e poderão, inclusivamente, ser mais simples de executar.
O relatório omite por completo os graves impactos negativos que a desarborização das
faixas de protecção 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. Assim como, a autêntica «cicatriz» que representaria na paisagem florestal,
comprometendo, de forma muito significativa, todo o projecto de recuperação do Vale do
Tabãos. Omite, ainda, por completo o impacto negativo visual nas crescentes actividades
de lazer que as populações praticam no vale, limitando, de forma errada, a análise do
impacto visual àquele que se verifica a partir das zonas povoadas.
É também menosprezado o impacto sobre os habitats das aves que a criação de um novo
corredor de linhas de alta tensão teria, bem como o impacto do alargamento, para 4
metros, dos caminhos, numa zona em que, normalmente, só têm cerca de 2 metros.
O relatório, apesar de menosprezar o efeito nefasto do atravessamento do Vale do Tabãos,
acaba por, citando o articulado do Regulamento do Plano Director Municipal, de certa
forma, reconhecer que a construção das linhas de 220 kV, tal qual são propostas,
constituirá uma violação flagrante do PDM.
O PDM de Valongo define, de forma muito clara, a «Área de Interesse Ecológico da
Ribeira de Tabãos» (ver figura 3 evidenciando apenas as linhas de Alta Tensão
actualmente existentes), como forma de proteger as espécies faunísticas e florísticas
presentes naquele vale. Ao contrário do que o relatório quer fazer crer, a razão de
existência desta área não se limita à estrita proximidade das linhas de água, mas a toda a
parte baixa do vale. A definição desta área veio na linha das preocupações crescentes com
a preservação e recuperação de todo o vale, preocupações essas que, em 2011, levaram a
que fosse afastada a hipótese C para a localização da Subestação, como atrás foi dito.
Atravessar o miolo do Vale do Tabãos com dois corredores de novas linhas de Alta Tensão
constituiria um autêntico crime ambiental, e uma machadada comprometedora em
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todos os esforços de recuperação do vale feitos até aqui (ver figura 4, “uma imagem vale
mil palavras”)

Figura 3 - Área de Interesse Ecológico da Ribeira de Tabãos (ao centro, a verde-água) na Planta de Condicionantes do PDM
de Valongo

Figura 4 - Efeito do atravessamento das 2 novas linhas de 220 kV propostas

Vir invocar um qualquer interesse público, quando existem claras opções menos gravosas
é, em nosso ver, totalmente descabido.
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Mas, centremo-nos agora nas hipóteses de traçados com impactos menos gravosos, que o
relatório, inexplicadamente, não aborda.
Por variadas vezes, 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 impacto sobre a floresta.
A utilização de um canal paralelo e próximo a essas linhas já existentes, teria várias
vantagens:
- o corredor já existe e portanto o impacto 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, portanto, 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 adopção 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, afectada pelo traçado das novas linhas.
- a distância a percorrer pelas linhas até poderia ser menor.
De seguida, indicamos dois exemplos de traçados (com linhas de cor amarela) que
poderiam, e deveriam, em sede de projecto e avaliação de impacte ambiental ter sido
estudados, exemplos esses com impactos bem menos gravosos sobre a paisagem:
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Figura 5 - Traçado alternativo para as linhas de 220 kV - Hipótese A (a amarelo).

Figura 6 - Traçado alternativo para as linhas de 220 kV - Hipótese B (a amarelo).
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Por último, uma última palavra de alerta para a hipótese aventada de utilização de
explosivos nos trabalhos de terraplanagem previstos para a área da futura Subestação e
a relativa proximidade do aterro da RETRIA/Recivalongo.

Entendemos perfeitamente a necessidade do reforço da Rede Eléctrica Nacional, e o
impacto negativo que as linhas de alta tensão acabam por ter na paisagem. Não somos
utópicos ao pretender afastar, por completo, a existência desses canais, mas entendemos
que, no desenho do seu traçado, deve ser tida em conta a necessidade de protecção das
pessoas, da Natureza e da paisagem, pelo que, existindo hipóteses bem menos gravosas,
como demonstramos atrás, deverá ser reequacionado o desenho dos corredores para as
novas linhas de 220 kV, adoptando-se soluções na proximidade das actuais linhas
existentes, com impactos quase nulos sobre a arborização.

Gratos pela atenção dispensada,
Renovando os nossos melhores cumprimentos,

Pela AL HENNA
O Presidente da Direcção.

Ricardo Ribeiro

Boa tarde.
Vimos por este meio enviar contributo no âmbito da consulta pública do projeto
“Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220 kV
Associadas” – AIA 3366.
Assim, seguem infra alguns pontos que gostaríamos de esclarecer e/ou ver abordados no
Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
1. É importantíssimo que, no projeto de execução deste EIA, estejam salvaguardadas 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).
2. Relativamente às Águas Pluviais e Águas Residuais, gostaríamos de ver esclarecidos os
seguintes pontos:


Dimensionamento de águas pluviais retidas/colhidas na plataforma e caudal
máximo de escoamento a efetuar na linha de água?



Indicam 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 este 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?

VALE DA COBRA,SOBRADO VALONGO * APARTADO 54 * 4440-339 VALONGO – PORTUGAL * T::+351 224 154 663 – F:+351 224 155 354
CONTRIBUINTE N.507 895 142
CAPITAL SOCIAL 50.000,00€

3. No seguimento do indicado no ponto 7.2.2.3 do ‘Volume 2 – Relatório Síntese’ do EIA,
“Na fase de exploração pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de
aumento da produção de ozono na proximidade dos condutores de alta tensão devido ao
designado “efeito coroa”, originado pela alteração das condições eletromagnéticas
naturais. Esta situação ocorre igualmente na envolvente da subestação e das linhas”.


Salientamos a importância da existência de um plano de monitorização das
condições eletromagnéticas na zona abrangida pelo projeto de execução e zona
envolvente. Desta forma será conveniente a inclusão de um plano de
monitorização (com medições periódicas) deste aspeto, com relevância a nível
ambiental e de saúde pública, de forma a controlar o eventual efeito, tanto na
área da Retria/Recivalongo, como da Escola Profissional de Valongo.

VALE DA COBRA,SOBRADO VALONGO * APARTADO 54 * 4440-339 VALONGO – PORTUGAL * T::+351 224 154 663 – F:+351 224 155 354
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Boa tarde.
Vimos por este meio enviar contributo no âmbito da consulta pública do projeto
“Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220 kV
Associadas” – AIA 3366.
Assim, seguem infra alguns pontos que gostaríamos de esclarecer e/ou ver abordados no
Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
1. É importantíssimo que, no projeto de execução deste EIA, estejam salvaguardadas 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).
2. Relativamente às Águas Pluviais e Águas Residuais, gostaríamos de ver esclarecidos os
seguintes pontos:


Dimensionamento de águas pluviais retidas/colhidas na plataforma e caudal
máximo de escoamento a efetuar na linha de água?



Indicam 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 este 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?

VALE DA COBRA,SOBRADO VALONGO * APARTADO 54 * 4440-339 VALONGO – PORTUGAL * T::+351 224 154 663 – F:+351 224 155 354
CONTRIBUINTE N.507 943 465
CAPITAL SOCIAL 1.600.000,00€

3. No seguimento do indicado no ponto 7.2.2.3 do ‘Volume 2 – Relatório Síntese’ do EIA,
“Na fase de exploração pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de
aumento da produção de ozono na proximidade dos condutores de alta tensão devido ao
designado “efeito coroa”, originado pela alteração das condições eletromagnéticas
naturais. Esta situação ocorre igualmente na envolvente da subestação e das linhas”.


Salientamos a importância da existência de um plano de monitorização das
condições eletromagnéticas na zona abrangida pelo projeto de execução e zona
envolvente. Desta forma será conveniente a inclusão de um plano de
monitorização (com medições periódicas) deste aspeto, com relevância a nível
ambiental e de saúde pública, de forma a controlar o eventual efeito, tanto na
área da Retria/Recivalongo, como da Escola Profissional de Valongo.

VALE DA COBRA,SOBRADO VALONGO * APARTADO 54 * 4440-339 VALONGO – PORTUGAL * T::+351 224 154 663 – F:+351 224 155 354
CONTRIBUINTE N.507 943 465
CAPITAL SOCIAL 1.600.000,00€

Boa tarde.
Vimos por este meio enviar contributo no âmbito da consulta pública do projeto
“Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220 kV
Associadas” – AIA 3366.
Assim, seguem infra alguns pontos que gostaríamos de esclarecer e/ou ver abordados no
Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
1. É importantíssimo que, no projeto de execução deste EIA, estejam salvaguardadas 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).
2. Relativamente às Águas Pluviais e Águas Residuais, gostaríamos de ver esclarecidos os
seguintes pontos:


Dimensionamento de águas pluviais retidas/colhidas na plataforma e caudal
máximo de escoamento a efetuar na linha de água?



Indicam 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 este 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?

3. No seguimento do indicado no ponto 7.2.2.3 do ‘Volume 2 – Relatório Síntese’ do EIA,
“Na fase de exploração pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de
aumento da produção de ozono na proximidade dos condutores de alta tensão devido ao
designado “efeito coroa”, originado pela alteração das condições eletromagnéticas
naturais. Esta situação ocorre igualmente na envolvente da subestação e das linhas”.


Salientamos a importância da existência de um plano de monitorização das
condições eletromagnéticas na zona abrangida pelo projeto de execução e zona
envolvente. Desta forma será conveniente a inclusão de um plano de
monitorização (com medições periódicas) deste aspeto, com relevância a nível
ambiental e de saúde pública, de forma a controlar o eventual efeito, tanto na
área da Retria/Recivalongo, como da Escola Profissional de Valongo.
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Agência Portuguesa do Ambiente
Agência Portuguesa do Ambiente
Rita Cardoso

Eventos

Documentos da consulta
EIA, RNT, Anexos, Peças Desenhadas
e Outros

Participações

Documento

https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3366

${id#1} ID 41180 Diogo Pastor Oliveira em 2021-07-14

Comentário:
O local selecionado para a construção da Subestação de Muito Alta Tensão é próximo do
Aterro construído ilegalmente na Zona de Sobrado. Importa referir que próximo da futura
subestação existe uma escola profissional que irá ficar rodeada de postes e linhas de alta
tensão, criando um impacto visual extremamente negativo. Em Sobrado existem muitas
linhas de Muito Alta Tensão constituindo em tempos de nevoeiro um ruído constante
devido a humidade, causando uma clara perturbação aos nossos habitantes. Desta forma, a
construção de uma SE de MAT de Sobrado irá originar um aumento significativo de linhas a
sobrevoar as nossas terras.. Por outro lado, existem alguns estudos que falam em forte
riscos de exposição a campos magnéticos.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#2} ID 41166 Município de Valongo em 2021-07-14

Comentário:
Remete-se em anexo a apreciação do Município de Valongo relativamente à “Subestação de
Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220"
Anexos: 41166_Parecer sub estação.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#3} ID 41159 AL HENNA - Associação para a Defesa do Património de Alfena em 2021-07-13

Comentário:
A AL HENNA - Associação de Defesa do Património de Alfena entende serem necessárias as
linhas de alta tensão e subestações eléctricas, no entanto, a sua localização deve ter em
conta a também importante necessidade de preservação do Património e do Ambiente. No
caso em análise, a Avaliação de Impacte Ambiental é demasiado fraca, MENOSPREZANDO
constantemente o impacto do atravessamento do Vale do Ribeiro de Tabãos, por dois
novos corredores de linhas de alta tensão, e OMITINDO, por completo, a existência de
soluções bem menos gravosas e, quiçá, de mais fácil implementação. O referido
atravessamento viola, flagrantemente, o Plano Director Municipal de Valongo, no que
concerne à designada «Área de Interesse Ecológico do Ribeiro de Tabãos». Por tais
motivos, deve ser abandonado o trajecto proposto para as linhas de 220 kV e estudadas
novas soluções (para as quais apresentamos alguns exemplos). Acresce que, em todo o
processo, é totalmente AUSENTE a consulta à Junta de Freguesia de Alfena, facto que
entendemos ser uma falha grave e motivo para eventual arguição de nulidade do processo.

Em anexo apresentamos a fundamentação desta nossa discordância, de forma mais
detalhada.
Anexos: 41159_Participação Consulta Pública - Subestação Sobrado.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

${id#4} ID 40535 ORGANICLAND - LDA em 2021-06-29

Comentário:
Boa tarde. Vimos por este meio enviar contributo no âmbito da consulta pública do projeto
“Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220 kV Associadas”
– AIA 3366. Assim, seguem infra alguns pontos que gostaríamos de esclarecer e/ou ver
abordados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 1. É importantíssimo que, no projeto de
execução deste EIA, estejam salvaguardadas 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). 2. Relativamente às Águas Pluviais e Águas Residuais,
gostaríamos de ver esclarecidos os seguintes pontos: - Dimensionamento de águas pluviais
retidas/colhidas na plataforma e caudal máximo de escoamento a efetuar na linha de água?
- Indicam 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 este 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? 3. No seguimento do
indicado no ponto 7.2.2.3 do ‘Volume 2 – Relatório Síntese’ do EIA, “Na fase de exploração
pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de aumento da produção de ozono
na proximidade dos condutores de alta tensão devido ao designado “efeito coroa”,
originado pela alteração das condições eletromagnéticas naturais. Esta situação ocorre
igualmente na envolvente da subestação e das linhas”. - Salientamos a importância da
existência de um plano de monitorização das condições eletromagnéticas na zona
abrangida pelo projeto de execução e zona envolvente. Desta forma será conveniente a
inclusão de um plano de monitorização (com medições periódicas) deste aspeto, com
relevância a nível ambiental e de saúde pública, de forma a controlar o eventual efeito,
tanto na área da Retria/Recivalongo, como da Escola Profissional de Valongo.
Anexos: 40535_Subestação Sobrado_participação_ORGANICLAND.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:

Observações do técnico:

${id#5} ID 40534 Recivalongo - Gestão de Resíduos, Lda em 2021-06-28

Comentário:
Boa tarde. Vimos por este meio enviar contributo no âmbito da consulta pública do projeto
“Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220 kV Associadas”
– AIA 3366. Assim, seguem infra alguns pontos que gostaríamos de esclarecer e/ou ver
abordados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 1. É importantíssimo que, no projeto de
execução deste EIA, estejam salvaguardadas 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). 2. Relativamente às Águas Pluviais e Águas Residuais,
gostaríamos de ver esclarecidos os seguintes pontos: - Dimensionamento de águas pluviais
retidas/colhidas na plataforma e caudal máximo de escoamento a efetuar na linha de água?
- Indicam 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 este 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? 3. No seguimento do
indicado no ponto 7.2.2.3 do ‘Volume 2 – Relatório Síntese’ do EIA, “Na fase de exploração
pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de aumento da produção de ozono
na proximidade dos condutores de alta tensão devido ao designado “efeito coroa”,
originado pela alteração das condições eletromagnéticas naturais. Esta situação ocorre
igualmente na envolvente da subestação e das linhas”. - Salientamos a importância da
existência de um plano de monitorização das condições eletromagnéticas na zona
abrangida pelo projeto de execução e zona envolvente. Desta forma será conveniente a
inclusão de um plano de monitorização (com medições periódicas) deste aspeto, com
relevância a nível ambiental e de saúde pública, de forma a controlar o eventual efeito,
tanto na área da Retria/Recivalongo, como da Escola Profissional de Valongo.
Anexos: 40534_Subestação Sobrado_participação_RECIVALONGO.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:

Observações do técnico:

${id#6} ID 40533 Retria - Gestão de Resíduos em 2021-06-28

Comentário:
Boa tarde. Vimos por este meio enviar contributo no âmbito da consulta pública do projeto
“Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e Linhas de Ligação de 400 kV e 220 kV Associadas”
– AIA 3366. Assim, seguem infra alguns pontos que gostaríamos de esclarecer e/ou ver
abordados no Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 1. É importantíssimo que, no projeto de
execução deste EIA, estejam salvaguardadas 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). 2. Relativamente às Águas Pluviais e Águas Residuais,
gostaríamos de ver esclarecidos os seguintes pontos: - Dimensionamento de águas pluviais
retidas/colhidas na plataforma e caudal máximo de escoamento a efetuar na linha de água?
- Indicam 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 este 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? 3. No seguimento do
indicado no ponto 7.2.2.3 do ‘Volume 2 – Relatório Síntese’ do EIA, “Na fase de exploração
pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de aumento da produção de ozono
na proximidade dos condutores de alta tensão devido ao designado “efeito coroa”,
originado pela alteração das condições eletromagnéticas naturais. Esta situação ocorre
igualmente na envolvente da subestação e das linhas”. - Salientamos a importância da
existência de um plano de monitorização das condições eletromagnéticas na zona
abrangida pelo projeto de execução e zona envolvente. Desta forma será conveniente a
inclusão de um plano de monitorização (com medições periódicas) deste aspeto, com
relevância a nível ambiental e de saúde pública, de forma a controlar o eventual efeito,
tanto na área da Retria/Recivalongo, como da Escola Profissional de Valongo.
Anexos: 40533_Subestação Sobrado_participação_RETRIA.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Geral
Classificação:

Observações do técnico:

${id#7} ID 40457 Liliana Silva em 2021-06-01

Comentário:
Porque se usam herbicidas potenciais contaminantes tóxicos dos aquíferos?
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:

