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LOC1.4 - Área poligonal
Vertice

-

Meridiana

-

Perpendicular à meridiana

-

LOC1.5 - Confrontações
Norte

-

Sul

-

Este

-

Oeste

-
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LOC1.6 - Área do estabelecimento
Área impermeabilizada não coberta (m2)

65 852,00

Área coberta (m2)

648,82

Área total (m2)

66 500,00

LOC1.7 - Localização

Distrito do Porto, concelho de Valongo e freguesias de Alfena (linha
220 kV) e União de Freguesias de Campo e Sobrado (Subestação e
de 400 kV)

Localização

PRÉVIAS LICENCIAMENTO

PLIC1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000005

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

PRÉVIAS CONSTRUÇÃO

PCons1 - Medidas /Condições gerais a cumprir

Código

T000006

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

Prazo de implementação

Demonstração do cumprimento

presente TUA

CONSTRUÇÃO

Const1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000007

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

EXPLORAÇÃO

EXP1 - Medidas / Condições gerais a cumprir

Código

T000008

Medida/ Condição a cumprir

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Prazo de implementação

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

DESATIVAÇÃO/ENCERRAMENTO

ENC2 - Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da
instalação
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Medida/ Condição a cumprir

Prazo de implementação

Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA

Demonstração do cumprimento

Ver DIA anexa ao presente TUA

OBRIGAÇÕES DE COMUNICAÇÃO

OCom1 - Comunicações a efetuar à Administração

Código

Tipo de informação/Parâmetros

Formato de reporte

Data de reporte

Entidade

Condições constantes da
Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) anexa ao
presente TUA

T000010

ANEXOS TUA

Anex1 - Anexos

Código

T000018

Ficheiro

AIA3366-DIA_(anexoTUA).pdf

Descrição

DIA - Declaração de Impacto Ambiental
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Declaração de Impacte Ambiental
(Anexo ao TUA)

Designação do projeto

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

Fase em que se encontra
o projeto

Projeto de execução

Tipologia do projeto

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

Enquadramento no
regime jurídico de AIA

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

Localização
(freguesia e concelho)

Distrito 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)

Identificação das áreas
sensíveis

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

Proponente

REN - Rede Elétrica Nacional, S.A.

Entidade licenciadora

Direção Geral de Energia e Geologia

Autoridade de AIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Descrição sumária do projeto
O projeto em avaliação tem como objetivo a abertura da Subestação do Sobrado, com um novo ponto de
articulação 400/220 kV, o que 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
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(P1/P1, P2/P2, P52/P3, P36/P55 1 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

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)


1

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;

Sendo também referido no EIA como P36/P53
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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:


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
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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.
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.

Síntese do procedimento
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 20/08/2020, data em que
se considerou estarem reunidas todas as condições necessárias à correta instrução do processo.
A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património
Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e
Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte), da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), da
Administração Regional de Saúde do Norte, I.P. (ARS Norte), da Faculdade de Engenharia da Universidade
do Porto (FEUP), do Instituto Superior de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves
(ISA/CEABN).
A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases:
• Realização de reunião com representantes da CA, do proponente e da equipa consultora para
apresentação do projeto e do EIA.
• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA):
o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 9, do artigo
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram
solicitados ao proponente.
o O proponente, como resposta ao pedido de elementos adicionais, submeteu Aditamento ao EIA
e RNT reformulado.
o Na sequência da análise desta documentação, foi proposta a desconformidade do EIA por ter sido
considerado que o estudo 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.
o Em sede de audiência de interessados o proponente apresentou um documento de resposta às
questões que fundamentaram a proposta de desconformidade do EIA. Foi ainda apresentado um
EIA consolidado e o RNT reformulado, 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 do
Aditamento anteriormente apresentado pelo proponente.
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Análise da pronúncia e 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.
o Tendo sido ultrapassados os motivos que determinaram a anterior pronúncia de
desconformidade, foi declarada a conformidade do EIA a 21/05/2021.
Promoção de um período de Consulta Pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 1 de junho a 14 de julho de
2021.
Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, ao Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas,
I.P. (ICNF)
Realização de visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes
representantes da CA, do proponente e da equipa que elaborou o EIA.
Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA reformulado, tendo em conta as
valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas e ponderados
todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação pública e dos contributos das
entidades externa à CA.
Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade
ambiental do projeto.
Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer
da CA e o Relatório da Consulta Pública.
Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento
Administrativo, e de diligências complementares.
Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente decisão.
o

•

•

•
•

•
•
•
•

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas
No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foi solicitada pronúncia do ICNF.
Esta entidade emitiu parecer favorável ao projeto por considerar que o mesmo:


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;
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Não são previsíveis impactes significativos, negativos, e diretos sobre Valores Naturais classificados
e Áreas Classificadas.

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão
Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua
redação atual, foi promovido um período de Consulta Pública de 30 dias úteis, de 1 de junho a 14 de julho
de 2021.
Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 7 exposições com a seguinte proveniência:
• 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
Síntese dos resultados da Consulta Pública
A Câmara Municipal de Valongo e a AL HENNA apontam vários aspetos relativos: ao PDM, ao acesso à
Retria/Recivalongo; à interferência com áreas de Reserva Ecológica Nacional e vale da ribeira de Tabãos; às
áreas de risco de incêndio, ao traçado das linhas elétricas; ao combate aéreo dos fogos florestais; ao
potencial de utilização dos novos acessos para prática de desportos motorizados; ao ambiente sonoro; às
radiações eletromagnéticas; aos impactes na Paisagem; aos elementos de património cultural; às medidas
de minimização e à ausência de consulta à Junta de Freguesia de Alfena.
Por sua vez, a Retria, Recivalongo e Organicland manifestam preocupações relacionadas com a salvaguarda
das várias caraterísticas técnicas dos novos acessos, o encaminhamento e gestão das águas pluviais e
residuais, as radiações eletromagnéticas e o efeito coroa.
Um cidadão transmite ainda preocupações relativas ao aterro existente na zona de Sobrado, à Escola
profissional de Valongo, às radiações eletromagnéticas e ruído (efeito coroa).
Foi também apresentada uma exposição por parte de uma cidadã mas está fora do âmbito do projeto em
análise.
Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão
Da análise às exposições apresentadas em sede de consulta pública, verifica-se que a maioria das
preocupações manifestadas coincide com as principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação
encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições preconizadas na presente
decisão.
De referir ainda, face a algumas das preocupações expressas quanto:
 Câmara Municipal de Valongo; AL HENNA
•

Sobreposição da intervenção com Espaços florestais de produção e com espaços florestais de
conservação
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•

Os aspetos referidos neste âmbito são consonantes com os identificados na análise efetuada, 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, 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, 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 deve 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, 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.
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.
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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 referente ao Ambiente Sonoro 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 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.
Impactes na Paisagem
Os aspetos mencionados são consonantes com os identificados no âmbito da apreciação efetuada
neste âmbito, na sequência da qual são preconizadas várias disposições a implementar na
concretização do projeto.
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
Os aspetos mencionados são consonantes com os identificados no âmbito da apreciação efetuada,
na sequência da qual são preconizadas várias medidas a implementar nas diferentes fases do
projeto.
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.
Consulta à Junta de Freguesia de Alfena
No âmbito do presente procedimento de AIA foi promovido um período de consulta pública, tendo
sido efetuada a divulgação do mesmo através dos meios disponíveis para o efeito, conforme
descrito no Relatório de Consulta Pública elaborado na sequência das exposições recebidas.
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 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 ao nível dos fatores Socioeconomia e Saúde Humana resulta a necessidade
do projeto obedecer à concretização de várias disposições neste âmbito.
Monitorização do efeito coroa
Da apreciação efetuada ao nível do fator Ambiente Sonoro 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 na necessidade de obedecer à concretização de várias disposições neste âmbito.
Radiações eletromagnéticas e ruído (efeito coroa)
Da apreciação efetuada ao nível dos fatores Ambiente Sonoro, Socioeconomia e Saúde Humana,
resulta que a materialização do projeto obedecerá à concretização de várias disposições, nas quais
se inclui a necessidade de monitorização neste âmbito.

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os
instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros
instrumentos relevantes
No que se refere aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) com incidência na área, destaca-se o Plano
Diretor Municipal (PDM) de Valongo.
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). A interferência mais significativa verifica-se ao
nível dos Espaços Florestais de Conservação, dado o seu interesse do ponto de vista ecológico, e resulta da
implantação dos apoios: P8 de ambas as linhas; P9 e P10 das linhas LSBD.VG e LSBD.VM2; P11/26 da linha
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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 Reserva Ecológica
Nacional (REN). 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 desenvolverse-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 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, 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.
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Nos termos do estipulado no n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, a pronúncia favorável da CCDRN, no âmbito
do presente procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia.

Razões de facto e de direito que justificam a decisão
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 PedralvaSobrado, 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.
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, 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 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.
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,
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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.
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
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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 podem 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, considerase 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.
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
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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 pode 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 podem vir
a ter valor de conservação.
Por outro lado, caso não seja feita a gestão adequada nesta faixa, pode 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 construtivas são
mais amplas – área da Subestação e estaleiro(s). Para esta fase é também identificado o aumento
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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.
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.
Assim, entende-se ser ainda necessário, para uma melhor definição das medidas de minimização
dirigidas a este grupo faunístico, a realização de trabalhos de campo para deteção do mesmo.
 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 pode 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 devem 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
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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
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 podem 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
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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.
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 podem contribuir para a minimização dos principais impactes negativos
identificados, admitindo-se que os impactes residuais não serão de molde a inviabilizar o projeto.
Acresce referir que, da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do projeto
e face à sua importância no contexto regional e nacional, considera-se de aceitar os impactes não mitigáveis
que subsistirão na fase de exploração, apesar da adoção de medidas de minimização.
Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização, e os perspetivados impactes positivos, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada
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aos termos e condições impostas no presente documento.

Elementos a apresentar
Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos:
Previamente ao licenciamento
1. Informação, dirigida para as fases de construção e de exploração, e que permita prevenir e/ou
compensar a afetação de espécies com estatuto de conservação desfavorável, nomeadamente:
a. Proposta de medidas de minimização adicionais, devidamente justificada e fundamentada;
b. Proposta de programa de monitorização e/ou de acompanhamento mais específico da obra, com
a apresentação de eventual revisão/adaptação do programa de monitorização a implementar,
face aos resultados alcançados.
2. Estudo relativo à implementação de medidas de condicionamento acústico no transformador TR5,
demonstrando o cumprimento das disposições legais.
Previamente ao início da execução da obra
3. Informação que esclareça, 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.
4. Planos de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) revistos e atualizados de forma a refletir as
condições impostas na presente decisão. O PAAO deve integrar o Caderno de Encargos da Obra e
salvaguardar o cumprimento da Carta de Condicionamentos.
No que respeita às referências efetuadas neste Plano à legislação relativa ao Ambiente Sonoro (Ruído)
e Vibrações deve a mesma incluir a respeitante à proteção dos trabalhadores, na versão mais atual,
como o Decreto-Lei n.º 182/2006, de 6 de setembro, e o Decreto-Lei n.º 46/2006, de 24 de fevereiro.
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, deve 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 Pública, 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.
5. Plano com a localização precisa dos estaleiros e das acessibilidades à obra.
6. Plano de Acessos revisto/reformulado em consonância com as condições elencadas na presente
decisão.
7. 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
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

18

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.
e. A delimitação da Estrutura Verde deve observar as seguintes orientações:
i.
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;
ii.
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;
iii.
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;
iv.
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;
v.
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.
f. Na Memória Descritiva, no Caderno de Encargos, no Programa de Manutenção ou no Plano de
Gestão e Manutenção, deve ficar contemplada a necessidade de elaboração de um relatório anual
de acompanhamento da implementação do PIP durante, no mínimo, 3 anos após a sua
implementação.
8. Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), o qual deve incluir:
a. Os resultados de uma prospeção de atualização de toda a área integral da Subestação interior à
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vedação, assim como das faixas de proteção legal das linhas elétricas aéreas;
b. Cartografia com o levantamento georeferenciado dos núcleos isolados e de áreas;
c. Caracterização e quantificação das áreas contaminadas;
d. Identificação e caracterização das espécies em presença;
e. As metodologias de controlo definidas para cada espécie, devendo ser privilegiado o controlo
físico;
f. Programa de monitorização/manutenção para a fase de exploração para um mínimo de 10 anos;
g. Proposta temporal para a apresentação de relatórios de acompanhamento.
9. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL) Elétricas Aéreas, o
qual deve ser constituído por peças escritas e desenhadas e deve também integrar 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. 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;
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.
Durante a execução da obra
11. 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”,
devem 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;
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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 devem ser consideradas espécies
autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas
condições fitossanitárias;
g. Devem 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.
Medidas de minimização, potenciação e compensação
Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e à fase de execução da obra devem constar
nos Planos de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) das Linhas a alterar e a construir, assim como
da Subestação, e nas respetivas Matrizes de Acompanhamento Ambiental (MAA). Estes planos devem ser
revistos em função das medidas abaixo elencadas e devem integrar os respetivos cadernos de encargos da
empreitada.
A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho
das suas competências em matéria de pós-avaliação.
De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser realizadas
auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em consideração o
documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, disponível no portal
da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser
remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo
verificador.
Medidas de minimização
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA
1.
Obtenção de autorização da entidade competente face à servidão dos povoamentos florestais
percorridos por incêndios.
2.
Adotar soluções para a iluminação exterior em que a mesma não seja geradora de poluição luminosa,
devendo assim ser acauteladas todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação
artificial. 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.
3.
Previamente à seleção do futuro local de implantação de estaleiro(s), da Subestação e das Linhas,
deve 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.
4.
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
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt

21

claramente balizados, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em
todo o perímetro, durante a execução da mesma.
5.
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.
6.
No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção deve ser respeitado o
exposto na respetiva legislação em vigor.
7.
Promover ações de formação e sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados, de
modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra
decorre. Estas ações devem ser focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes
ambientais, nas medidas de minimização e nas boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos.
8.
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, como a Câmara Municipal
de Valongo.
9.
Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população
residente na área envolvente, mediante comunicação à Câmara Municipal e Juntas de Freguesia. 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 temporária das acessibilidades.
10. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas, receção de
reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve
contemplar pontos de atendimento telefónico e através da internet e estes contatos devem estar
afixados, pelo menos, à entrada do estaleiro e em cada frente de obra. Deve ser mantido um registo
dos contactos e reclamações efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto
ou reclamação, tipo de encaminhamento e resposta dada pelo proponente e/ou entidade executante.
FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA E FASE DE EXECUÇÃO DA OBRA
11. 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.
12. Condicionar a circulação de veículos nas margens das linhas de água.
13. Garantir que o diagrama de fogo adotado para desmonte dos maciços rochosos permite cumprir as
disposições da NP2074:2015.
Devem 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
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NP2074:2015, por tipo de estrutura, que se transcrevem no Quadro 1, 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 1 – Valores limite recomendados para a velocidade de vibração (de pico), em mm/s.
Fonte: NP2074:2015.
Tipo de
estruturas
Sensíveis
Correntes
Reforçadas

14.

15.

16.

17.

18.
19.
20.

21.

f ≤ 10 Hz
1,5
3,0
6,0

Frequência dominante, f
10 Hz > f ≤ 40 Hz
3,0
6,0
12,0

f > 40 Hz
6,0
12,0
40,0

Como tal, no enquadramento legal a respeitar, deve ser incluída a NP2074:2015 – Avaliação da
influência de vibrações impulsivas em estruturas.
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 devem ser
devidamente sinalizados. O plano de desmontes com recurso a explosivos deve 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.
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.
As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de
casas de habitação devem ocorrer exclusivamente nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. Atendendo à
proximidade com a Escola Profissional de Valongo, deve ser compatibilizado o horário das operações
mais ruidosas com o horário letivo, devendo ser apresentadas evidências do entendimento entre as
entidades envolvidas.
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).
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.
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.
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 EXECUÇÃO DA OBRA
22. Implementar o plano de acessos. Caso haja necessidade de proceder a alterações em fase de
construção, devem ser consideradas as mesmas condicionantes atendidas aquando da sua
elaboração.
23. 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.
24. 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.
25. Todas as operações a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de óleos, lubrificantes
ou outras substâncias e produtos químicos devem ser realizadas em locais especialmente adaptados
para o efeito.
26. Todas as áreas de parqueamento de veículos pesados no estaleiro devem ser impermeabilizados e
possuir um sistema de drenagem para caixa de separação de óleos.
27. Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
28. 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.
29. 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 pode 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.
30. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da
decapagem dos solos a menos de 10 m das linhas de água.
31. 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:
a. Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra;
b. Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas;
c. No final, proceder à regularização do terreno, para que a vegetação recupere mais rapidamente.
32. 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.
33. Proceder à limpeza regular da via pública sempre que forem vertidos materiais de construção ou
materiais residuais da obra.
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34.
35.
36.
37.

38.

39.
40.

41.
42.
43.
44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.

51.

Caso seja necessário proceder ao manuseamento de combustíveis, óleos e outros lubrificantes,
devem ser utilizados meios de contenção secundária para conter qualquer derrame.
Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento
dos resíduos, enquanto aguardam recolha por operador licenciado.
Redução da área de intervenção ao mínimo indispensável.
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.
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.
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.
Sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes.
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.
Não deve ser colocado arame farpado nas vedações.
Após a conclusão da obra, o(s) estaleiro(s) deve(m) ser desmantelado(s) e removidas todas as suas
estruturas provisórias.
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.
Efetuar a delimitação e sinalização da obra, no sentido de evitar a ocorrência de acidentes.
Localizar os 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
temporariamente em locais com características adequadas para depósito, até ao seu envio para
destino final adequado.
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, deve ser encontrada,
previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o
acesso às propriedades.
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52.
53.
54.
55.
56.
57.

58.
59.
60.

61.

62.

63.

64.

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 devem apenas ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00.
Implementar o Plano de Segurança e Saúde em obra (de acordo com a legislação aplicável) atendendo
às atividades previstas.
Garantir que todos os trabalhadores têm acesso a cuidados de saúde adequados.
As condições estruturais e de funcionamento do estaleiro das áreas sociais e de apoio aos
trabalhadores da obra devem estar de acordo com a legislação em vigor de proteção da saúde dos
trabalhadores.
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, devem ser adotadas velocidades
moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras.
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, deve 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, devem 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 devem 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 deve 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
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

73.

74.

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, deve ser removida e depositada em pargas. Estas devem 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.
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.
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 devem 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 deve 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 deve incluir a remoção integral e em toda a profundidade dos
materiais alóctones constituintes das diversas camadas de pavimento, as quais devem 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.
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.
Antes de a obra ter início devem 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.
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
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75.

76.
77.

78.

79.

80.
81.

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.
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).
O processo de desmontagem das estruturas existentes terá de ter necessariamente
acompanhamento arqueológico.
Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de
medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, escavações
arqueológicas, entre outras), as quais devem ser apresentadas para análise e aprovação, previamente
à sua implementação.
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.
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;



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 devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que devem ser
regularmente repostas.

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 pode reduzir à desmatação da área, deve 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, deve
ser efetuada a remoção das construções com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento
arqueológico.
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82.

Os achados móveis registados durante o acompanhamento arqueológico devem ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo da tutela do património cultural.
83. Sempre que for detetado um novo local com interesse patrimonial este deve ser alvo de comunicação
à Direção Regional de Cultura do Norte.
84. Nas intervenções a realizar de desativação dos apoios existentes devem ser adotadas as medidas
previstas para as fases prévia à obra e de obra.
FASE DE OBRA E FASE DE EXPLORAÇÃO
85. Implementar o Plano de Erradicação e Controlo da Flora Exótica Invasora.
FASE DE EXPLORAÇÃO
86. Instalar na Subestação um separador de hidrocarbonetos, previamente à descarga das águas pluviais
na linha de água.
87. 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.
88. 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.
89. No caso da Reactância Shunt, dos transformadores TR6 e TR5, os equipamentos a utilizar devem
incluir as adequadas medidas de condicionamento que assegurem o cumprimento da emissão sonora
máxima indicada no Quadro 2.
90. 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 2.
Quadro 2 - 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
ATR1, ATR2 e ATR3 (450 MVA)
TR4, TR5 e TR6 (170 MVA)
TR6 e TR5 (170 MVA) com condicionamento
Reactância Shunt
RS1 (400kV,150MVAr)
RS1 (400kV,150MVAr) com medidas de condicionamento

Sem Ventilação
70 (a)
70 (b)
41 (b)
Sem Ventilação

Com Ventilação
72 (a)
72 (b)
66 (b)
Com Ventilação
80 (c)
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).

91.

Deve ser implementado um plano de emergência em caso de incêndio interno ou externo às
instalações e infraestruturas.
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92.

Implementação do Plano/Programa de Manutenção do Projeto de Integração Paisagística (PIP) da
Subestação.
93. 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.
94. Execução/implementação da manutenção prevista no Programa de Gestão do Plano de Gestão e
Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL).
95. Sempre que se desenvolvam operações de manutenção, reparação ou de conservação, deve ser
garantido o cumprimento das medidas de minimização previstas para a fase prévia ao início da
execução da obra e para a fase de execução da obra, quando aplicáveis. Nesse contexto, deve ser
fornecida aos responsáveis dessas operações a Planta de Condicionamentos, atualizada e incluindo a
implantação de todos os valores até então identificados, nomeadamente os elementos patrimoniais.
96. 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.
FASE DE DESATIVAÇÃO
97. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto e a dificuldade de prever
as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em vigor,
deve ser apresentada, no último ano de exploração, a solução futura de ocupação da área de
implantação do projeto após a respetiva desativação.
Deve assim ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, um plano
pormenorizado, contemplando nomeadamente:


As ações de desmantelamento e obra;



O destino a dar a todos os elementos retirados;



A definição das soluções de acessos ou de outros elementos a permanecer no terreno;



A solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então
em vigor. Caso venha a ocorrer a desativação e abandono dos terrenos deve ser reposto ou
estar previsto o aproveitamento dos mesmos, para benefício da população;

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.
Os materiais a remover devem 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).
Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também
aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o
conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
Medidas de compensação
98.

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
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99.

dos povoamentos de monoculturas e, em simultâneo, desenvolver serviços de ecossistemas,
nomeadamente, a biodiversidade.
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.
Programas de monitorização

Projeto de Integração Paisagística (PIP)
Durante a execução da obra e durante a fase de exploração deve ser apresentado anualmente um relatório
de acompanhamento da implementação do PIP durante, no mínimo, 3 anos após a sua implementação.
Estes relatórios devem suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, e ser acompanhados de um ponto
de situação à data e de uma análise crítica das situações. Devem também ser indicadas as medidas de
correção dos problemas detetados.
Para elaboração do registo fotográfico deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais
estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem adequadamente as situações. O registo
deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência”, de forma a permitir a comparação direta entre
os diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra mas também a envolvente.
As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição.
Ambiente sonoro e Vibrações
Realizar a monitorização do Ambiente Sonoro e das Vibrações nos termos abaixo indicados.
Na Figura 1 indicam-se os pontos que devem ser objeto de monitorização.

Figura 1 – 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"]
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No Quadro 3Error! Reference source not found. e no Quadro 4 definem-se os princípios a que deve
obedecer o Programa de Monitorização, respetivamente, de Ambiente Sonoro e de Vibrações a
implementar na fase de construção e de exploração.
Quadro 3 – Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro.
Parâmetros a monitorizar

Locais de monitorização

Frequência de monitorização

Ensaio

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
pode ser por amostragem,
garantindo uma monitorização em
contínuo, pelo menos, durante 1h,
em dois dias distintos.
Oportunidade:
As medições devem 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)

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 deve ser feita em
contínuo pelo menos durante 24h
em dois dias distintos.
Oportunidade:
As medições devem ser realizadas
em período de propagação
favorável e em período de
propagação desfavorável
Normalização:
NP ISO 1996-1:2019
NP ISO 1996-2:2019
(ou normas em vigor à data da
realização dos ensaios)

Fase de Construção
LAeq por período do dia (diurno, Recetores
Sensíveis
mais
entardecer, noturno) definidos no próximos, conforme assinalado na
atual Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 Figura 1.
de janeiro, ou na versão que esteja
em vigor no momento das
referidas monitorizações.

Fase de Exploração
LAeq por período do dia (diurno,
entardecer, noturno) definidos no
atual Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17
de janeiro, ou na versão que esteja
em vigor no momento das
referidas monitorizações.

Recetores
Sensíveis
mais
próximos, conforme assinalado na
Figura 1.
Deve 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.

Os resultados obtidos devem 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 4 – Plano de Monitorização de Vibrações.
Parâmetros a monitorizar

Locais de monitorização

Frequência de monitorização

Ensaio

Fase de Construção
LAeq por período do dia (diurno, Recetor Sensível mais próximo,
entardecer, noturno) definidos no P02, conforme assinalado na
atual Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 Figura 1
de janeiro, ou na versão que esteja

Em momento anterior ao início da Oportunidade:
fase de construção.
As medições devem ser realizadas
Durante a realização de um dos em período de desfavorável, ou
desmontes com a carga máxima
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em vigor no momento
referidas monitorizações.

das

instantânea que se pretenda seja, maior carga instantânea e/ou
utilizar no desmonte do maciço maior proximidade.
rochoso.
Normalização:
NP 2074:2015
(ou normas em vigor à data da
realização dos ensaios)

Os relatórios de monitorização a apresentar devem 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
Implementar o programa de monitorização dirigido para a avifauna e os quirópteros, o qual deve no
entanto ser revisto em função dos dados obtidos na sequência da caracterização a realizar.
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.
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 pode 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:
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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.
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.
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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.

Entidade de verificação
da DIA

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P.

Data de emissão

15 de outubro de 2021

Validade da DIA

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca se, decorridos quatro
anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respetivo
projeto.

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P.
Assinatura
(Nuno Lacasta)
Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 - 2611-865 Amadora
telefone: (351)21 472 82 00, fax: (351)21 471 90 74
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