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GLOSSÁRIO

Apresenta-se neste capítulo o glossário de termos técnicos de projeto (Adaptado do “Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade - Subestações”; Protocolo entre a Rede Eléctrica Nacional e a Agência
Portuguesa do Ambiente, APAI, 2011 e do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte
Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade - Linhas Aéreas”;
Protocolo entre a Rede Eléctrica Nacional e a Agência Portuguesa do Ambiente, APAI, 2008)):


Apoio - Numa linha elétrica aérea, é a estrutura à qual estão fixados ou apoiados os cabos
condutores e de guarda



Área de estudo - Porção de território com largura adequada para conter uma representação
significativa dos condicionalismos territoriais e ambientais.



Área de incidência direta do projeto (Património) - Aquela que é diretamente afetada pela
execução do projeto.



Área de incidência indireta do projeto (Património) - Aquela que é passível de ser afetada no
decorrer da implementação do projeto.



Áreas sensíveis (de acordo com o Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro na
sua redação atual)


Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;



Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial,
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, no âmbito das Diretivas
n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE;



Zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro.



Autoridade de AIA - Entidade governamental - atualmente, Agência Portuguesa do Ambiente
(APA) ou as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), consoante os
casos em apreciação - responsável pela coordenação técnica e administrativa do procedimento
de AIA.1



Autorização ou licença - Decisão que confere ao proponente o direito a realizar o projeto.



Avaliação de Impacte Ambiental ou AIA - Instrumento de carácter preventivo da política do
ambiente, sustentado na realização de estudos e consultas, com efetiva participação pública e

1

Nos projetos de infraestruturas da RNT a autoridade de AIA é sempre a APA
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análise de possíveis alternativas, que tem por objeto a recolha de informação, identificação e
previsão dos efeitos ambientais de determinados projetos, bem como a identificação e proposta
de medidas que evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão
sobre a viabilidade da execução de tais projetos e respetiva pós-avaliação.


Barramentos - Elementos constituídos geralmente por condutores rígidos de secção transversal
tubular que permitem a interligação entre os vários painéis de uma instalação, possibilitando
assim o trânsito de energia entre os ramos da rede que nela confluem.



Bird Flight Diverter (BFD) - Equipamentos, com formas diversas, em geral com uma
configuração em espiral, que são instalados em torno dos cabos de guarda e/ou condutores, a
espaçamentos adequados, e cujo objetivo é o de aumentar o perfil dos cabos, aumentando a sua
visibilidade pelas aves; estes dispositivos são essenciais como equipamento de minimização da
mortalidade de aves por colisão com cabos de linhas elétricas aéreas e frequentemente
instalados nos vãos das linhas onde este risco precisa de ser acautelado.



Circuito de terra dos apoios - Circuito formado por elementos metálicos, cuja função geral é a
de condução de correntes de curto-circuito (também designadas por correntes de defeito), em
caso de falha de isolamento.



Comissão de Avaliação (CA) - Comissão nomeada para cada procedimento de AIA, que tem
como funções, “deliberar sobre a proposta de definição do âmbito do EIA”, “promover (…)
contactos e reuniões com o proponente e com entidades públicas ou privadas, (…), por sua
iniciativa ou mediante solicitação daqueles”, “proceder à audição das instituições da
Administração Pública cujas competências o justifiquem (…), solicitar pareceres especializados
de entidades externas, quando necessário”, “proceder à verificação da conformidade legal e à
apreciação técnica do EIA”, “elaborar o parecer técnico final do procedimento de AIA” e “analisar
e dar parecer sobre o relatório” de conformidade do projeto de execução com a respetiva
Declaração de Impacte Ambiental (DIA).



Consulta Pública - Procedimento compreendido no âmbito da participação pública e regulado
nos termos do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, que visa a
recolha de opiniões, sugestões e outros contributos do público interessado sobre cada projeto
sujeito a AIA.



Definição do âmbito (scoping) - Fase em que se identificam as possíveis questões e os possíveis
impactes que se revelam mais importantes e se estabelecem os termos de referência da AIA.



Declaração de Impacte Ambiental (DIA) - Decisão emitida no âmbito da AIA sobre a viabilidade
da execução dos projetos sujeitos a avaliação de impacte ambiental.



Dielétrico - Diz-se do material ou substância que possui propriedades isolantes, exibindo
escassas cargas elétricas livres suscetíveis de serem deslocadas por ação de um campo elétrico.
A rigidez dielétrica de um material diz respeito ao valor máximo de campo elétrico a partir do qual
aquele perde as suas propriedades isolantes.
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Efeito de coroa - Fenómeno que ocorre na presença de um intenso campo elétrico; as moléculas
de gás do ar são ionizadas, originam milhares de descargas elétricas intermitentes que causam
um ruído audível semelhante a um crepitar ou zumbido. O efeito de coroa varia consoante as
condições ambientais, intensificando-se com a humidade.



Entidade licenciadora ou competente para a autorização - Tem como funções “remeter à
Autoridade de AIA todos os elementos relevantes apresentados pelo proponente para efeitos do
procedimento de AIA”, “comunicar à autoridade de AIA e publicitar o conteúdo da decisão final (…) do
procedimento de licenciamento ou de autorização do projeto” e “decidir sobre a sujeição a AIA” dos
projetos elencados no Anexo II do DL Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, ainda que não
abrangidos pelos limiares nele fixados, suscetíveis de provocar impacte significativo no ambiente, em
função da sua localização, dimensão ou natureza. Nos projetos de infraestruturas da RNT a entidade
licenciadora é sempre a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).



Especificação Técnica - Documento contratual no qual se encontram estabelecidas as regras,
especificações e procedimentos de natureza técnica a observar na execução do contrato. Parte
do Caderno de Encargos.



Estrutura metálica treliçada - Tipo geral de apoios utilizados na RNT. A estrutura treliçada
(treliça = malha) é formada por peças lineares ligadas entre si por chapas e parafusos.



Estudo de impacte ambiental (EIA) - Documento elaborado pelo proponente no âmbito do
procedimento de AIA, que contém uma descrição sumária do projeto, a identificação e avaliação
dos impactes prováveis, positivos e negativos, que a realização do projeto poderá ter no
ambiente, a evolução previsível da situação de facto sem a realização do projeto, as medidas de
gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados
e um resumo não técnico destas informações.



Faixa de Proteção à Linha - Corredor de cerca de 45 m de largura máxima, limitado por duas
retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde se pode proceder ao corte ou
decote das árvores que for suficiente para garantir a distância mínima referida no Decreto
Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro (RSLEAT).



Hexafluoreto de Enxofre (SF6) - O SF6 é desprovido de propriedades reativas, sendo
considerado um gás aproximadamente inerte. É caracterizado por ser um gás inodoro, incolor,
não inflamável e não venenoso. Na atmosfera o SF6 contribui para o efeito de estufa, devendo a
sua libertação ser evitada. Com uma rigidez dielétrica três vezes superior à verificada para o ar, o
SF6 apresenta, para a mesma pressão, uma capacidade de extinção do arco elétrico que é três
ou quatro vezes maior que a do ar. Pelo seu excecional comportamento dielétrico é utilizado nas
câmaras de corte dos disjuntores nas AIS e em maior escala nas GIS. Estão disponíveis
comercialmente e são efetivamente utilizados pela REN, S.A. serviços e dispositivos que
possibilitam a completa reciclagem deste gás.



ICNIRP (International Commission on Non-ionising Radiation Protection14) - Organismo
internacional independente cujo objetivo é o estudo dos efeitos sobre o ambiente e a saúde humana
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das radiações não-ionizantes (isto é na gama de frequências de 0 Hz a 300 GHz15 - microondas); a
radiação com origem em todos os sistemas elétricos de energia na Europa tem frequência de base de
50 Hz (gama de baixas frequências) a que corresponde um comprimento de onda de 6000 km; as
recomendações do ICNIRP quanto a valores limites de exposição permanente do público em geral
foram endossados pelo Comité de Orientação Científica16 da Comissão Europeia, e homologados em
Junho de 1999 pelos Ministros da Saúde dos Países membros da UE.


Impacte ambiental - Conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em
parâmetros ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área,
resultantes da realização de um projeto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse
período de tempo e nessa área, se esse projeto não viesse a ter lugar.



Impactes cumulativos - Resultam do projeto em associação com a presença de outros projetos,
existentes ou previstos, bem como dos projetos associados.



Instalações da RNT - Designação dada globalmente às Subestações, Postos de Corte e Postos
de Seccionamento de MAT.



Isoladores - Numa linha elétrica aérea, dispositivo feito em material não-condutor de corrente
elétrica (material isolante, normalmente cerâmica, vidro ou materiais plásticos sintéticos),
destinados a isolar os cabos energizados (condutores) das estruturas de suporte; nas linhas da
RNT estes isoladores encontram-se associados em conjuntos designados por cadeias de
isoladores, nos quais o número de isoladores é o necessário para garantir o adequado nível de
isolamento em função das tensões elétricas que podem ocorrer nos condutores.



LMAT - Linha de Muito Alta Tensão



Life extension - Renovação extensiva ou reparação de uma linha com o objetivo de prolongar a
sua vida para um período de tempo inferior ao tempo de vida do projeto original. (definição
CIGRÉ 2006)



Medidas de Mitigação - As medidas de mitigação incluem medidas de minimização e medidas
de compensação.



Monitorização - Processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente
ou sobre os efeitos ambientais de determinado projeto e descrição periódica desses efeitos por meio
de relatórios, da responsabilidade do proponente, com o objetivo de permitir a avaliação da eficácia
das medidas previstas no procedimento de AIA para evitar, minimizar ou compensar os impactes
ambientais significativos decorrentes da execução do respetivo projeto.



Painel - Conjunto de aparelhagem de corte, seccionamento e medida, supervisionado por
equipamento de comando, controlo e proteção, tendo a função de implementar, de acordo com
uma filosofia topológica determinada em consonância com as necessidades de exploração, a
interface dos barramentos da instalação com o equipamento interno desta e os ramos da rede
que nela confluem.
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Participação pública - Formalidade do procedimento de AIA que assegura a intervenção do
público interessado no processo de decisão e que inclui a consulta pública.



Património Cultural - Engloba o património construído, arqueológico, arquitetónico e etnográfico.



Plano de monitorização - Conjunto de Programas de Monitorização aplicáveis a uma
determinada infraestrutura.



Pós-avaliação - Processo conduzido após a emissão da DIA, que inclui programas de
monitorização e auditorias, com o objetivo de garantir o cumprimento das condições prescritas
naquela declaração e avaliar os impactes ambientais ocorridos, designadamente a resposta do
sistema ambiental aos efeitos produzidos pela construção, exploração e desativação do projeto e
a eficácia das medidas de gestão ambiental adotadas, com o fim de evitar, minimizar ou
compensar os efeitos negativos do projeto, se necessário, pela adoção de medidas
ambientalmente mais eficazes.



Posto de corte - Nó de rede MAT, funcionalmente idêntico a uma subestação exceto na
particularidade de se encontrar desprovido de equipamento de transformação, apresentando, por
conseguinte, um único nível de tensão.



Posto de seccionamento - Nó de rede de MAT dotado apenas de equipamento de
seccionamento (eventualmente de medida e controlo).



Programa de Monitorização - Programa de ações repetidas (de natureza sectorial) de
observação, medição e registo de variáveis ambientais e socioeconómicas, num determinado
período de tempo, e com objetivos definidos.



Projeto - No âmbito da elaboração de EIA e do procedimento de AIA é entendido, em sentido
lato, isto é, abrangendo a conceção, a construção e a exploração.



Projeto de Execução - Na fase de Projeto de Execução é proposta a definição final da área
específica de implantação e desenvolvido o projeto pormenorizado da subestação para essa
área. O processo de AIA pode incidir sobre a fase de Projeto de Execução, ou este pode apenas
ser desenvolvido posteriormente a um processo de AIA que tenha decorrido em fase de Estudo
Prévio ou em fase de Anteprojeto e tenha dado origem à seleção de uma Localização, de entre
várias alternativas equacionadas.



Proponente - Pessoa individual ou coletiva, pública ou privada, que formula um pedido de
autorização ou de licenciamento de um projeto e que corresponde ao promotor da infraestrutura,
sendo o responsável pelo desencadear do processo, pela elaboração do EIA (o suporte material
do procedimento de AIA) e pelo seu encaminhamento para as entidades competentes. Na maioria
dos casos, o proponente adjudica a elaboração do EIA a consultores externos.



Prospeção seletiva (Património) - Entende-se por a batida de zonas criteriosamente
selecionadas, como indicadoras de potencial arqueológico, tendo por base os indícios de
natureza toponímica, fisiográfica e de informação oral, recolhidos previamente, e a observação
direta da paisagem.
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Prospeção sistemática (Património) - Entender-se por o percorrer a pé de todas as áreas
passíveis de serem observadas arqueologicamente, devendo a mesma ser efetuada por vários
prospetores em linhas paralelas com uma distância entre si não superior a 20 m.



Recetor sensível - Edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com
utilização humana.



Rede de terra - Devem distinguir-se dois tipos de rede de terra em função dos dispositivos a elas
ligadas. A rede de terra de proteção, designa o circuito ao qual devem ser ligados todos os
elementos condutores da instalação que, não se encontrando normalmente sob tensão, podem
ser submetidos à passagem fortuita de correntes que provoquem diferenças de potencial
perigosas. A rede à qual se ligam pontos dos circuitos elétricos por forma a influenciar as suas
condições de exploração, limitando nomeadamente o potencial dos condutores em relação ao
solo, designa-se terra de serviço. Nas instalações da RNT, a rede de terra é única, sendo
constituída primária e essencialmente por uma malha subterrânea de condutores de cobre nus,
complementada pelos cabos de guarda (não energizados e tendo como função principal a
proteção da instalação contra descargas atmosféricas). A conjugação de uma malha subterrânea
com geometria adequada, com uma resistência de terra de valor adequado, deve garantir tensões
de passo e de contacto inferiores aos limites normalizados.



Refurbishment - Renovação extensiva ou reparação de uma linha prolongando a vida por um
período de tempo pelo menos igual ao tempo de vida do projeto original. (definição CIGRÉ 2006)



Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) - Documento que
demonstra o cabal cumprimento das condições impostas pela DIA, permitindo assim verificar que
as premissas associadas à aprovação, condicionada, de um determinado projeto que tenha sido
submetido a processo de AIA em fase de anteprojeto ou estudo prévio, se cumprem.



Rede Nacional de Transporte (RNT) de Eletricidade - Constituída por linhas e subestações de
tensão superiores a 110kV, as interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede de
telecomunicações de segurança. A REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. possui a concessão de
exploração da RNT em regime de utilidade pública.



Relocalização de sítios (Património) - A relocalização de sítios corresponde à identificação no
terreno de sítios já referenciados, nomeadamente em inventários ou na bibliografia.



Resumo Não Técnico - Documento simplificado, que servirá de suporte à participação pública e
que, como tal, deverá descrever, em linguagem acessível à generalidade do público e de forma
sintética, as informações constantes do EIA.



Ruído gerado por uma LMAT - Numa linha elétrica aérea, ruído na gama de frequências
audíveis com origem nos cabos energizados, através de dois mecanismos diferentes: vibração
eólica em regime turbilhonar e agitação molecular em resultado do efeito coroa.



Seleção de ações (screening) - Fase em que se determina se uma proposta deve ou não ser
submetida a AIA e, em caso afirmativo, com que nível de pormenor.
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Subestação - Nó de rede dotado de equipamento de corte, seccionamento, medida, controlo,
proteção e transformação MAT/MAT e/ou MAT/AT. Por nó de rede entenda-se a instalação
caracterizada topologicamente pela confluência de ramos da rede (linhas e ramais).



Tensão - A tensão nominal de uma linha é o valor da diferença de potencial elétrico entre os
condutores dessa linha e o solo suposto ao potencial zero. Os valores de tensão nominal das
linhas elétricas (ou melhor, de instalações e equipamentos elétricos) estão normalizados. O valor
desta tensão caracteriza ou parametriza de várias maneiras as instalações. Em particular, a
geometria das linhas é condicionada pelo valor da tensão, quer pelos valores das distâncias
mínimas a observar para o bom funcionamento dos equipamentos, como pelas distâncias de
segurança ao solo e a outros obstáculos sobrepassados, ou em geral, na vizinhança da linha. Um
conjunto de siglas é usado habitualmente para designar genericamente o nível de tensão das
linhas nas redes de distribuição e transporte em Portugal:





BT (Baixa Tensão):

Un ≤ 1 kV



MT (Média Tensão):

1 kV < Un ≤ 45 kV



AT (Alta Tensão):

45 kV < Un ≤ 110 kV



MAT (Muito Alta Tensão): 110 kV < Un

Traçado - Caminho a seguir pela linha no interior de um corredor, correspondendo à localização
espacial precisa da linha, sendo função das características técnicas desta (ângulos, largura da
zona de proteção), de condicionantes económicas (comprimento, tipo de fundações e postes) e
ambientais (minimização dos impactes dentro do corredor).
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UNIDADES
T–

(Tesla) unidade de densidade de fluxo magnético; a Comissão Europeia produziu em 1999
uma recomendação referente aos níveis máximos de exposição do público em geral, na
qual recomenda um limite de 100 µT.

grd –

(grados) unidade de medida angular muito usada em topografia; um ângulo reto mede 100 grd.

A–

(Ampére) unidade de corrente elétrica.

N–

(Newton) unidade de força; 10 N correspondem aproximadamente a um kgf (quilogramaforça) ou seja, o peso que tem um corpo de massa igual a 1 kg (quilograma).

V–

(Volt) unidade de tensão elétrica; na RNT - Rede Nacional de Transporte as instalações,
incluindo as linhas elétricas aéreas, são de 150, 220 e 400 kV; todas as tensões de 110 kV
ou mais são designadas de MAT - Muito Alta Tensão.

V/m –

(Volt por metro) unidade de gradiente de potencial elétrico ou de campo elétrico; indica a
variação (aumento ou diminuição) do valor do potencial elétrico num dado ponto do espaço; o
campo elétrico é uma grandeza vetorial que corresponde à força exercida sobre uma partícula
carregada independentemente do seu estado de movimento no espaço.

We –

(Watt eficaz) unidade de energia elétrica; omitindo definições técnicas, pode entender-se a
designação “eficaz” no sentido de que se trata da energia elétrica direta e efetivamente
disponível para uso.

Hz –

(Hertz) unidade de frequência, o n.º de vezes que uma grandeza varia por segundo; nas
redes de energia da Europa a frequência da tensão é de 50 Hz.

µ, k, M – (micro, quilo, mega) - símbolos de múltiplos que representam, respetivamente: 10-6, 103 e 106.
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1 – INTRODUÇÃO

1.1 – CONSIDERAÇÕES GERAIS

1.1.1 – Identificação e Fase do Projeto
O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se à Subestação de Sobrado 400/220/60 kV e
linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas.
A 400kV contempla a abertura para a Subestação de Sobrado das Linhas existentes Recarei – Vila
Nova de Famalicão (LRR.VNF) / Vermoim – Vila Nova de Famalicão (LVM.VNF), dando origem a:


Linha Sobrado – Vila Nova de Famalicão 1 (LSBD.VNF 1), a 400kV;



Linha Sobrado – Vila Nova de Famalicão 2 (LSBD.VNF 2), a 400kV;



Linha Recarei – Sobrado (LRR.SBD), a 400kV;



Linha Vermoim – Sobrado (LVM.SBD), a 400kV.

A 220 kV o projeto contempla a construção de duas linhas aéreas duplas de 220 kV entre a
subestação do Sobrado e o ramal da linha Valdigem-Vermoim 4 para Ermesinde (RVG.VM4-ED) e
Valdigem-Vermoim 2 para Ermesinde (RVG.VM2-ED), bem como a abertura da Linha Valdigem –
Vermoim 4, dando origem às linhas:


Linha Sobrado – Valdigem (LSBD.VG);



Sobrado – Ermesinde 1 (LSBD.ED1);



Sobrado – Vermoim 2 (LSBD.VM2);



Linha Sobrado – Ermesinde 2 (LSBD.ED2).

O EIA desenvolve-se sobre os Projetos de Execução e doravante é designado genericamente no
presente documento como Subestação de Sobrado e Linhas Associadas.
Os projetos em causa constam do Plano de Investimentos da Rede Nacional de Transporte de
Eletricidade, designado por PDIRT, atualmente envolvendo o período 2018-2027 que foi objeto de
parecer da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) e validação do membro do
governo responsável pela área de energia.
O EIA apresentado acompanha o Projeto de Execução da Subestação de Sobrado, da autoria da
equipa da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., pela parte de Projeto Eletrotécnico, e da NRV |
Norvia - Consultores de Engenharia, S.A., pelo Projeto Civil da Subestação. O projeto das linhas de
ligação é da autoria da equipa da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A..
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No Volume 4 são apresentadas as peças desenhadas de apoio ao estudo onde se incluem o
Desenho 1 - Implantação do projeto, à escala 1:25.000 e o Desenho 2 – Ortofotomapa, à escala
1:10000.
No Anexo A do Volume 3 – Anexos Técnicos apresentam-se os elementos técnicos da subestação,
nomeadamente a Planta Geral – Plataforma e Acessos (Anexo A1), entre outros.
No Anexo B apresentam-se os elementos dos projetos das linhas, entre eles as silhuetas dos apoios
das linhas e respetivas fundações (Anexo B1).

1.1.2 – Identificação do Proponente
O Proponente do projeto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante também
designada como REN, S.A., concessionária da Rede Nacional de Transporte (RNT) de eletricidade. A
entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).

1.1.3 – Identificação dos Responsáveis pela Elaboração do EIA
A REN, S.A adjudicou à ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda. a
elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) referente à Subestação de Sobrado 400/220/60 kV
e linhas de ligação de 400 kV e de 220 kV associadas.
A equipa do EIA encontra-se descrita na Ficha Técnica que integra o Capítulo 2 este Relatório.
O EIA teve início entre dezembro de 2015 e outubro de 2016, tendo o processo sido suspenso nessa
data pelo Promotor. O processo foi retomado em 2019 procedendo-se à continuidade do EIA entre
dezembro de 2019 e maio de 2020. Em abril de 2021, no seguimento da apreciação por parte da
Comissão de Avaliação procedeu-se à revisão integral do estudo conforme agora se apresenta.

1.2 – ANTECEDENTES

1.2.1 – Trabalhos que antecederam a elaboração do EIA e Alternativas Previamente
Consideradas
O projeto em estudo foi alvo de uma prévia análise através do Estudo de Grandes Condicionantes
(EGC) desenvolvido pela empresa Ecossistema, Lda. e datado de agosto de 2011 (apresentado no
Volume 3 - Anexo C1).
Aquando da realização do referido EGC, o projeto tinha a denominação de Subestação de “Alfena”,
ainda como nome provisório, correspondendo ao agora definitivo, Subestação de Sobrado. O referido
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EGC desenvolvido corresponde, como é prática comum nos Estudos de Impacte Ambiental (EIA) da
REN, S.A., à 1ª fase do referido EIA.
O EGC faz o enquadramento do projeto da Subestação de Sobrado1, e das linhas da REN, S.A. que
farão a ligação a esta subestação, nomeadamente: prolongamento, para a Subestação de Sobrado,
dos ramais das atuais linhas Recarei-Vermoim 2 e Valdigem-Vermoim 4, para o Posto de Transição
de Valongo a 220kV, e às aberturas das linhas Vermoim-Vila Nova de Famalicão 1 e Recarei-Vila
Nova de Famalicão 2, a 400 kV.
Foi então definida pela REN, S.A. nessa primeira fase uma área de estudo para o desenvolvimento
dos projetos em causa em função dos objetivos de articulação da Rede Nacional de Transporte
(RNT) de eletricidade na zona do Grande Porto.
Relativamente à subestação que agora se estuda, o EGC abordou 3 hipóteses alternativas de
localização (A, B e C), como apresentado na figura seguinte.

(Fonte: EGC – Ecossistema 2011)

Figura 1.1 – Alternativas para a Subestação de Sobrado consideradas no EGC

Nesta fase foram analisados os fatores considerados mais relevantes: Ordenamento do Território e
Condicionantes aos Usos do Solo, Ecologia e Biodiversidade e Património Cultural, tendo sido
desenvolvido um levantamento documental e cartográfico, o contato com diversas entidades, públicas
e privadas e da Administração Central e Local, e trabalhos de campo de reconhecimento das áreas a
intervir.
Da análise efetuada, e comparando as localizações alternativas para a subestação, resultou numa
diferenciação significativa, apresentando-se a alternativa B (mais a nascente) como mais vantajosa
face às restantes, tendo sido esta considerada a alternativa preferencial. Ainda assim, a alternativa B
1

À data, denominada subestação de “Alfena”.
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apresentava algumas limitações pelo que foi estudado o seu reposicionamento em função das
condicionantes identificadas e no sentido de responder às necessidades técnicas das ligações das
linhas previstas para a subestação.

(Fonte: Ecossistema, 2011)

Figura 1.2 – Reposicionamento da plataforma da alternativa selecionada

Posteriormente, em 2015, foi dada continuidade aos trabalhos para início da elaboração do Estudo de
Impacte Ambiental.
Uma vez decorridos quase 4 anos desde a elaboração do EGC, os trabalhos tiveram inicio com a
elaboração de uma Nota Técnica (apresentada no Volume 3 – Anexo C2), em fevereiro de 2015,
com o intuito de verificar a eventual existência de novas condicionantes ou alterações no território de
relevo, desenvolvendo uma reavaliação da viabilidade da Alternativa Selecionada no EGC. No âmbito
desta Nota Técnica foram desenvolvidos contactos com diversas entidades, públicas e privadas e da
Administração Central e Local cuja informação foi relevante para a identificação das condicionantes
ao projeto e consequente avaliação das alterações relativamente aos pressupostos considerados na
elaboração do EGC.
Da Nota Técnica sobressaiu apenas uma alteração expressiva e que tem a ver com a, entretanto,
aprovação da revisão do PDM de Valongo, com algumas alterações face à versão considerada
aquando da elaboração do EGC. De qualquer forma, em síntese, deste trabalho resultou a
manutenção da viabilidade da solução previamente apontada para a localização da Subestação de
Sobrado, apresentando-se apenas algumas considerações que permitem minimizar desde logo
impactes já na concretização do projeto de execução, como se pode verificar nas conclusões do
documento (apresentada no Volume 3 – Anexo C2).
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1.2.2 – Elaboração do Estudo de Impacte Ambiental
Foi dada continuidade aos trabalhos do EIA, contudo, em outubro de 2016, por opção do promotor o
processo foi suspenso de forma a desenvolver alguns ajustes ao projeto na sua articulação com a
rede presente na envolvente.
Após nova suspensão do projeto, e o retomar em 2019 (passados 4 anos), foram desenvolvidos
novamente os contactos com as principais entidades no sentido de atualizar a informação de
condicionantes e desta forma proceder a uma correta avaliação de impactes e proposta de medidas
de minimização adequadas à situação atual.
No Anexo D (Volume 3) é apresentada uma síntese dos contactos agora efetuados bem como as
respostas obtidas.
O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) retomado em 2019 foi elaborado entre dezembro de 2019 e
maio de 2020.

1.2.3 – Antecedentes do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
A 20 de agosto de 2020 é dado início ao procedimento de AIA.
Ao abrigo do n.º 6 do artigo 14.º do RJAIA2 seguiu-se, a 2 de outubro, a apresentação pelo Promotor
do projeto e do estudo à Comissão de Avaliação (CA).
Em 16 de outubro de 2020 a Comissão de Avaliação (CA), em comunicado efetuado pelo ofício ref.ª
S058482-202010-DAIA.DAP, DAIA.DAPP.00166.2020, considera não estarem reunidas as condições
para ser declarada conformidade do EIA pelo que são solicitados elementos adicionais, conforme
previsto no n.º 9 do artigo 14.º do RJAIA.
A 15 de dezembro de 2020 foi apresentado o Aditamento 1 no sentido de dar resposta ao referido
Pedido de Elementos Adicionais.
A Comissão de Avaliação efetuou a apreciação aos elementos enviados considerando que não
continham a informação mínima necessária à avaliação de impactes, uma vez que persistiam
elementos por apresentar, esclarecer, desenvolver ou corrigir, maioritariamente direcionados para o
fator Ambiente Sonoro. São ainda identificadas pequenas outras observações relativamente a outros
descritores, bem como a necessidade de revisão global ao EIA, incluindo as alterações apresentadas
no Aditamento 1, de forma a tornar o documento mais fácil de interpretar, em especial para a
Consulta Pública. Desta forma, a CA pronuncia-se pela desconformidade do EIA.

2

RJAIA - Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro
com posteriores alterações e republicação pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
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Nesse seguimento, a 5 de janeiro de 2021, a Autoridade de AIA, através do ofício S073639-202012DAIA.DAP DAIA.DAPP.00166.2020, e com base na avaliação por parte da Comissão de Avaliação
anteriormente referida, propõe a pronúncia pela desconformidade do estudo.
A 14 de janeiro, foi realizada uma reunião entre representantes do proponente (REN, S.A.), da equipa
do EIA e da Comissão de Avaliação sobre as temáticas mais determinantes e que fundamentaram a
proposta de desconformidade, no sentido de avaliar quais as ações e correções necessárias de forma
a ser possível reverter o sentido da decisão e ser dada continuidade ao processo de AIA.
Em abril de 2021, ao abrigo do artigo 121.º do Código de Procedimento Administrativo, o proponente
apresenta a pronúncia sobre a proposta de desconformidade a qual é acompanhada por elementos
que permitem completar e corrigir as observações apontadas pela CA, nomeadamente a revisão
integral do EIA, do qual o presente documento faz parte integrante.

1.3 – ENQUADRAMENTO GERAL DO EIA
Nesta fase, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) agora apresentado tem por objetivo a análise
ambiental do projeto da Subestação de Sobrado e linhas associadas, apresentando-se nos pontos
seguintes o enquadramento legal que serve de base ao referido estudo e à metodologia geral seguida
no seu desenvolvimento.

1.3.1 – Enquadramento Legal Geral
O Estudo de Impacte Ambiental agora apresentado foi desenvolvido no cumprimento da legislação
em vigor sobre Avaliação de Impacte Ambiental, bem como a aplicável à tipologia do projeto,
nomeadamente:


Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que procede à quarta alteração e republica o
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, que estabelece o Regime Jurídico da Avaliação
de Impacte Ambiental (RJAIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem
efeitos significativos no ambiente e o republica. Mais especificamente o projeto em apreço
enquadra-se no disposto no Anexo II – 3 b) Subestações com linhas ≥ 110kV e área ≥ 1 ha
(considerando o caso geral);



Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro - aprova os requisitos e normas técnicas aplicáveis à
documentação a apresentar pelo proponente nas diferentes fases da AIA e o modelo da
Declaração de Impacte Ambiental (DIA);



Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (RSLEAT – Regulamento de Segurança de
Linhas Eléctricas de Alta Tensão);



Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de fevereiro, alterado pelos Decretos-Leis n.º 104/2010 de 29
de setembro, 78/2011, de 20 de junho, 75/2012, de 26 de março, 112/2012 de 23 de maio, 215-
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A/2012 de 8 de outubro e 178/2015 de 27 de agosto, o qual estabelece as bases gerais de
organização e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, bem como o exercício das
atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e a
organização dos mercados de eletricidade;


Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, alterado pelos Decretos-Lei n.º 237-B/2006, de 18
de dezembro, 199/2007, de 18 de maio, 264/2007, de 24 de julho, 23/2009, de 20 de janeiro,
104/2010, de 29 de setembro, e 215-B/2017, de 1 de dezembro, pela Lei n.º 114/2017, de 29
de dezembro e o Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho o qual estabelece o regime jurídico
referente ao exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização
de eletricidade;



Decreto n.º 42895 de 31 de março de 1960, com as alterações introduzidas pelos Decretos
Regulamentares n.ºs 14/77 de 18 de fevereiro e 56/85 de 6 de setembro e Portaria nº 37/70 de
17 de janeiro, (Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de
Seccionamento);



Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro, que estabelece critérios de minimização e
monitorização da exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos
que devem orientar a fase de planeamento e construção de novas linhas de alta tensão (AT) e
muito alta tensão (MAT) e a fase de exploração das mesmas;



Lei n.º 30/2010, de 2 de setembro, que regula os mecanismos de definição dos limites de
exposição humana a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos derivados de linhas, de
instalações ou de equipamentos de alta tensão e muito alta tensão, tendo em vista
salvaguardar a saúde pública;



Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional, estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 166/2008 de
22 de agosto, alterado e republicado pelo Decretos-Leis n.º 239/2012, de 2 de novembro,
96/2013, de 19 de julho, 80/2015, de 14 de maio e 124/2019, de 28 de agosto, regulamentado
pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, cujo anexo I estabelece as condições e
requisitos para a admissão dos usos e ações, compatíveis com os objetivos de proteção
ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas na
REN;



Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015,
de 16 de setembro, contemplando as disposições legais relativas à Reserva Agrícola Nacional
(RAN);



Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado pelos Decretos-Leis n.º 242/2015, de 15 de
outubro e 42-A/2016, de 12 de agosto, que estabelece o regime jurídico da conservação da
natureza e da biodiversidade;



Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 de fevereiro
e Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de agosto, que define os Sítios da Rede Natura 2000, as
Zonas Especiais de Conservação e as Zonas de Proteção Especial;
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Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho - Aprova o Plano Sectorial
da Rede Natura 2000 relativo ao território continental;



Decreto Regulamentar n.º 1/2020, de 16 de março – Classifica como zonas especiais de
conservação os sítios de importância comunitária do território nacional;



Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de Junho - Estabelece as medidas e ações a desenvolver no
âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios;



Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto - altera o Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra
Incêndios, procedendo à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho. Com
declaração de Retificação n.º 27/2017, de 02 de outubro;



Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, que estabelece as bases da política e do regime de
proteção e valorização do património cultural e que inclui a definição das áreas de proteção de
monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público e a obrigação de efetuar a
prospeção arqueológica prévia das grandes obras e de construção civil;



Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro que aprova o Regulamento de Trabalhos
Arqueológicos;



Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro que aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o
regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de novembro
(com as alterações introduzidas pelo Decreto-lei n.º 259/2002, de 23 de novembro), 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;



Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica
nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro,
e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas, com
retificação pela Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de Fevereiro;



Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - Estabelece a titularidade dos recursos hídricos, com
primeira alteração pela Lei n.º 78/2013, de 21 de Novembro, com retificação pela Declaração
de Retificação n.º 4/2006, de 16 de Janeiro;



Lei n.º 31/2014, de 30 de maio - Lei de bases gerais da política pública de solos, de
ordenamento do território e de urbanismo;



Portaria n.º 145/2017 de 26 de abril - Define as regras aplicáveis ao transporte rodoviário,
ferroviário, fluvial, marítimo e aéreo de resíduos em território nacional e cria as guias
eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR), a emitir no Sistema Integrado de
Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).
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1.3.2 – Metodologia Geral do EIA
O objetivo deste estudo é analisar as implicações ambientais do projeto da Subestação e das linhas a
esta associadas, indicando as principais medidas de minimização dos impactes gerados passíveis da
implementação durante as Fases de Construção, de Exploração e Desativação (mesmo não se
prevendo a desativação da mesma num horizonte temporal próximo, apenas a sua eventual futura
remodelação).
Relativamente ao EIA, a programação da sua elaboração incluiu duas fases:


A 1ª fase correspondeu à Identificação e Avaliação de Grandes Condicionantes Ambientais, já
referida no Capítulo 1.2, e que visou a seleção de uma alternativa de localização para a
subestação, posteriormente revalidada numa Nota Técnica. Esta análise apresenta-se no
Volume 3 – Anexo D – Estudos Preliminares.



A 2ª fase, correspondente à elaboração do Estudo de Impacte Ambiental propriamente dito,
incide sobre o local previamente selecionado para a nova subestação e tem como principal
objetivo identificar os principais impactes decorrentes da sua construção, exploração e
desativação, propondo as medidas de minimização tidas por adequadas.

Importa igualmente referir que o presente estudo não considera soluções alternativas, para além da
situação de ausência de projeto. Esta situação decorre das conclusões dos estudos previamente
desenvolvidos aquando da fase de grandes condicionantes ambientais como referido no
Capítulo 1.2.
Os trabalhos iniciaram-se pela delimitação de uma área de estudo, sendo que se optou por uma área
que abrangesse todo o projeto, subestação e linhas associadas e que permitisse uma caraterização
do território em que este se insere.
Com esta área de estudo foram desenvolvidos logo na primeira fase do EIA (Estudo de Grandes
Condicionantes Ambientais e Nota Técnica) contactos a algumas entidades que contribuíram para a
identificação de condicionantes. A correspondência recebida das diversas entidades consultadas é
apresentada em anexo ao EGC e à Nota Técnica apresentados no Anexo C do Volume 3. Dado o
passar de alguns anos desde a primeira fase, na segunda fase foram novamente desenvolvidos
contactos com entidades (apresentados no Anexo D) de forma a ter uma informação mais atualizada.
Apoiada na informação recolhida, os trabalhos incluem a análise de cartografia geral e temática, com
base, nomeadamente do Plano Diretor Municipal (PDM) do concelho de Valongo, abrangido pela área
em estudo, mais concretamente as peças fundamentais que o constituem – as Plantas de
Ordenamento, de Condicionantes, de Património, da Reserva Agrícola Nacional (RAN) e da Reserva
Ecológica

Nacional

(REN),

bem

como

o

respetivo

Regulamento,

em

fotografia

aérea,

reconhecimentos de campo efetuados.
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Assim, sinteticamente no EIA são contempladas as seguintes atividades:


Descrição e análise das características do projeto, considerando o projeto da subestação em
termos de planta e perfil implantado no local selecionado na 1ª fase dos estudos e o necessário
desvio do atual caminho de acesso à RETRIA/RECIVALONGO (afetado pela área de
implantação da subestação), assim como as linhas que farão a ligação a esta subestação,
nomeadamente:
-

-

220 kV
-

Linha Sobrado-Ermesinde 1, a 220 kV;

-

Linha Sobrado-Ermesinde 2, a 220 kV;

-

Linha Sobrado-Valdigem, a 220 kV;

-

Linha Sobrado-Vermoim 2, a 220 kV;

400kV
-

Linha Sobrado-Vila Nova de Famalicão 1, a 400 kV;

-

Linha Sobrado-Vila Nova de Famalicão 2, a 400 kV;

-

Linha Recarei – Sobrado, a 400 kV;



Linha Vermoim – Sobrado, a 400 kV;

Delimitação da área de estudo a partir da análise quer das características do projeto, quer das
características do ambiente;



Recolha de dados e informação: in situ, através de trabalho de campo, contacto de entidades;



Análise de ortofotomapas, complementando e atualizando os dados existentes, nomeadamente
os relativos à cartografia da ocupação atual;



Caracterização do ambiente afetado pelo projeto a partir dos dados e informações obtidos.
Foram considerados relevantes nestas análises os seguintes parâmetros ambientais:
-

Fatores Físicos (optou-se por reunir nesta análise o Clima, a Geologia e Geomorfologia, os
Solos e RAN e os Recursos Hídricos, uma vez que são descritores sobre os quais o projeto
em estudo representará repercussões pouco significativas ou mesmo inexistentes, mas cuja
caracterização é importante em termos de conhecimento do território atravessado pelo
projeto);

-

Qualidade do Ambiente (também neste capítulo se optou por agrupar os descritores
ambientais Qualidade da Água, Qualidade do Ar, Ambiente Sonoro e Gestão de Resíduos,
pois permitem todos eles uma caraterização qualitativa do território);
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-

Sistemas Ecológicos (Flora e Fauna);

-

Património Cultural;

-

Paisagem;

-

Usos do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes;
SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

-

Componente Social;

-

Saúde Humana

-

Análise de Risco



Previsão da evolução da área na ausência de projeto;



Identificação, Previsão e Avaliação dos impactes, para a fase de construção, exploração e
desativação da subestação sobre o meio ambiente em função dos parâmetros anteriormente
considerados.



Avaliação dos impactes cumulativos com outros projetos;



Medidas de Minimização dos Impactes Negativos e de Potenciação dos Impactes Positivos;



Programas de Monitorização;



Finalmente é apresentada uma análise conclusiva do Estudo de Impacte Ambiental, apoiada
num quadro-síntese de impactes ambientais e que inclui as medidas de mitigação dos
impactes negativos identificados e de potenciação dos impactes positivos.

A figura seguinte esquematiza a metodologia geral de desenvolvimento do presente EIA.

ANÁLISE DAS CARATERÍSTICAS
DO MEIO

ANÁLISE DAS CARATERÍSTICAS
DE PROJETO

DELIMITAÇÃO DA
ÁREA EM ESTUDO
RECOLHA DE DADOS E
DE INFORMAÇÃO

CARATERIZAÇÃO DO AMBIENTE
AFETADO PELO PROJETO

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS
DO PROJETO SOBRE O MEIO

EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ÁREA
NA AUSÊNCIA DE PROJETO

AVALIAÇÃO DOS EFEITOS DE OUTROS
PROJETOS OU ELEMENTOS
RELACIONADOS, SOBRE O MEIO

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Figura 1.3 – Metodologia Geral do EIA
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A análise de impactes foi elaborada sempre que possível, tendo por base os parâmetros que se
apresentam de seguida, tendo em consideração o exposto no Guia Metodológico para a Avaliação de
Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas
Aéreas (APAI, 2008) e Subestações (APAI, 2011). A análise é sobretudo qualitativa, tendo-se
classificado os impactes segundo as classes definidas para cada parâmetro:


Sentido – Classificam-se em impactes negativos e positivos consoante produza benefícios
ou danos no ambiente;



Complexidade/ Efeito – direto, quando o impacte é induzido por atividades ligadas à
construção e exploração do projeto; indireto, quando a afetação decorre de um processo em
cadeia;



Natureza transfronteiriça do impacte – indicar se os impactes expectáveis apresentam
carácter transfronteiriço ou não transfronteiriço;



Probabilidade de ocorrência – Refere-se à possibilidade de ocorrência de determinado
impacte. São classificados em Improvável/Pouco provável, provável e certo;



Duração – Reflete o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte. São considerados
impactes temporários e permanentes;



Frequência – Reflete o número de vezes em que se manifesta o impacte. São considerados
Raros, Ocasionais/Sazonais e Usuais;



Reversibilidade – Tem a ver com a capacidade de repor a situação inicial. Consideram-se
impactes, reversíveis, parcialmente reversíveis e irreversíveis.



Magnitude – reflete a dimensão do impacte. São classificados em impactes reduzidos,
moderados e elevados;



Valor do recurso afetado e/ou sensibilidade ambiental da área do impacte – reflete o valor
ambiental do recurso e a sua sensibilidade. São classificados em impactes reduzidos,
moderados e elevados;



Escala (geográfica) – Reflete a extensão do impacte em termos de área geográfica. Serão
classificados em impactes confinados à instalação, não confinados, mas localizados e não
confinados;



Capacidade de minimização ou compensação – Disponibilidade de meios para intervir de
modo a mitigar os impactes ou a adotar medidas compensatórias – Considera-se minimizável,
minimizável e compensável, não minimizável nem compensável;

A classificação quantitativa dos impactes é efetuada atribuindo-se os seguintes valores, consoante a
classificação:
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Probabilidade
de ocorrência

Duração

Magnitude

Escala

Frequência

Valor do
recurso afetado
e/ou
sensibilidade
ambiental da
área do impacte

Improvável/
Pouco
provável

Temporária

Reduzida

Confinado
à
instalação

Raro

Reduzido

Reversível

Minimizável

1

Ocasional/
Sazonal

Moderado

Parcialmente
reversível

Minimizável e
compensável

3

Usual

Elevado

Irreversível

Não minimizável
nem compensável

5

Provável

-

Moderada

Certo

Permanente

Elevada

Não
confinado,
mas
localizado
Não
confinado

Reversibilidade

Capacidade de
minimização ou
compensação

Valor

No que respeita à significância, isto é, a importância atribuída à alteração no ambiente em termos de
bem-estar

humano,

os

impactes

são

classificados

não

significativos,

moderadamente

significativos e significativos. A classificação quanto à significância é atribuída a partir da soma dos
valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados:


Impactes positivos (considerando a duração, intensidade, escala e probabilidade de
ocorrência):



-

Significativos – quando a pontuação ultrapassa os 19 valores;

-

Moderadamente significativos – quando a pontuação se situa entre os 13 e os 19 valores;

-

Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 13 valores.

Impactes Negativos (considerando todos os parâmetros):
-

Significativos – quando a pontuação ultrapassa os 25 valores;

-

Moderadamente significativos – quando a pontuação se situa entre os 22 e os 25 valores;

-

Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 22 valores.

As medidas de minimização preconizadas são preferencialmente as definidas nos Guias
Metodológicos para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de
Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas (APAI, 2008) e Subestações (APAI, 2011), atendendo a
que são específicas para as Linhas e/ou Subestações Elétricas. Nas situações em que o Guia não
propõe as medidas consideradas necessárias, adotaram-se primeiramente as medidas propostas no
documento Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA.
No que respeita ao esquema metodológico geral aqui descrito, cada descritor ambiental segue a
metodologia específica de cada assunto abordado, sendo indicado em cada capítulo, e sempre que
se justifique, qual a metodologia adotada e respetiva fundamentação técnico-científica.
Com o objetivo de expor toda a informação recolhida e trabalhada ao longo da elaboração do estudo,
o presente EIA é composto pelos seguintes volumes:
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Volume 1 – Resumo Não Técnico, contendo a identificação do dono da obra e a entidade
responsável pelo EIA, objetivo do projeto e descrição sumária do mesmo, descrição dos
elementos significativamente afetados, integrada com a descrição e avaliação dos principais
impactes e das medidas de minimização e/ou compensação, em linguagem não técnica por
forma a facilitar a sua consulta pelo público;



Volume 2 – Relatório Síntese, do qual faz parte o presente capítulo, compilando toda a
informação relevante para a decisão;



Volume 3 – Anexos Técnicos, contendo todos os elementos considerados complementares
da informação;



Volume 4 – Peças Desenhadas, incluindo as peças desenhadas de apoio à análise textual;



Volume 5 – Plano de Acompanhamento Ambiental, onde são apresentadas as diretrizes
para a concretização deste plano pelo respetivo empreiteiro;



Volume 6 – Plano de Acessos, que permite identificar e quantificar os impactes que ocorrem
durante a fase de construção pela necessária abertura de acessos para a maquinaria aceder
aos apoios das linhas em estudo;



Volume 7 – Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras, que inclui diretrizes que
permitem minimizar a proliferação de exóticas nas zonas de corte da vegetação existente para
abertura de faixa de proteção às linhas e na zona de implantação da subestação.

Considerando os Guias Metodológicos para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da
Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas e Subestações, é importante referir
que, para os projetos de linhas aéreas e subestações existe uma hierarquização dos descritores, por
ordem de importância e de necessidade de pormenorização, nos termos do previsto no, à data,
Decreto-Lei n.º 197/2005 de 8 de novembro, que alterou o Decreto-Lei n.º 69/2000, e agora previsto
no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152B/2017 de 11 de dezembro.
Assim, consideram-se três grupos de classificação para avaliação conjunta de Linhas e Subestações:
fatores muito importantes (Solos e Usos dos Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes ao
Uso do Solo; Componente Social; Sistemas Ecológicos; Ambiente Sonoro; Paisagem; Património
Cultural, Saúde Humana e Análise de Risco); fatores importantes (Geologia e Geomorfologia,
Recursos Hídricos e Qualidade da Água); fatores pouco importantes (Clima e Qualidade do Ar).
Importa ainda mencionar que foi desenvolvido um Projeto de Integração Paisagística (vide peças
desenhadas no Anexo A4 do Volume 3), que acompanha o Projeto Civil da Subestação de Sobrado,
no sentido de minimizar o impacte na paisagem decorrente da implantação desta instalação.
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1.4 – CONTACTOS COM ENTIDADES EXTERNAS
A complexidade e diversidade de situações a que, de um modo geral, é necessário atender num
Estudo desta natureza, obriga à consulta de vários organismos e entidades públicas e privadas, para
obtenção de informação específica em relação a situações sob a sua tutela ou concessão.
Desta forma e atendendo ao alongar do projeto no tempo, conforme referido no Capítulo 1.2, ao longo
das várias fases que antecederam este Estudo de Impacte Ambiental foram desenvolvidos contactos
com diversas entidades, nomeadamente no âmbito do Estudo de Grandes Condicionantes - 2011
(apresentado no Anexo C1 – Volume 3), no âmbito da Note Técnica – 2015 (apresentada no Anexo
C2 – Volume 3).
De igual forma, também nesta fase se considerou importante fazer novos contactos para atualização
da informação anteriormente recolhida. Nesta fase (2019), foram formalmente contactadas as
seguintes entidades:


Águas de Valongo (Bewater)



Autoridade Nacional da Aviação Civil



Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM)



Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC)



Agência Portuguesa do Ambiente (ARH Norte)



Câmara Municipal de Valongo



Energias de Portugal, S.A. (EDP)



Estradas de Portugal, IP



Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)



Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)



Junta de Freguesia de Valongo



Junta de Freguesia de Campo e Sobrado



RETRIA – gestão e tratamento de resíduos de construção e demolição



Administração Regional de Saúde do Norte



Estado Maior da Força Aérea Portuguesa



Sistema Integrado das Redes de Emergência e Segurança de Portugal - SIRESP



DGEstE – Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares

No quadro apresentado no Anexo D.1 – Volume 3 são listadas as entidades contactadas e
resumidos os elementos recebidos. No Anexo D.2 é apresentada toda a correspondência recebida
das entidades contactadas nesta fase.
SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

15

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

Página deixada em branco intencionalmente

16

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJECTO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

2 – EQUIPA TÉCNICA

O presente estudo foi elaborado pela seguinte equipa, com a coordenação da Arqpais, Consultores
de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., na qualidade de consultor, conforme a seguir se
discrimina:
Coordenação Geral - ARQPAIS, Lda.
Técnico responsável - ARQPAIS, Lda.
Apoio Técnico - ARQPAIS, Lda.
Fatores Físicos - ARQPAIS, Lda.
- Consultora
Qualidade do Ambiente - ARQPAIS, Lda.
- EGIAMB, Lda.

- ACUSTICONTROL, Lda.
Sistemas Ecológicos - MÃE D’ÁGUA, Lda.

Paisagem - ARQPAIS, Lda.
Património Cultural - TERRALEVIS, Lda.
Ocupação Atual do Solo - Consultora
Ordenamento do Território e Condicionantes e
Socioeconomia - Consultora
Saúde Humana
Análise de Risco
Desenho

Otília Baptista Freire, Arq.ª Paisagista
Sofia Lince, Eng.ª Ambiente
Rui Morgado Mendes, Biólogo
Sofia Lince, Eng.ª Ambiente
Inês Lopes, Eng.ª Agrónoma
Sofia Lince, Eng.ª Ambiente
Carlos Costa, Geólogo
Daniel Vendas, Eng.ª Geológica
Mara Lopes, Eng.ª Geológica
Prof. J.L.Bento Coelho, Eng.º Acústico
Dulce Churro, Eng.ª Eletrotécnica
Susana Reis, Bióloga
Rui Rufino, Ornitólogo
Sandra Mesquita, Arq.ª Paisagista
Maria João Patrício, Arq.ª Paisagista
João Albergaria, Arqueólogo
Mulize Ferreira, Arqueóloga
Inês Lopes, Eng.ª Agrónoma
Elisabete Rodrigues, Geógrafa
Rui Morgado Mendes, Biólogo
Rui Morgado Mendes, Biólogo
Sofia Lince, Eng.ª Ambiente
José Carlos Torres
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3 – JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
A Subestação de Sobrado e linhas de MAT a esta 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.
A Subestação de Sobrado (em versões anteriores do PDIRT – Plano de Desenvolvimento e
Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade designada também por subestação de “Alfena”),
tem como principal objetivo ser um ponto de transformação que permitirá a alimentação da
Subestação de Ermesinde (já objeto de modernização e reconstrução), subestação fulcral na
alimentação da zona do Grande Porto.
A necessidade de reformulação/reconstrução da subestação de Ermesinde, desencadeada pelo seu
avançado estado de obsolescência, contemplou a alteração para 220 kV do seu nível de alimentação
em MAT (antes a 150 kV). Presentemente, existem duas ligações a 220 kV para abastecimento via
rede MAT a este injetor, as quais se encontram ligadas, de forma provisória, através de duas ligações
em ‘T’ sobre duas ligações a 220 kV, estabelecidas no eixo Valdigem/Recarei – Vermoim.
De facto, destas duas ligações, uma apresenta uma extensão muito significativa (designadamente
sobre a linha Valdigem – Vermoim 4, com 73,9 km) apresentando uma menor fiabilidade e qualidade
de serviço, com uma taxa de falhas acima da média (2,21 ‘vs’ 1,63 falhas/ano) para o nível de tensão
de 220 kV.
Para ultrapassar esta situação restritiva e passar a alimentar Ermesinde de acordo com os padrões
de segurança estabelecidos, prevê-se a introdução do nível de tensão de 220 kV na subestação do
Sobrado, interligando com rede de 220 kV existente e os quais irão permitir passar a abastecer
Ermesinde com duas ligações independentes e dedicadas.
Assim, da subestação do Sobrado, que ficará dotada de autotransformação 400/220 kV, sairão duas
linhas duplas a 220 kV, para poente. para alimentação à subestação de Ermesinde e abertura da
LVG.VM4 - Linha Valdigem – Vermoim 4 (conforme é possível identificar nos Desenho 1 e
Desenho 2 – Volume 4).
Paralelamente, a Subestação de Sobrado, e a abertura, para o eixo existente, Vermoim – Vila Nova
de Famalicão / Recarei – Vila Nova de Famalicão, a 400kV, estabelecido entre a zona do Porto e o
Alto Minho, contribuirá para uma melhor equidistribuição dos fluxos neste eixo e respetiva articulação
com as subestações da região do Porto de Vermoim e de Recarei.
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Figura 3.1 – Abertura das Linhas Recarei – Vila Nova de Famalicão / Vermoim – Vila Nova de
Famalicão, a 400 KV, para a Subestação de Sobrado (Fonte: Memória descritiva do projeto)
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 (na casa dos 210-215 MW em 202022).
Numa fase posterior, a subestação do Sobrado será também ponto de confluência da futura linha
Pedralva-Sobrado, classificada pela Comissão Europeia com o estatuto de Projeto de Interesse
Comum - PIC 2.16.1: Internal line between Pedralva and Sobrado - estatuto este adquirido na
primeira lista de PIC publicada em dezembro de 2013 e reconfirmado na lista publicada em janeiro de
2016, contribuindo para a manutenção dos valores objetivo das capacidades de interligação
internacional. Na ausência da subestação do Sobrado não estão criadas as condições necessárias à
concretização do PIC 2.16.1.
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Figura 3.2 – Articulação da Rede com a Subestação do Sobrado (Fonte: Memória descritiva do
projeto das linhas 220kV)
Por outro lado, a criação do nó da RNT no Sobrado vai permitir dar continuidade à reconfiguração da
rede de linhas nesta região possibilitando que as mesmas possam sempre que possível ser
desviadas das zonas urbanas consolidadas.
Desta forma, face a outras alternativas, este projeto experimenta ganhos económico-ambientais
significativos, ao permitir 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.
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4 – CARATERIZAÇÃO DO PROJETO

4.1 – ENQUADRAMENTO DO PROJETO

4.1.1 – Localização Administrativa
A área em estudo, definida, localiza-se na NUTS II – Norte, mais precisamente na NUTS III do
Grande Porto, concelho de Valongo, mais precisamente abrangendo a União de Freguesias de
Campo e Sobrado e a freguesia de Alfena (apenas pelas linhas de 220kV).
No quadro seguinte apresenta-se o enquadramento administrativo da área de estudo, estando
igualmente representados nas Figuras 4.1 e 4.2.
Quadro 4.1 – NUTS III, distrito, concelho e freguesias intercetados pela subestação e linhas em estudo
NUTS III

Distrito

Concelho

Área
Metropolitana do
Porto

Porto

Valongo

Freguesias
Alfena
União de Freguesias de Campo e
Sobrado

Na figura 4.2 representa-se o enquadramento do projeto da Subestação de Sobrado e linhas
associadas no concelho de Valongo e freguesias (Carta Administrativa Oficial de Portugal –
CAOP 2019).
Note-se que a Lei n.º 33/2017, de 2 de junho introduziu uma alteração dos limites territoriais das
freguesias do município de Valongo, nomeadamente na zona abrangida pela área de estudo.
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Figura 4.1 – Enquadramento administrativo do projeto em estudo
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Figura 4.2 – Implantação do projeto da Subestação de Sobrado e linhas associadas e área de estudo (escala –
1:25.000)
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4.1.2 – Áreas Sensíveis
De acordo com o Artigo 2º 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, são consideradas como “Áreas sensíveis”:


Áreas protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho;



Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de proteção especial,
classificadas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, no âmbito das Diretivas
n.º 79/409/CEE e 92/43/CEE;



Zonas de proteção de bens imóveis classificados ou em vias de classificação definidas nos
termos da Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro.

A figura seguinte representa as áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da natureza
existentes na envolvente do projeto da Subestação de Sobrado e linhas associadas.

Figura 4.3 – Área de Proteção e Conservação da Natureza na envolvente do projeto em estudo
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Todas as ações a realizar no âmbito do projeto da Subestação de Sobrado e linhas associadas não
interferem com nenhuma área sensível do ponto de vista de Conservação da Natureza. A área mais
próxima, pertencente à Rede Natura 2000 e apresentada na figura anterior, corresponde ao Sítio de
Importância Comunitária (SIC) de Valongo (PTCON0024), localizada a cerca de 3,8 km a sul do limite
sul da área de estudo.
Relativamente ao património cultural não se referem bens imóveis classificados ou em vias de
classificação, ou áreas de proteção na área em estudo. A presença de ocorrências patrimoniais na
área de estudo é tratada aprofundadamente no Capítulo 5.4 e 7.4 – Património Cultural.

4.1.3 – Planos de Ordenamento do Território
Ao nível nacional, o território em estudo encontra-se abrangido pelos Planos Sectoriais:


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



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



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

Destacam-se os planos de ordenamento a nível local (municipal), pois são aqueles que se assumem
geralmente como os mais condicionantes à implantação projetos como o agora em estudo,
nomeadamente os Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT), que compreendem
os Planos Diretores Municipais (PDM), os Planos de Urbanização (PU) e os Planos de Pormenor
(PP), incidindo sobre o projeto em estudo apenas o PDM de Valongo.
O PDM de Valongo tem revisão aprovada pelo Aviso n.º 1634/2015, de 11 de fevereiro (publicado em
Diário da República n.º 29, 2.ª série) a que se seguiram 2 correções materiais (Aviso n.º 15558/2017,
de 27 de dezembro e Aviso n.º 16061/2018, de 7 de novembro), uma alteração (Aviso n.º 1639/2018,
de 5 de fevereiro) e uma suspensão por iniciativa do município (Aviso n.º 6303/2019, de 5 de abril).
Não existe nem se prevê a interferência com áreas sujeitas a planos de ordenamento de nível local Planos de Pormenor (PP) e Planos de Urbanização (PU) – com incidência na área em estudo.
As eventuais repercussões do definido nos planos supracitados sobre o projeto em estudo são
analisadas nos Capítulos 5.6 e 7.6 relativos ao Uso do Solo, Ordenamento do Território e
Condicionantes.
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4.1.4 – Condicionantes, Servidões e Restrições de Utilidade Pública
A zona de implantação do projeto apresenta alguns tipos de condicionantes, servidões e restrições de
utilidade pública, referem-se as seguintes na área em estudo:




Recursos Naturais
-

Reserva Ecológica Nacional

-

Povoamentos Florestais percorridos por incêndios

-

Domínio Público Hídrico

Equipamentos
-



Edifícios Escolares – Escola Profissional de Valongo

Infraestruturas
-

Rede Elétrica

-

Rede Rodoviária

As condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública são abordadas em capítulo próprio Capítulo 5.6 – Uso do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes e identificadas
cartograficamente no Desenho 21 – Volume 4.

4.1.5 – Identificação das Restrições e Condicionantes Legais e Regulamentares
O Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e de Seccionamento,
aprovado pelo Decreto n.º 42895 de 31 de março de 1960, e as alterações introduzidas pelos
Decretos Regulamentares n.º 14/77 de 18 de fevereiro e n.º 56/85 de 6 de setembro e pela Portaria
n.º 37/70 de 17 de janeiro, definem distâncias mínimas dos condutores em tensão à vedação das
subestações, as quais devem ser cumpridas na elaboração dos Projetos de Execução.
As subestações não apresentam qualquer tipo de faixa de proteção à construção, uma vez que a
área afeta à mesma se encontra vedada.
Relativamente às linhas, o Regulamento de Segurança das Linhas de Energia em Alta Tensão –
RSLEAT, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, define distâncias
mínimas dos condutores ao solo, às árvores, aos edifícios, às vias ferroviárias e rodoviárias e a
outras linhas aéreas. Refere-se, no entanto, que a REN, S.A. usa critérios mais restritivos, com
distâncias superiores às mínimas regulamentares, aumentando-se o nível de segurança e criando-se
uma servidão menos condicionada. No quadro seguinte apresentam-se os valores das distâncias
mínimas fixados no RSLEAT e os adotados pela REN, S.A., para as suas linhas.
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O regime legal de construção e exploração de linhas aéreas prevê a constituição de uma servidão
administrativa, numa faixa com a largura máxima de 45 m, que constitui a zona de proteção, na qual
são condicionadas, ou sujeitas a autorização prévia, algumas atividades.
A construção de edifícios e a plantação de exemplares arbóreos ficam assim condicionadas à
garantia das distâncias mínimas de segurança decorrentes da servidão.
Quadro 4.2 – Distâncias mínimas dos condutores a obstáculos (metros) para Linhas a 400 kV e de 220kV

Distância ao solo
Distância a outras linhas aéreas
Distância a edifícios
Distância a árvores
Distância a estradas
Distância a vias-férreas Eletrificadas
Distância a vias-férreas Não Eletrificadas
Obstáculos Diversos
(a)
(b)
(c)
(d)

220kV
Valores adotados
pela REN
12,0
5,0 (a)
6,0
5,0
12,0
15,0 (c)
12,0
5,0

Mínimos
RSLEAT
7,1
4,7
4,7
3,7
8,5
14,2
8,5
3,7

400 kV
Valores adotados
pela REN
14,0
7,0 (b)
8,0
8,0
16,0
16,0 (d)
7,0

Mínimos
RSLEAT
8,0
6,5
6,0
5,0
10,3
16,0
5,0

Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo inferiores a 200 m
Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo iguais ou inferiores a 300 m
Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio mais próximo inferiores a 200 m
Para distâncias entre o ponto de cruzamento e o apoio de 400kV mais próximo iguais ou inferiores a 200 m

Todas as estruturas e equipamentos cumprirão as normas de qualidade adotadas pela Rede Nacional
de Transporte, quer na sua execução, quer na sua instalação. O presente projeto e a execução da
obra terão em consideração as normas de boa técnica, o Regulamento de Segurança de Instalações
de Utilização de Energia Elétrica (RSIUEE), o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos
de Transformação e Seccionamento (RSSPTS), o Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de
Alta Tensão (RSLEAT), bem como a demais legislação aplicável.
Serão ainda observadas as normas e procedimentos decorrentes do Sistema Integrado de Qualidade,
Ambiente e Segurança (SIGQAS) implementado pela REN, S.A.
De acordo com a Memória Descritiva das Linhas, nos aspetos técnicos regulamentares e/ ou
normativos, entre outros, observam-se os seguintes no âmbito nacional:


EN 50341-1 – Overhead electrical lines exceeding AC 10 kV, Part 1: general requirements –
Common specifications;



NP EN 50341-3-17 – National Normative Aspects for Portugal;



RSLEAT – Regulamento de Segurança de Linhas elétricas de Alta Tensão (D. Reg. 1/92);



Portaria 1421/2004, de 23 de novembro, relativa aos Campos Eletromagnéticos;



Circulares dos Serviços de Aviação Civil;



Circulares dos Serviços de Hidráulica;



Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas;
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Regulamento Geral sobre o Ruído (RGR) (Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto);



Servidões Administrativas.

E no âmbito internacional, sobre os temas:


Efeitos dos Campos Eletromagnéticos;



Tensões induzidas;



Perturbações Radioelétricas;



Ruído Acústico;



Critérios de Funcionamento da Linha em Regime Curto-circuito.

4.2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO
4.2.1 – Introdução
Este projeto contempla a abertura de nova subestação 400/220 kV na zona do Sobrado, a norte do
Grande Porto, alimentada através da abertura das linhas, a 400 kV:


Recarei - Vila Nova de Famalicão



Vermoim - Vila Nova de Famalicão e

e das linhas a 220 kV:


Valdigem – Vermoim 4



Ligação aos ramais das linhas Recarei-Vermoim 2, para Ermesinde (RRR.VM2-ED). ValdigemVermoim 4, para Ermesinde (RVG.VM4-ED).

Desta forma, o estudo abrange o projeto da Subestação de Sobrado e os projetos das linhas de
transporte de energia (220KV e 400kV) que farão a ligação a esta subestação, nomeadamente:
A 400kV contempla a abertura para a Subestação de Sobrado das Linhas existentes:




Recarei – Vila Nova de Famalicão, dando origem a:
-

Sobrado – Vila Nova de Famalicão 1 (LSBD.VNF1)

-

Recarei – Sobrado (LRR.SBD)

Vermoim – Vila Nova de Famalicão, dando origem a:
-

Sobrado – Vila Nova de Famalicão 2 (LSBD.VNF2)

-

Vermoim – Sobrado (LVM.SBD)

Estas linhas a 400kV são materializadas com a construção de 5 apoios e a desmontagem de um
apoio existente.
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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 (LSBD.VG)

-

Sobrado – Ermesinde 1 (LSBD.ED1)

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 (LSBD.VM2)

-

Sobrado – Ermesinde 2 (LSBD.ED2)

A construção destas linhas a 220kV contemplam a construção de 23 apoios e a desmontagem de
dois apoios existentes.

Importa distinguir as características técnicas associadas a estas infraestruturas (subestação e linhas)
pois são na sua génese bastante distintas. Desta forma, nos subcapítulos seguintes são
especificadas as características técnicas do projeto da subestação (Capítulo 4.2.1) e as
características técnicas dos projetos das linhas (Capítulo 4.2.2).
No Volume 4 são apresentadas as peças desenhadas do presente EIA, nomeadamente o
Desenho 1 - Implantação do Projeto, na escala 1:25.000 onde se identificam as áreas a intervir na
Subestação

de

Sobrado,

acesso

à

subestação,

restabelecimento

do

acesso

à

RETRIA/RECIVALONGO e desenvolvimento dos traçados das linhas elétricas em estudo (400 kV e
220 kV.
No Desenho 2 – Ortofotomapa, apresenta-se ainda a implantação do projeto, sobre fotografia aérea,
na escala 1:10.000.
Uma vez que na zona de implantação do projeto já existem várias linhas elétricas e, de forma a
facilitar a perceção das alterações e articulação que irá ocorrer com a implantação do projeto, o
Desenho 3 permite efetuar uma análise comparativa entre a situação atual e a situação futura, após
a implantação do projeto.
No Anexo A do Volume 3 – Anexos Técnicos são apresentadas as principais peças do projeto de
execução da Subestação de Sobrado e, no Anexo B1, alguns elementos dos projetos das linhas que
permitem um apoio na análise ao presente EIA.
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4.2.2 – Características Técnicas do Projeto da Subestação de Sobrado
O projeto de execução de uma subestação elétrica desenvolve-se em dois grandes âmbitos:


o projeto civil, que integra todas as obras de construção civil, e



o projeto eletrotécnico, que abarca as ações a desenvolver na componente elétrica.

Assim, a descrição do projeto e apresentada separadamente para estas duas componentes.

4.2.2.1 – Projeto de Construção Civil

4.2.2.1.1 – Elementos Gerais
A Subestação de Sobrado tem localização prevista para o concelho de Valongo, na união de
freguesias de Campo e Sobrado, abrangendo uma área de intervenção de aproximadamente 21,8 ha.
A área total inclui toda a área afeta à subestação, nomeadamente: área vedada da plataforma
(6,65 ha), acessos e taludes. A restante área envolvente à plataforma será alvo de Plano de
Integração Paisagística desenvolvido no âmbito do Projeto de Execução (vide Anexo A4 –
Volume 3).
Prevê-se a construção da plataforma sensivelmente à cota 196 com cerca de 66 500 m2, respetivo
caminho periférico, via dos transformador e vias interiores, bem como uma via de acesso que permite
a ligação à plataforma desde a Rua Nossa Senhora do Amparo e de uma estrada de acesso à central
de triagem RETRIA.
Dos trabalhos a realizar podem destacar-se, como mais significativos, escavações, aterros e
terraplanagens em geral para a construção da plataforma da subestação, do acesso à subestação e
de um novo acesso à RETRIA/RECIVALONGO face à ocupação do acesso atualmente existente.
Salienta-se ainda execução de estruturas enterradas para fundação de equipamentos elétricos,
construção dos edifícios técnicos (Comando, Casa de Serviços Auxiliares e Casa de Painel), e
construção da vedação periférica.
Nos capítulos seguintes descrever-se-ão os trabalhos a realizar, definir-se-á um procedimento
sequencial de execução dos mesmos e no final referir-se-á a descrição dos principais trabalhos
efetuados.
Os trabalhos agora projetados localizar-se-ão numa área que atualmente se encontra coberta de
vegetação rasteira e arbórea. Assim, a primeira ação a desenvolver deverá ser a desmatação da
área de intervenção. Seguidamente poderão iniciar-se os trabalhos de terraplanagem das áreas
desmatadas.
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Fotografia 4.1 – Situação atual da área de implantação da subestação

Tendo em consideração o facto da subestação a realizar vir a afetar um caminho de acesso
existente, que faz a ligação à RETRIA/RECIVALONGO, há que assegurar permanentemente a sua
serventia pelo que os primeiros trabalhos a realizar irão atender a esta necessidade.

4.2.2.1.2 – Faseamento da Construção
Assim sendo a obra civil da Subestação deverá ser subdividida em duas fases:


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



A 2ª fase corresponde à construção da plataforma e estrada de acesso à subestação onde se
inclui também os seguintes trabalhos de construção civil:
-

Muros de Gabiões com aterro armado;

-

Os arruamentos internos e drenagens pluviais associadas;

-

O sistema de drenagem pluvial, onde se insere o depósito de recolha de óleo dos
autotransformadores;

-

O sistema de esgoto doméstico;

-

As redes de água potável, de fibra ótica, de iluminação, de CCTV e SADIR;
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-

O edifício de comando e os edifícios para as designadas Casas de Painel e Casa de
Serviços Auxiliares;

-

O maciço de fundação dos autotransformadores, muros corta fogo e os maciços de
fundação dos equipamentos elétricos a instalar no interior da subestação;

-

A vedação de segurança da subestação e a vedação de delimitação de propriedade da
REN.

Todas as obras descritas foram projetadas observando os requisitos do Projeto Geral de Instalações
Elétricas e o normativo da REN.

4.2.2.1.3 – Descrição dos Principais Trabalhos


Terraplenagens

A zona de implantação da subestação apresenta-se em termos orográficos relativamente acidentada
(com desníveis da ordem dos 40 m), apresentando um horizonte geológico constituído
essencialmente por materiais metamórficos, tendo-se detetado em todas as sondagens materiais com
xistosidade.
Do ponto de vista estratigráfico e de acordo com a prospeção realizada, verifica-se que estamos na
presença de uma zona onde a espessura de terra vegetal é geralmente reduzida. Subjacente à terra
vegetal ocorre frequentemente o maciço rochoso xistento muito alterado a decomposto (grau de
alteração W5-4) que melhora geralmente as suas características em profundidade, podendo ocorrer
xisto medianamente alterado (grau de alteração W3-4), de tons esverdeados logo após removida a
terra vegetal.
Na zona Este da plataforma verifica-se a existência de uma zona deprimida preenchida com depósito
de aterro ou entulho, previsivelmente não controlado, constituindo uma escombreira de antigas obras
da região. Foram realizados poços de reconhecimento nesta unidade que identificaram um solo
castanho-escuro com blocos rochosos (0,5m), troncos, plásticos, metais, etc., não se prevendo que
os materiais provenientes desta unidade sejam reutilizados em estruturas de aterro. O PS2 realizado
nesta unidade sugere um aterro com profundidade que o depósito de entulho tenha cerca de 10m de
altura máxima. A escavação desta unidade afeta a estrada de acesso à “Retria” e também a parte
sudeste da plataforma.


Decapagem

De acordo com a prospeção realizada, nomeadamente os poços de prospeção, verifica-se que a
espessura de material a decapar é variável entre 10-50 cm. Pontualmente a terra vegetal é mesmo
residual, não ultrapassando os 0,05m. Em termos de medições, foi adotada uma decapagem com um
valor médio de 25 cm de espessura. Após decapagem os volumes de terra vegetal deverão ser
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conduzidos a depósito para posterior revestimento dos taludes de aterro e também escavação com
geometrias 2/1 (H/V), com posterior aplicação de sementeira, de modo a evitar fenómenos erosivos.


Escavações

Grande parte das escavações a executar ocorrem em formações metamórficas que apresentam
diferentes graus de alteração e fracturação, mas também se verificam taludes de escavação na
unidade caracterizada como aterro ou depósito de entulho. As escavações excedem frequentemente
os 10 metros de altura especialmente a Norte da plataforma.
Embora a prospeção realizada, nomeadamente os perfis sísmicos de refração apontem para
velocidades de ondas sísmicas características de material não ripável nos taludes de maior
dimensão, é provável que muito desse material se consiga ripar seguindo-se a orientação da
fraturação. Apesar disso, para efeito de medições foi considerado que cerca de 30% do material a
escavar seja desmontado com recurso à utilização de explosivos.
Nos materiais ripáveis o desmonte deverá sempre que possível ser efetuado na perpendicular à
direção da fracturação predominante no maciço e no sentido de inclinação da mesma.
Na escavação com recurso a explosivos, deverá ser utilizada a técnica de pré-corte, com vista à
obtenção da melhor superfície de talude e à diminuição do risco de instabilização do maciço para
além do limite de desmonte. Deverá ainda ser dada particular atenção ao plano de fogo a empregar
em cada situação, adequando o mesmo às características geomecânicas do maciço, nomeadamente
à sua estrutura, espaçamento e dimensão de blocos, bem como ao seu grau de alteração e
resistência.
Relativamente às geometrias a adotar para os taludes de escavação consideram-se três cenários
distintos em toda a plataforma:


Sempre que for interessado o depósito de aterro ou entulho estão previstas geometrias 1/2 (v/h).



Quando é interessado maciço rochoso decomposto ou muito alterado as geometrias previstas
são de 1/1.5 (v/h).



Quando é interessado maciço rochoso metamórfico medianamente a muito alterado preveemse geometrias 1 /1 (v/h).

Sempre que os taludes apresentam alturas superiores a 8 metros, considerou-se a execução de
banqueta com 3 metros de largura e um espaçamento máximo de 6 metros. As banquetas têm não só
a função de permitir o acesso e manutenção dos taludes, como também, uma função estabilizadora já
que diminuem a inclinação média dos mesmos.
Tendo em conta a existência de níveis de água relativamente superficiais (3,90 m no PZ2) e pela
circulação subterrânea se efetuar em meio fissural, através de fraturas (planos de clivagem, falhas,
limites litológicos, xistosidade, etc.), é expectável que no decorrer das operações possam ser
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intercetadas caudais de dimensão imprevisível para o interior da escavação. Salienta-se que esta
situação será mais provável de ocorrer no sector Este da área em estudo. Podendo-se considerar a
restante área como impermeável e sem níveis freáticos.
Uma vez que estamos na presença de material rochoso com xistosidade persistente e alguma
fraturação, é possível a queda de blocos nos taludes de escavação com uma inclinação de 1/1 (H/V).
Desta forma, a orientação da xistosidade e fraturação deverá ser verificada em obra, por técnico
especializado, de modo a definirem-se medidas de proteção e revestimento de taludes com redes
metálicas de revestimento e eventualmente pregagens.
Sempre que após efetuados os trabalhos de escavação se verifique que o fundo de caixa não
apresenta condições de fundação para o leito de pavimento, deverá proceder-se a uma
sobreescavação e posterior reposição com agregados britados de granulometria extensa numa
espessura mínima de 0,60 m. Esta situação deverá ocorrer principalmente no Acesso à RETRIA onde
será interessado o depósito de entulho com profundidades que por vezes deverão ficar abaixo da
cota da rasante de projeto.


Aterros

Tomando em consideração as características geotécnicas dos materiais a movimentar, a
disponibilidade dos mesmos, os condicionamentos de ocupação do solo, a dimensão (altura) dos
aterros e a experiência acumulada, preconizou-se como regra geral para a geometria dos taludes de
aterro, a inclinação 1/2 (v/h). Os aterros de maior dimensão ocorrem na zona sul da plataforma e
também no Acesso à plataforma. Na plataforma devido a condicionalismos de ocupação de solos
optou-se pela execução de muros de aterro armado e gabiões.
Em zonas com orografia aplanada ou pouco acidentada onde aflora a formação de substrato
metamórfica não é previsível a ocorrência de problemas geotécnicos significativos. Nestes casos,
apenas será de prever a limpeza e regularização da fundação e, eventualmente, a compactação de
zonas onde ocorram espessuras de material decomposto.
Na via de acesso à plataforma prevê-se a execução de aterros de grande envergadura em zona
acidentada pelo que deverá prever-se o endentamento do terreno natural, de modo a que seja
removido o horizonte superficial pouco consolidado e o aterro fique fundado no maciço rochoso com
boas condições de fundação. Nestas situações, deverão ainda ser executadas valas longitudinais de
drenagem, ao longo dos endentamentos, cada 4 degraus.
Relativamente à reutilização dos materiais a escavar nas estruturas de aterro, a informação
disponível apresentada neste estudo permite-nos antever que os materiais a escavar no maciço
rochoso xistento, após a decapagem, poderão ser reutilizados praticamente na sua totalidade na
execução de aterros. Os materiais a rejeitar correspondem principalmente à escavação no depósito
de aterro ou entulho.
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Para a execução de aterros técnicos no tardoz dos muros de contenção e também execução do leito
de pavimento, serão necessários solos selecionados que não deverão ocorrer na área em estudo.
Para a sua obtenção deverá recorrer-se a manchas de empréstimos em zonas onde ocorra maciço
granítico decomposto.
Recorrendo a perfis transversais de 10 em 10 m, na plataforma da subestação e de 25 em 25 m nas
vias de acesso foram calculados os volumes de terraplenagem e saneamentos das obras a executar.
Assim, o movimento global de terras a efetuar para a implantação da plataforma da subestação é
o seguinte:
Decapagem ...................................................................................................... 34 353 m3
Saneamentos (plataforma e acesso à “RETRIA”) ......................................... 147 440 m3
Escavação
Utilizando meios mecânicos ................................................................... 270 913 m3
Com recurso a explosivos ...................................................................... 112 350 m3
Aterro ............................................................................................................. 254 616 m3
Como se pode comprovar pelos resultados da tabela anterior, a execução da plataforma exige, de
uma forma geral, trabalhos de escavação pelo que, o resultado do movimento de terras é
excedentário tornando-se necessário proceder ao transporte das terras sobrantes para o “reutilizar
noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na recuperação ambiental e paisagística
de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a resíduos … conforme nº 2 do Artigo nº 6 do DL
46/2008”, de acordo com o referido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e
Demolição (PPGRCD), apresentado no Anexo A7 – Volume 3.


Drenagem Pluvial

A rede de drenagem de águas pluviais destina-se a drenar as águas provenientes da plataforma da
Subestação, dos acessos, do terreno envolvente e das caleiras de cabos localizadas no interior da
plataforma.
O esquema de drenagem da subestação e acessos é apresentado no Anexo A2 do Volume 3 –
Anexos Técnicos (Desenho SSBD66885 do Projeto de Execução de Construção Civil).
De acordo com informações disponibilizadas, atualmente, não existe qualquer rede de infraestruturas
de águas pluviais na zona. Contudo existem duas linhas de água que atravessam a propriedade, mas
que não apresentam necessidade de intervenção para as quais será drenado todo o caudal afluente.
A drenagem das vias de acesso à plataforma e RETRIA será assegurada pelas valetas de plataforma
lateral junto aos taludes em escavação que encaminharão o caudal para a rede de coletores prevista no
interior da plataforma, à exceção do caudal proveniente do acesso à RETRIA que será encaminhado
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para a linha de água existente a sul da subestação (rib.ª do Vale da Cobra). A altura de taludes em
aterro superior a 3,0 m obrigou à introdução de valetas de bordadura de aterro e descidas de talude.
A drenagem da zona localizada a norte da via de acesso será assegurada pela introdução de uma
passagem hidráulica PH1.1 que encaminhará o caudal para a rede de coletores anteriormente
referida.
De acordo com o estudo geológico-geotécnico, verificou-se a necessidade de introdução de drenos
profundos sob as valetas de plataforma lateral que intercetarão o fluxo de água subterrânea através
do rebaixamento do nível freático, impedindo-o de atingir o leito do pavimento.
A drenagem da plataforma da Subestação é garantida através das pendentes de 0,3 % no sentido
sudoeste que permitem um escoamento natural das águas até aos muros de vedação, munidos de
bueiros criteriosamente dispostos, capazes de escoar o caudal proveniente destas áreas a drenar,
para valetas de plataforma que farão a descarga na rede de coletores, terreno natural e em linhas de
água na proximidade da plataforma. Será ainda assegurada por valetas trapezoidais em betão e
sumidouros que farão a recolha do caudal e descarga na rede de coletores prevista. A rede de
coletores também receberá caudais provenientes dos edifícios, assim como das águas provenientes
do depósito de retenção de óleos.
Toda a tubagem enterrada da rede de coletores situar-se-á à profundidade mínima de 2,00 m de
forma a recolher o caudal proveniente dos drenos que andam à profundidade mínima de 1,50 m. Os
diversos órgãos de drenagem longitudinal foram dimensionados, como é usual neste tipo de
infraestruturas, para um período de retorno de 10 anos.
Nas descidas de taludes cuja inclinação é superior a 2H/1V, introduziram-se estruturas de dissipação
de energia (a meio e/ou no final do talude) de forma a atenuar as velocidades atingidas.
Nas zonas de transição entre talude de aterro e escavação foram preconizados drenos de interceção
transversal de forma a evitar percolação de água para o interior do aterro.


Construção da Vedação

A vedação da subestação é de rede em arame galvanizado, no perímetro da área de terrenos a
adquirir pela REN para a instalação da Subestação de Sobrado e nas laterais das vias de acesso à
Subestação e à RETRIA. Na prática esta solução resulta em dois perímetros vedados.
É proposta uma cancela manual para controlo do acesso à Subestação de Sobrado, na via de acesso
a esta infraestrutura, e a colocação de portões neste sítio, em pontos cujo declive permite o acesso
às áreas verdes de enquadramento, sendo estas entradas estratégicas para o apoio às operações de
manutenção. A razão da colocação de portões junto da cancela, destina-se a poder encerrar de
modo mais eficaz o perímetro da subestação, estando usualmente abertos.
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Figura 4.4 – Limite da propriedade da REN, S.A.



Edifícios Técnicos

Estão previstos para a Subestação de Sobrado os seguintes edifícios técnicos:


Edifício de Comando;



Edifício para Casas de Painel;



Edifício para Casas de Serviços Auxiliares.

O Edifício de Comando tem uma implantação de 214,50 m2 (20,08 x 10,68 m). A superestrutura do
edifício pode ser definida como em pórtico.
O edifício desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4,23 m. É constituído
por seis compartimentos técnicos: Sala de Telecomunicações (34,98 m2), Sala de Quadros (38,28
m2), Oficina (22,75 m2), Armazém (22,57 m2), Sala de Comando (19,14 m2) e Sala Polivalente (17,52
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m2); por duas Instalações Sanitárias, uma para utilização feminina e pessoas com mobilidade
condicionada (5 m2), e outra para utilização masculina contendo ainda zona de vestiário e duche
(9,10m2); e uma divisão para Arrumos (2 m2). No centro do edifício existe um corredor para circulação
e acesso às divisões.
A Casa de Painel tem uma implantação de 69,18 m2 (12,18 x 5,68 m) com um passeio exterior de
acesso com 4,8 m2 (4,00 x 1,20 m). Desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea
de 4,23 m.
É constituída por um único compartimento destinado à Sala de Quadros, com a área de 57,50 m2
(11,50 x 5,00 m), a uma cota de soleira de 0,18 cm (0,08 cm acima da cota do passeio exterior) e
com pé direito livre de 2,90 m.
A estrutura do edifício pode ser definida como em pórtico. Os pilares com 0,25 x 0,40 m2 encontramse dispostos na periferia do edifício afastados de 5,90 m, numa direção, e 5,29 m, na outra direção. A
laje de cobertura tem uma espessura de 0,15 m e está apoiada indiretamente nos pilares através de
uma viga de 0,25 x 0,43m2. As fundações serão diretas e dimensionadas para uma tensão admissível
do solo de 1,0 km/cm2.
Existem duas variantes da Casa de Serviços Auxiliares. A diferença entre as duas situa-se na
variação de uma das dimensões da Sala de Baterias, o comprimento. Assim, um dos edifícios resulta
com maior comprimento, e consequentemente, com maior área de implantação.


A Casa de Serviços Auxiliares – CSA1 tem uma implantação de 101.62m2 (13.77m x 7.38m).



A Casa de Serviços Auxiliares – CSA2 tem uma implantação de 125.16m2 (16.96m x 7.38m).

A estrutura da Casa de Serviços Auxiliares 1 (CSA1) apresenta uma forma em planta retangular
(13,77 m x 7,38 m) desenvolvendo-se em 4,23 m de altura e a estrutura da Casa de Serviços
Auxiliares 2 (CSA2) apresenta uma forma em planta retangular (16,9 6m x 7,38 m), também com um
desenvolvimento em altura de 4,23 m.
As Casa de Serviços Auxiliares são constituídas por três compartimentos técnicos: Sala do Grupo
Diesel (26,80 m2), Sala de Quadros (26,80 m2) e Sala de Baterias (30,15 m2/51,59 m2). A cota de
soleira está a 0,18 m (0,08 m acima da cota do passeio exterior) à exceção da Sala de Baterias que
está a 0,13 m. O pé direito livre é de 2,90 m.
Na CSA1 as sapatas do edifício têm as dimensões de 1,70 x 1,70 x 0,60 m3 e 1,95 x 1,95 x 0,70 m3
respetivamente para os quatro pilares de canto e para os dois pilares intermédios. Na CSA2, as
sapatas do edifício têm as dimensões de 1,70 x 1,70 x 0,60 m3 e 1,85 x 1,85 x 0,60 m3
respetivamente para os quatro pilares de canto e para os dois pilares intermédios. Sob a parede
resistente do edifício encontra-se uma sapata contínua com 1,20 m de largura e 0,60 m de altura.
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Os materiais utilizados nos acabamentos foram escolhidos de acordo com as funções e exigências
dos espaços onde se inserem e segundo um critério de contenção de custos, tendo havido
simultaneamente a preocupação de tornar este recinto um espaço com grande resistência ao uso e
função, e de manutenção fácil e pouco dispendiosa.
Genericamente para os edifícios técnicos referidos, as fachadas deverão ser revestidas a mosaico
cerâmico pré-cortado.
Os materiais selecionados, tais como o mosaico cerâmico, o betão e os vãos metálicos com um
acabamento específico, apresentam, no geral, boa resistência ao vandalismo e exigem uma
manutenção muito reduzida. O mosaico cerâmico pré-cortado tem ainda as vantagens da facilidade e
rentabilidade de aplicação.
Devido à condicionante de que o projeto dos edifícios técnicos não tem restrições de implantação em
qualquer ponto do país, considerou-se os casos de carga mais gravosos no dimensionamento das
estruturas. Deste modo, os edifícios foram dimensionados para a zona sísmica mais desfavorável
(“Zona A” de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e
Pontes), o que significa que os princípios de dimensionamento para ações horizontais foram
considerados como condicionantes à estrutura. Dado tratar-se de infraestruturas e equipamentos
essenciais para o fornecimento de energia cuja operacionalidade deve ser assegurada após um
sismo intenso adotou-se a redução regulamentar dos coeficientes comportamento na consideração
da ação sísmica. No seguimento dos mesmos princípios de dimensionamento, considerou-se a carga
de neve para uma elevação máxima de 1100 m.


Projeto dos Maciços de Suporte de Equipamento

A disposição dos maciços de suporte do equipamento elétrico na Subestação será executada de
acordo com a configuração apresentada no projeto geral de instalações elétricas. A aparelhagem é
apoiada em maciços de betão armado enterrados, com dimensões e características em geral
definidas por desenhos tipo da REN, comprovados pela sua utilização em múltiplas subestações, com
tensões de contacto a nível das fundações de 0,1 Mpa.


Muro de Gabiões com Aterro Armado

Como exposto anteriormente, a orografia acidentada da zona onde se implanta a subestação implica
a necessidade de estabilização da plataforma a sul através da construção de um muro em aterro
reforçado denominado de muro em gabião armado.
Para o desenvolvimento do estudo foram consideradas as condicionantes do local e os seguintes
elementos:


Levantamento topográfico do local;



Projeto de terraplenagens da plataforma;
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Dados geotécnicos dos taludes a consolidar.

Assim a solução proposta consiste na execução de um aterro reforçado com geogrelhas e paramento
em gabiões. Os modelos de geogrelhas Fortrac em fibras de poliéster de alto módulo elástico,
protegidas por um revestimento polimérico, utilizados apresentam resistências à tração de 55, 110,
200, 300 e 400 kN/m.
O paramento do muro em aterro reforçado é realizado com gabiões em malha hexagonal de tripla
torção, malha 80 x 100 mm e diâmetro do arame de 2,7 mm, o revestimento protetivo do arame é
Galvanização (245 gr/m2 de acordo com a norma EN 10244-2 Classe A). Apresenta uma inclinação
de 3º em relação ao plano vertical com degraus de 0,05 m na transição entre gabiões.
Na fronteira entre o aterro estrutural (aterro e geogrelhas) e o terreno natural, à cota da fundação,
deve ser assegurada a colocação de um geodreno com pelo menos 20 cm de diâmetro conforme
indicado no corte tipo ao longo de todo o comprimento do muro, para poder captar eventuais águas
provenientes do terreno natural a montante e encaminhá-las para jusante. Será colocado um geotêxtil
tecido não tecido em Polipropileno de 300 gr/m2 no tardoz do muro, conforme representado na figura
seguinte.

Figura 4.5 – Corte tipo do muro em aterro reforçado com paramento em gabiões
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Na figura seguinte são apresentados esquemas que exemplificam as fases da construção do aterro
reforçado.

Figura 4.6 – Esquemas das fases da construção do aterro reforçado

O terreno natural onde apoiará o muro será escavado até à cota prevista no projeto ou mais fundo, no
caso em que à cota prevista ainda se encontre terra vegetal ou seja imprópria para a fundação. Assim
sendo, deverá ser feito um enchimento com material de boa qualidade, devidamente compactado.
Após a escavação da fundação até à cota prevista, em correspondência do primeiro gabião será
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executada uma camada de 10 cm de betão de limpeza com a mesma largura do gabião ou um pouco
mais (1,05 - 1,10 m).
Não deve existir nenhum desnível entre o betão de limpeza e o terreno atrás onde será estendida a
geogrelha. A geogrelha será estendida no terreno e em cima do betão de limpeza, depois de este
estar devidamente seco, em seguida, cada gabião é colocado em cima da geogrelha.


Rede viária interna

Os arruamentos projetados para a subestação incluem a Via dos Transformadores, o caminho
periférico e vias interiores.
Atendendo aos baixos valores de tráfego e às condições de fundação, o pavimento considerado para
as vias interiores da plataforma o pavimento terá a seguinte estrutura:


Camada de Desgaste em Betão Betuminoso – 0,05 m



Rega de Impregnação Betuminosa



Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa – 0,15 m



Sub-Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa – 0,15 m

No Anexo A1 (Volume 3) é apresentado o desenho de projeto SSBD 73530 - Plataforma e Acessos.
Planta de Pavimentos onde se pode verificar o desenvolvimento deste acesso.
Os perfis transversais das vias interiores à subestação são os seguintes:


Vias dos transformadores
-

Faixa de rodagem com duas vias de circulação com 2,50 m cada;

-

Inclinação transversal de 0.3% a partir do eixo da via e com pendente única no sentido
poente.





Caminho periférico e vias interiores
-

Faixa de rodagem com duas vias de circulação com 1,75 m cada;

-

Inclinação transversal variável.

Acesso à subestação

No caso da via de Acesso à Subestação, apresenta cerca de 348 metros de desenvolvimento, tendo
o seu início na zona de acesso à plataforma e terminando nas imediações do km 0+500 da via de
acesso à RETRIA.
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Em termos planimétrico, foi projetada uma diretriz composta por 2 alinhamentos retos devidamente
interligados por uma curva circular de raio 50 metros, e por outra curva circular de igual parâmetro na
zona de ligação com a plataforma.
Em termos de perfil longitudinal foi definida uma rasante constituída por 3 traineis ascendentes com
inclinações longitudinais de 0.50%, 5.80% e 2.50%, sendo os 0.50% projetados para o encaixe com a
plataforma e os 2.50% para a ligação com o acesso à RETRIA. A concordância dos traineis foi
devidamente assegurada por 2 curvas verticais, uma côncava de raio 1.200 metros e uma convexa
de raio 1.500 metros.
No Anexo A1 (Volume 3) é apresentado o desenho de projeto SSBD 073509 - Plataforma e
Acessos – Planta e Perfil Longitudinal do Acesso à Subestação onde se pode verificar o
desenvolvimento deste acesso.
O pavimento da via de acesso à plataforma será constituído pelas seguintes camadas:


Camada de Desgaste em Betão Betuminoso – 0,05 m



Rega de Impregnação Betuminosa



Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa – 0,15 m



Sub-Base em Agregado Britado de Granulometria Extensa – 0,15 m



Camada de leito de pavimento em solos selecionados do tipo S4 – 0,40 m

O Perfil Transversal tipo (Via de acesso à Subestação) apresenta as seguintes características:





Faixa de rodagem com duas vias de circulação com 3,50 m cada;



Bermas de 1,0 m;



Valeta de betão triangular com 1,00 m de largura em escavação, com dreno/coletor;



Arredondamento com 0,60 m e pendente de 10% em aterro;



Inclinação transversal de 2,0% a partir do eixo da via.
Acesso à RETRIA/RECIVALONGO

Como referido anteriormente, a implantação da plataforma da Subestação implica a afetação de um
caminho existente que dá acesso à RETRIA/RECIVALONGO, pelo que se tornou necessário
proceder ao seu restabelecimento com a construção de um novo acesso.
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Fotografia 4.2 – Atual estrada de acesso à RETRIA a restabelecer

O traçado definido para este eixo viário tem início a sul da nova plataforma e termina no “encaixe”
com a Rua Nossa Senhora do Amparo através de um entroncamento com raios de viragem de 11 e
14 metros. O eixo de Acesso à RETRIA apresenta uma quilometragem crescente no sentido sulnorte e uma extensão total de aproximadamente 534 metros.
A diretriz do eixo de Acesso à RETRIA é composta por 4 alinhamentos retos intercalados por 1
alinhamento curvo de raio 500 metros e curvas de transição de parâmetro A=80 e por dois
alinhamentos cursos de raio igual a 50 metros.
Importa realçar que o novo entroncamento foi previsto a nascente da posição atual a uma distância
de aproximadamente 200 metros.
Relativamente ao perfil longitudinal, foi projetada uma rasante composta por 3 traineis ascendentes
com inclinações longitudinais de 6.40%, 10.00% e 2.50% na ligação com a Rua Nossa Senhora do
Amparo. As concordâncias verticais são definidas por uma curva côncava de raio 1.000 metros e por
uma concordância convexa de raio 1.500 metros.
No Anexo A1 (Volume 3) é apresentado o desenho de projeto SSBD 73508 - Plataforma e Acessos –
Planta e Perfil Longitudinal do Acesso à RETRIA onde se pode verificar o desenvolvimento deste
acesso.
No que se refere ao pavimento, e uma vez que o acesso à RETRIA será utilizado maioritariamente
por tráfego pesado, o pavimento foi dimensionado considerando os seguintes pressupostos:


Metodologia e critérios estabelecidos no Manual de Conceção de Pavimentos da EP;



Considerada uma classe de tráfego T6 (com tráfego médio diário anual de pesados entre 50 a
150 veículos);
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Assim, de acordo com o referido manual a estrutura de pavimento a adotar para o acesso à RETRIA,
deverá ser a seguinte:


Camada de desgaste em betão betuminoso (desgaste) – 0,04 m;



Rega de colagem;



Camada de base em mistura betuminosa densa (regularização) – 0,06 m;



Rega de impregnação;



Agregado britado de granulometria extensa (base) – ABGE- 0,20 m;



Agregado britado de granulometria extensa sem recomposição (Sub-base) – ABGE – 0,20 m;



Leito de pavimento em solos selecionados do tipo S4 – 0,40 m

O Perfil Transversal tipo do acesso à RETRIA é idêntico ao do acesso à subestação, ou seja:


Faixa de rodagem com duas vias de circulação com 3,50 m cada;



Bermas de 1,0 m;



Valeta de betão triangular com 1,00 m de largura em escavação, com dreno/coletor;



Arredondamento com 0,60 m e pendente de 10% em aterro;



Inclinação transversal de 2,0% a partir do eixo da via em reta e pendente no sentido das
bermas exteriores da faixa de rodagem. No caso das curvas, foi aplicada uma sobrelevação
máxima na ordem dos 5.0%, dependente do raio em planta, sendo neste caso a drenagem das
águas pluviais feita para o intradorso das curvas.



Estaleiro

Conforme representado na figura seguinte, o estaleiro ficará previsivelmente em terrenos integrados
na área de terrenos a adquirir pela REN para a implantação da subestação da REN, S.A., implantado
entre a plataforma da atual subestação e a atual EM606.
No Anexo A3 do Volume 3 – Anexos Técnicos apresenta-se o Desenho SSBD 73560 - Planta de
Estaleiro que identifica a planta de projeto com a identificação do local previsto para a implantação do
estaleiro.
A figura seguinte representa-se igualmente a localização do estaleiro relativamente à subestação,
incluído na área de intervenção, junto à EM606.
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Figura 4.7 – Localização prevista para o estaleiro

A localização da área do estaleiro na área de intervenção, que será posteriormente alvo de
integração paisagística, minimiza eventuais impactes, nomeadamente em situações de afetação de
áreas adicionais ou abertura de acessos, uma vez que o estaleiro está adjacente à EM606
possibilitando o acesso por esta estrada.
Estando localizado dentro da área de intervenção do projeto, a zona de implantação do estaleiro, à
semelhança dos terrenos envolventes à plataforma da subestação, será abrangida pelo Projeto de
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Integração Paisagística, como se pode verificar pelo apresentado no Anexo A4 do Volume 3 –
Anexos Técnicos.


Integração Paisagística

A proposta do Projeto de Integração Paisagística tem como intuito a minimização do impacto visual
da Subestação de Sobrado e a recuperação dos sistemas naturais afetados pela implantação desta
infraestrutura elétrica.
O projeto assenta em duas estratégias de atuação:


O tratamento dos taludes de escavação e aterro;



O tratamento das zonas verdes adjacentes à plataforma.

O objetivo é garantir uma cobertura vegetal permanente dos solos da área de intervenção e uma
estrutura de vegetação coesa e adequada a este tipo de infraestrutura, de forma a promover ou
melhorar o seu enquadramento na paisagem onde se insere.
A área de intervenção do Projeto de Integração Paisagística é de aproximadamente 11,5 ha e
corresponde à área envolvente da Subestação, englobando taludes, área de estaleiro e áreas
adjacentes até ao limite da área de intervenção/propriedade assinalada nas peças desenhadas do
projeto de Integração Paisagística (Anexo A4 do Volume 3 – Anexos Técnicos).
A integração paisagística desta infraestrutura é suportada principalmente pela proposta de plantações
e sementeiras para as zonas verdes de enquadramento da subestação.
A proposta de material vegetal tem em consideração a baixa manutenção necessária para um projeto
desta envergadura e promove a sucessão ecológica e os processos naturais dos ecossistemas. Com
estas medidas, após poucos anos, será possível reconstituir e requalificar a estrutura verde da
paisagem que de algum modo ficará comprometida pelos trabalhos inerentes à construção da
subestação.

4.2.2.2 – Projeto Elétrico

4.2.2.2.1 – Faseamento Construtivo
A obra designada por fase inicial é constituída por:


um auto-transformador Trifásico (ATR1) de 400/220 kV – 450 MVA,



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) e



por 1 painel IB/BP/TT/ST de 220 kV.
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4.2.2.2.2 – Elementos Estruturais da Subestação – Configuração Inicial e Final
Genericamente, a tecnologia a implementar nesta subestação, em todos os níveis de tensão, é de
tipo convencional, consistindo na utilização de aparelhagem exterior e isolamento a ar (AIS).
No desenho SSBD 65705 (Anexo A5 – Volume 3) representa-se a planta geral da subestação. Os
esquemas unifilares da subestação apresentam-se nos desenhos SSBD 65706 e SSBD 65707
identificando a configuração inicial e futura.
A constituição por nível de tensão para a configuração inicial e final é a apresentada no quadro
seguinte.
Quadro 4.3 – Configuração inicial e configuração final dos parques de 400kV, 220kV e 60kV
Nível de
Tensão

Configuração Inicial

Configuração Final

-

400 kV

220 kV

4 Painéis de linha (P412 – Vila Nova de
Famalicão 2, P422 – Vila Nova de Famalicão 1,
P432 – Recarei e P442 – Vermoim)
1 Painel de autotransformador 400/220 kV
(P411 – ATR1)
4 Vãos de BI
4 Vãos de BII
4 Painéis de linha (P212 – Vermoim 2, P213 –
Ermesinde 2, P214 – Ermesinde 1, P215 –
Valdigem)
1 Painel de autotransformador 400/220 kV
(P217 – ATR1)
1 Painel IB/BP/TT/ST – P216
8 Vãos de BI
8 Vãos de BII
6 Vãos de BBP

60 KV

-

7 Painéis de linha
3 Painéis de autotransformador 400/220 kV
3 Painéis de transformador 400/60 kV
1 Painel de reactância “shunt”
7 Vãos de barramento BI
7 Vãos de barramento BII

-

8 Painéis de linha
3 Painéis de autotransformador 400/220 kV
1 Painel IB/BP/TT/ST
12 Vãos de barramento BI
12 Vãos de barramento BII
11 Vãos de barramento BBP

-

10 Painéis de linha
3 Painéis de transformador 400/60 kV
1 Painel IB/TT/ST
2 Painéis de bateria de condensadores
16 Vãos de barramento BI
16 Vãos de barramento BII

Em termos de edifícios técnicos estão previstos:
Quadro 4.4 – Edifícios Técnicos presentes na configuração inicial e configuração final

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

-

Configuração Final
1 Edifício de Comando – EC1
1 Casa de Serviços Auxiliares – CSA2
6 Casas de Painel – CP41, CP42, CP21, CP22, CP61 e
CP62
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4.2.2.2.3 – Disposição de Equipamento
Do ponto de vista técnico, o Projeto é constituído pelos elementos estruturais que se descrevem de
seguida.


Posto de 400 kV

O esquema unifilar retido para o Posto de 400 kV é de disjuntor e meio com dois barramentos.
Construtivamente trata-se de uma instalação convencional exterior com isolamento no ar (AIS), cujos
painéis têm um passo de 21 m. As ligações de alta tensão distribuem-se por três planos, um inferior à
cota 7,00 m constituído pelas ligações tendidas entre a aparelhagem AT, um plano médio à cota
12,05 m constituído pelos barramentos rígidos apoiados e um plano superior à cota 23,00 m
constituído pelas ligações tendidas entre pórticos de amarração interiores.



Posto de 220kV

O esquema unifilar retido para o Posto de 220 kV é de duplo barramento com barramento de
transferência. Construtivamente trata-se de uma instalação convencional exterior com isolamento no
ar (AIS), cujos painéis têm um passo de 15 m. As ligações de alta tensão distribuem-se por três
planos, um inferior à cota aproximada de 5,00 m constituído pelas ligações tendidas entre a
aparelhagem AT, um plano médio à cota 9,07 m constituído pelos barramentos rígidos apoiados e um
plano superior à cota 15,00 m constituído pelas ligações tendidas entre pórticos de amarração
interiores.



Posto de 60kV

O esquema unifilar retido para o Posto de 60 kV é de duplo barramento com disjuntor fixo e
possibilidade de by-pass a barra fixa (BII). A configuração do painel permite que a construção da
funcionalidade de by-pass se faça na fase inicial ou em fases posteriores em função da
disponibilidade pretendida na ligação ao cliente ou promotor. No caso de o painel não ser equipado
com a funcionalidade de by-pass, o seccionador pantógrafo é substituído por colunas isolantes para
apoio das ligações entre aparelhagem. Esta opção permitirá também que não seja necessário instalar
o pórtico do lado da via dos transformadores nem as ligações tendidas superiores sobre o
barramento. À semelhança dos anteriores, construtivamente trata-se de uma instalação convencional
exterior com isolamento no ar (AIS), cujos painéis têm um passo de 7 m. As ligações de alta tensão
distribuem-se por três planos, um inferior à cota 3,50 m constituído pelas ligações tendidas entre a
aparelhagem AT, um plano médio à cota 5,77 m constituído pelos barramentos rígidos apoiados e um
plano superior à cota 10,09 m constituído pelas ligações tendidas entre pórticos de amarração
interiores.
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Transformadores 400/60kV e Autotransformadores 400/220kV

Está prevista a possibilidade de instalação de três transformadores trifásicos 400/60 kV com uma
potência que pode ascender aos 170 MVA e três autotransformadores trifásicos 400/220 kV com
potência que pode ascender aos 450 MVA. Serão instalados de uma forma faseada de acordo com o
aumento de consumo previsto. Nesta fase inicial será instalado um autotransformador trifásico
400/220 kV de 450MVA, o ATR1, sendo esta unidade nova.
De acordo com a nova filosofia de montagem dos transformadores/autotransformadores as máquinas
previstas para esta subestação, serão montadas assentes e fixadas diretamente a um maciço de
fundação, com recolha periférica de óleo e respetivo encaminhamento para um depósito de retenção.
De referir ainda que todas as máquinas serão dotadas de muros para-fogos com características
adequadas, de modo a precaver questões relacionadas com a segurança, incêndio ou ruído.
De acordo com o estudo de condicionamento acústico elaborado para esta subestação, há a
necessidade de se considerar condicionamento severo para o futuro transformador TR6 de 400/60kV.


Reactância “Shunt” 400kV

De modo a contribuir para o controlo de tensão, absorvendo potência reativa quando tal for
conveniente, prevê-se a instalação futura, nos 400 kV, de uma reactância “shunt”. Será um conjunto
trifásico e de construção em banho de óleo. À semelhança do previsto relativamente aos
transformadores e autotransformadores, também estas reactâncias serão montadas assentes e fixas
diretamente a um maciço de fundação, com recolha periférica de óleo e respetivo encaminhamento
para o depósito de retenção.
Também esta reactância será dotada de muro para-fogo com características adequadas, de modo a
precaver questões relacionadas com a segurança, incêndio ou ruído.
De acordo com o estudo de condicionamento acústico elaborado para esta subestação, há a
necessidade de se considerar condicionamento severo para esta reactância, RS1, de 400kV.


Reactância Fase 220kV

De modo a limitar as correntes de curto-circuito em algumas linhas de 220kV, prevê-se a
possibilidade de instalação de reactâncias de fase nos painéis P213 e P214. De referir ainda que,
nesta fase inicial não está prevista a necessidade de instalação destes equipamentos, estando no
entanto viabilizado espaço para tal.


Bateria de Condensadores

De modo a contribuir para o controlo de tensão nos 60kV, prevê-se a possibilidade de instalação
futura, nos 60 kV, de duas baterias de condensadores.
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As baterias de condensadores serão constituídas por uma associação em série e paralelo de
unidades condensadoras, formando uma dupla estrela, com ponto neutro isolado da terra.

4.2.2.2.4 – Repercussões noutras instalações da RNT
Dado as ligações a desenvolver à subestação se tratarem de aberturas e desvio de linhas existentes,
nomeadamente Vermoim-Vila Nova de Famalicão e Recarei-Vila Nova de Famalicão, a 400 kV, será
necessário garantir a reparametrização dos respetivos sistemas de comando, controlo, proteções e
de telecomunicações nas respetivas subestações.
Da mesma forma no que se refere aos 220 kV dado se tratarem de reformulações nas ligações ao
Posto de Transição de Valongo (as ligações em “T” da linha Recarei-Vermoim 2 e da linha ValdigemVermoim 4 ao Posto de Transição de Valongo deixarão de existir passando a sua alimentação a ser
feita diretamente pela nova Subestação de Sobrado) e ainda a abertura e desvio da linha Valdigem –
Vermoim 4.

4.2.3 – Características Técnicas do Projeto das Linhas

4.2.3.1 – Elementos Estruturais das Linhas
O estudo integra, a 400 kV, a Abertura da LRR.VNF/LVM.VNF, para a Subestação de Sobrado,
passando a ter a denominação de:


LSBD.VNF1 – Sobrado – Vila Nova de Famalicão 1, a 400kV,



LSBD.VNF2 – Sobrado – Vila Nova de Famalicão 2, a 400kV,



LRR.SBD – Recarei – Sobrado, a 400kV,



LVM.SBD – Vermoim – Sobrado, a 400kV.

O projeto de abertura das linhas a 400kV implica a implantação de 5 apoios, sendo ainda necessário
desmontar um apoio existente. Todos estes apoios ficarão localizados dentro da área de intervenção
da Subestação do Sobrado.
A 220 kV, o estudo abrange a construção de duas linhas aérea dupla de 220 kV entre a subestação
do Sobrado e o ramal da linha Valdigem-Vermoim 4 para Ermesinde (RVG.VM4-ED) e ValdigemVermoim 2 para Ermesinde (RVG.VM2-ED), bem como a abertura da Linha Valdigem – Vermoim 4,
dando origem às linhas:


LSBD.VG – Sobrado – Valdigem, a 220kV;



LSBD.ED1 – Sobrado – Ermesinde 1, a 220kV;
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LSBD.VM2 – Sobrado – Vermoim 2, a 220kV;



LSBD.ED2 – Sobrado – Ermesinde 2, a 220kV.

O projeto das linhas a 220kV 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.

As linhas em estudo, do ponto de vista técnico, serão constituídas pelos seguintes elementos
estruturais:


apoios e respetivos conjuntos sinaléticos;



cabos condutores e de guarda, respetivos acessórios e amortecedores de vibração;



cadeias de isoladores e acessórios;



circuito de terra.

Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas, em aço, formadas por cantoneiras
de abas iguais e chapas, ligadas por aparafusamento, com todos os elementos constituídos zincados
a quente, por imersão. Consoante a topografia do terreno e os obstáculos a vencer, o projeto
considera apoios com diferentes alturas. No Anexo B1.1 do Volume 4 – Anexos Técnicos incluem-se
as silhuetas dos apoios previstos contendo as respetivas alturas e dimensões máximas ao nível do
solo.
As fundações dos apoios reticulados são constituídas por quatro maciços de betão independentes,
com sapata em degraus, chaminé prismática e armadura em aço, cujo aspeto típico se ilustra no
Anexo B1.1.
Em cada apoio existe a seguinte sinalização, claramente visível do solo:


Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o número de
ordem do apoio na linha;



Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha, e n.º de telefone do departamento
responsável;



Os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas deverão ter ainda placas
sinaléticas com o logótipo da REN;



Para permitir inspeções aéreas serão colocados de dez em dez apoios e na parte superior
chapas com o número de ordem do apoio.

Os cabos condutores e de guarda a utilizar são de alumínio-aço com a designação ACSR595
(ZAMBEZE) e cabos de guarda ACSR153 (DORKING) e cabo tipo OPGW (optical ground wire), o
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qual possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de telemedida e telecontrolo bem como
de telecomunicações em geral.
As cadeias de isoladores a utilizar na presente linha obedecem aos parâmetros utilizados nas linhas
da REN, SA para estes níveis de tensão (220kV e 400kV). As cadeias de isoladores que se prevê
utilizar nas linhas em estudo, (suspensão dupla, amarração dupla e suspensão em “V”) são
equipadas com fiadas de 14 (linhas de 220kV) a 23 (linhas de 400kV) isoladores do tipo U160BS.
Todos os apoios da linha são ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, de forma a
obterem-se valores convenientes para as respetivas resistências de terra.

Nos subcapítulos e quadros seguintes apresentam-se as principais características das linhas em
estudo.
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4.2.3.1.1 – 400kV
Quadro 4.5 Principais características das linhas em estudo a 400kV
Linha em estudo a 400 kV

Tipo e Características Gerais

Abertura das Linhas Recarei – Vila Nova de
Famalicão (LRR.VNF) / Vermoim – Vila Nova de
Famalicão (LVM.VNF), a 400 kV, para a
Linha dupla, a 400 kV
Subestação de Sobrado dando origem às linhas: Cabos Condutores: ACSR 595
- LSBD.VNF1 – Sobrado – Vila Nova de
(ZAMBEZE)
Famalicão 1, a 400kV
Cabos de Guarda: ACSR 153
- LSBD.VNF2 – Sobrado – Vila Nova de
(DORKING)
+ OPGW
Famalicão 2, a 400kV
- LRR.SBD – Recarei – Sobrado, a 400kV
- LVM.SBD – Vermoim – Sobrado, a 400kV
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Extensão da
linha

0,356 km

Tipo de
Apoio

Numeração do Apoio

Número
de apoios

DLT01

1/1

1

DLT08

2/2
3/4 (existente)

1

DLT02

37/54

1

DLT10

35/51 (existente)
52/3
36/53

2

5
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A implantação da abertura das linhas a 400kV implica ainda a desmontagem de um apoio na linha
atual, como representado na fotografia seguinte:

Fotografia 4.3 – Vista da base do apoio a desmontar e alinhamento para sul da Linha Recarei – Vila Nova de
Famalicão (LRR.VNF) / Vermoim – Vila Nova de Famalicão (LVM.VNF), a 400 kV
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Figura 4.8 – Situação atual e futura da linha a 400kV

O Desenho 3 – Volume 4 permite identificar a situação atual e a situação futura da zona de
implantação de todo o projeto.
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4.2.3.1.2 – 220kV
A 220kV, o projeto contempla duas linhas duplas, o que significa que cada apoio transporta 2 circuitos
elétricos, com desenvolvimento paralelo, nomeadamente:


Linha mais a sul: Linha Sobrado – Ermesinde 1 / Sobrado – Valdigem;



Linha mais a norte: Linha Sobrado – Ermesinde 2 / Sobrado – Vermoim 2.

Estas duas linhas são duplas desde a Subestação do Sobrado até ao apoio P8. A partir dos dois
apoios P8 separam-se em 4 linhas de forma a fazer a ligação à rede existente, ou seja:


à linha Valdigem – Vermoim 4: abrindo para este (com a construção dos apoios P9, P10 e
P26/P11) e para oeste (com a construção dos apoios P9, P10 e P25/P11);



aos ramais para Ermesinde atualmente com ligação por pendurais: Recarei-Vermoim 2, para
Ermesinde (RRR.VM2-ED) e Valdigem-Vermoim 4, para Ermesinde (RVG.VM4-ED): seguindo
o alinhamento reto existente para sudoeste fazendo a ligação aos dois P9 existentes.

Nota: à esquerda localizam-se os dois P9 existentes onde se fará a ligação das linhas de Ermesinde 1 e
Ermesinde 2 para o Sobrado

Fotografia 4.4 – Ligação por Pendurais entre a linha Valdigem-Vermoim 4 a 220kV e os ramais para

Ermesinde
A figura seguinte representa, para as linhas a 220kV, a situação atual, com as linhas que estão
atualmente implantadas no território, e a situação futura, com a concretização do projeto, na zona
mais complexa e que corresponde à zona de ligação às linhas existentes.

O Desenho 3 – Volume 4 permite identificar a situação atual e a situação futura da zona de
implantação de todo o projeto.
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Figura 4.9 – Situação atual e futura das ligações a 220 kV
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O quadro seguinte apresenta uma síntese das principais características das linhas em estudo.
Quadro 4.6 - Principais características das linhas em estudo a 220 KV
Linha em estudo a 220 kV

LSBD.ED1/LSBD.VG
Linha Sobrado –
Ermesinde 1, a 220kV /
Linha Sobrado –
Valdigem, a 220 kV

LSBD.ED2/LSBD.VM2
Linha Sobrado –
Ermesinde 2, a 220kV /
Linha Sobrado –
Vermoim 2, a 220kV

Tipo e Características
Gerais

Troço comum
(até ao apoio 8 - Linha dupla, a 220 kV
inclusive)
- Cabos Condutores: 2 ×
ACSR 595 (ZAMBEZE)
- Cabos de Guarda: 2 ×
ACSR 153 (DORKING)

Extensão da
linha

2,52 km

0,42 km

LSBD.ED1

0,21 km

2,56 km

2,73 km
(LSBD.ED1)

2,91 km
(LSBD.VM2)

Tipo de
Apoio
DLT1
DLT3
DLS5
DLS8
DLS6
DLA3
MTAG-25
DLT1
ELT6
DLT1
DLT3
DSL3

e

LSBD.VM2

0,35 km

LSBD.ED2

0,22 km
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2,94 km
(LSBD.VG)
e

LSBD.VG

Troço comum
(até ao apoio 8 - Linha dupla, a 220 kV
inclusive)
- Cabos Condutores: 2 ×
ACSR 595 (ZAMBEZE)
Cabos de Guarda: ACSR
153 (DORKING)

Extensão
Total

2,78 km
(LSBD.ED2)

DSL5
DLA3
MTAG-19
DLT1
ELT6
-

Numeração do Apoio
P1
P2
P7
P8
P3
P4
P5
P6
P9 (LSBD-VG)
P10 (LSBD-VG)
P11 (LSBD-VG)
P1
P2
P7
P8
P3
P5
P4
P6
P9 (LSBD-VM2)
P10 (LSBD-VM2)
P11 (LSBD-VM2)
-

Número
de apoios
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1

11

3
2
1
1
1
1
1
-

11
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Conforme é possível identificar pela figura anterior, a execução do projeto das linhas a 220 kV implica
ajustes na rede existente onde se fará a ligação, nomeadamente:


Modificação da linha Vermoim – Vila Nova de Famalicão / Valdigem-Vermoim 4, a 220kV 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 220kV entre os apoios 137 e 138 com
desmontagem de pendurais onde é feita atualmente a ligação ao ramal de Ermesinde.

O Desenho 3 – Implantação do Projeto – Situação Atual e Situação Futura permite esclarecer
quais as alterações previstas com a implantação do projeto face à rede elétrica já existente na zona.

4.2.3.2 – Balizagem Aérea

4.2.3.2.1 – Sinalização para Aeronaves
Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03, de 6 de Maio, do INAC – Instituto Nacional de
Aviação Civil, a balizagem aérea para aeronaves será feita através de esferas, alternadamente de cor
branca e vermelha ou laranja internacional, com diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas
nos cabos de guarda convencionais de modo a que a projeção segundo o eixo da linha da distância
entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 metros.
Nas linhas em estudo apenas se prevê a necessidade de sinalização das linhas Recarei-Sobrado, a
400kV e Vermoim-Sobrado, a 400kV nos vãos entre os apoios P35/P515 e os apoios P52/3 e P36/53,
respetivamente. Esta sinalização prevê-se à semelhança do que já acontece atualmente nas linhas
existentes nesse local (LRR.VNF / VM.VNF – apoios 51/35 a 52/36).

4.2.3.2.2 – Sinalização para Aves
Em resultado da análise desenvolvida no presente EIA, nomeadamente no âmbito do descritor
Sistemas Ecológicos, e segundo o “Manual de apoio à análise de projectos relativos à instalação de
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia eléctrica (ICNF)”, não foi identificada a
necessidade de instalação de sinalização salva-pássaros (BFD).

62

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

4.2.3.3 – Travessias de Vias de Comunicação
Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e Cursos de
Água) é necessariamente garantido o cumprimento das distâncias mínimas regulamentares referidas
no Capítulo 4.1.5.
Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, são utilizadas cadeias duplas de suspensão sempre
que haja travessias de estradas, caminho-de-ferro, rios navegáveis e de outras linhas de transporte.
Conforme referido nos projetos das linhas, todos os apoios estão equipados com cadeias duplas quer
sejam de amarração como de suspensão.


Vias-Férreas

Não são intercetadas quaisquer linhas férreas.


Estradas

Nas linhas de 220kV, em nenhum ponto dos traçados das linhas em estudo ocorrem situações de
travessias de estradas.

Verifica-se o atravessamento da EM606 pela Abertura da LRR.VNF/LVM.VNF, a 400 kV, para a
Subestação de Sobrado, pelos vãos entre os apoios P2/P2 e P52/P3 com o apoio P3/P4, sendo a
altura dos condutores inferiores de 16 m.


Cursos de Água

O troço das linhas de 220kV (LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2) em estudo atravessam a
ribeira de Tabãos no vão entre os apoios P7 e P8, sendo a altura dos condutores inferiores ao curso
de água de 33 m.
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4.3 – DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES NECESSÁRIAS À IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

4.3.1 – Atividades de Construção da Subestação
De um modo geral, os trabalhos de construção civil a executar são os seguintes:


Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material

No que respeita à Subestação, o estaleiro tem já localização prevista junto à EM606 e dentro da área
de intervenção da subestação, como referido no Capítulo 4.2.2.1.3 e exposto na Figura 4.7.
O estaleiro será fechado com vedação e acessível apenas por portão que permita a sua proteção e
inviolabilidade.


Desmatação

Desmatação e corte das espécies arbóreas localizadas na área de intervenção – plataforma, taludes
e vias de acesso.


Terraplenagens

Terraplenagem dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da plataforma, do
caminho de acesso e desvio dos caminhos afetados. Nas escavações, e atendendo às características
dos solos, prevê-se a necessidade de utilização de explosivos, ripper e retroescavadora. Uma vez que a
construção da plataforma implicará o corte de alguns caminhos rurais que permitem o acesso a
propriedades, dever-se-á previamente proceder ao desvio desses caminhos afetados.
Como as terraplenagens definidas contemplam uma área de aterro com os solos escavados dever-se-á
prever o aprovisionamento do respetivo volume de solo para posterior aplicação – após a retirada de
uma primeira camada de terra vegetal (que também deverá ser armazenada para posterior aplicação no
revestimento de taludes).
As terras em excesso serão preferencialmente, depositadas no interior do terreno a adquirir pela REN,
S.A. para a instalação, sendo sujeitas a modelação no âmbito do projeto de integração paisagística, a
desenvolver.


Acesso à Subestação e acesso à RETRIA a restabelecer

Execução dos novos acessos à Estrada Municipal, incluindo escavações, aterros, drenagem,
pavimentos, pinturas, colocação de sinalização horizontal e vertical.
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Construção das vias interiores

Inclui a construção da via principal dos transformadores, e vias secundárias.


Rede de Drenagem

O sistema de drenagem de Águas Residuais será do tipo separativo, havendo, portanto, duas redes
distintas: uma destinada exclusivamente à drenagem de águas residuais domésticas e outra
destinada à drenagem das águas pluviais. Os caudais efluentes serão encaminhados para uma fossa
séptica compacta.


Depósito de óleos

Construção do depósito de retenção de óleos das unidades de transformação e rede de drenagem.


Rede de Abastecimento de Água Potável

O projeto contempla a execução do ramal de ligação à rede pública de abastecimento de água que
de acordo com as indicações dos Serviços Municipalizados de Valongo (SMV) se encontra junto à
escola profissional.


Construção da infraestrutura para Rede de Fibra Ótica, de iluminação, de CCTV (Sistemas
de Circuito Fechado de Televisão) e SADIR (Sistemas de Deteção de Intrusão e Roubo)



Construção dos Edifícios Técnicos

Inclui a construção do Edifício de Comando, Casa dos Serviços Auxiliares e Casas de Painel e todos os
trabalhos de estruturas, águas, esgotos, AVAC e acabamentos de arquitetura.


Construção dos maciços de fundação do autotransformador, muros corta fogo e os
maciços de fundação dos equipamentos elétricos a instalar no interior da subestação

Construção de maciços em betão armado para pórticos de amarração e suportes de aparelhagem.


Vedação de segurança da subestação e a vedação de delimitação de propriedade da REN



Arranjos exteriores

No final dos trabalhos de construção civil deverá proceder-se à execução dos arranjos exteriores da
plataforma e envolvente do caminho de acesso, seguindo-se o previsto no Projeto de Integração
Paisagística do Projeto de Execução.
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4.3.2 – Atividades de Construção das Linhas
A construção das novas linhas envolve as atividades que se descrevem de seguida.


Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material

De acordo com os procedimentos da REN, S.A. o adjudicatário da construção apresenta a localização
e projeto de estaleiro em que estabelece todas as disposições relativas à implementação das
instalações de apoio à execução dos trabalhos, dos equipamentos de apoio e das infraestruturas
provisórias (água, esgotos, eletricidade, telefones). O estabelecimento do estaleiro ou estaleiros
apenas são autorizados pela REN, S.A. após a sua aprovação (localização e projeto).
Geralmente são propostos para estaleiro das linhas locais que possuam já infraestruturas, ainda que
provisórias, de água, esgotos, eletricidade e telefones. A REN, S.A. não aprova estaleiros em locais
que não possuam já estas condições ou que não sejam favoráveis ao seu estabelecimento.
Estando o estaleiro da subestação inserido na área de intervenção da mesma, caso se venha a
verificar compatível, o estaleiro das linhas deverá ficar integrado ou adjacente ao estaleiro da
Subestação de Sobrado, que posteriormente será objeto de Integração Paisagística. Contudo a
seleção do local do estaleiro é da responsabilidade do empreiteiro que poderá considerar mais
favorável a seleção de outro local já infraestruturado ou áreas industriais/industrializadas.
Na sua impossibilidade aplica-se as condicionantes identificadas nas Peças Desenhadas (Volume 4 Desenho 24).
Os materiais e equipamentos que estão temporariamente localizados nos estaleiros são os seguintes:


Postes desmontados e embalados;



Embalagens contendo isoladores;



Bobinas de cabos;



Embalagens contendo acessórios dos cabos e das cadeias;



Varões de aço para as armaduras dos maciços de fundação;



Viaturas;



Retroescavadoras adequadas à realização de covas de pequenas dimensões com paredes
verticais;
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Equipamentos para manobra de cabos;



Equipamentos de topografia;



Escritório do adjudicatário;



Escritório da fiscalização da REN, S.A.
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O betão das fundações (diretas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na área, e
transportado diretamente para os locais das fundações. Por este motivo, não existem em estaleiro,
depósitos significativos, quer de cimento, quer dos outros constituintes do betão.
Todas as viaturas são preferencialmente abastecidas diretamente nos postos de venda de
combustíveis pelo que também não existem em estaleiro depósitos significativos de combustíveis ou
lubrificantes. As pequenas quantidades destes produtos existentes em estaleiro são específicas dos
equipamentos próprios da montagem de linhas, designadamente máquinas para execução de uniões
e para tração e frenagem de cabos.
Contratualmente não é permitido ao adjudicatário executar em estaleiro reparações nos materiais e
equipamentos da linha em construção. A resolução das eventuais falhas deste tipo passa pela
devolução dos componentes defeituosos ao fabricante e pela sua substituição por componentes
novos. Por este motivo, também não existem em estaleiro instalações e produtos para maquinagem e
tratamento das peças dos apoios ou dos outros componentes da linha em construção.


Desmatação e abertura de faixa

De acordo com as disposições da REN, S.A., as linhas deverão garantir uma distância livre mínima
de 8 m (linhas de 400kV) a 5 m (linhas de 220kV) entre os condutores e as espécies arbóreas.
Seguindo estas disposições as zonas de arvoredo mais extensas e com crescimento rápido,
constituídas por pinhal e por eucaliptal, deverão ser cortadas, sendo os proprietários ressarcidos
daquele ónus de acordo com um processo negocial e em conformidade com a legislação em vigor.
Deverão ainda ser consideradas as áreas afetadas durante a fase de construção dos apoios, que
incluirão as áreas de trabalho ocupadas pela grua, aquando da elevação de cada um dos apoios,
sendo de considerar, por norma de acordo com a REN, S.A., uma área de 400 m2 por apoio, assim
como, a eventual área associada aos acessos.
Refira-se que as áreas de mato eventualmente afetadas recuperam na quase totalidade após a
construção, restando em média apenas 1,44 m2 de solo efetivamente ocupado pelos afloramentos
dos quatro maciços de fundação, dependendo do tipo de apoio reticulado em causa. Nos locais de
implantação de alguns apoios poderá ser necessário proceder ao abate de arvoredo ou ao arranque
da vegetação nas áreas a ocupar pelas fundações. Refira-se, a propósito, que a localização dos
apoios resulta sempre de contactos e acordos a estabelecer caso a caso com os proprietários,
podendo proceder-se a pequenos ajustes de modo a evitar o abate de exemplares arbóreos.


Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos

No que respeita às linhas, foi desenvolvido um Plano de Acessos (Volume 5) no qual se prevê a
utilização de acessos existentes, tanto quanto possível, sendo ainda, em situações mais localizadas,
necessária a abertura de novos caminhos para aceder aos locais de alguns apoios. A abertura de novos
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acessos é acordada com os respetivos proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a
época mais propícia. Os acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais-valia para as
acessibilidades locais e tenham o acordo dos proprietários, serão eliminados, repondo-se a situação
anterior à sua implantação.


Marcação e abertura de caboucos

Quanto às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, verificou-se que os
volumes de escavação previstos são os seguintes:


Linhas a 220kV – 1755 m3 LSBD.ED1/LSBD.VG e 1222 m3 LSBD.ED2/LSBD.VM2



Abertura a 400 kV - 1110 m3

As terras sobrantes representarão apenas o volume de betão a utilizar e serão espalhadas junto de
cada apoio. Salienta-se que este volume de terras sobrantes é o somatório de todos os volumes dos
apoios dispostos ao longo das linhas em estudo.


Construção dos maciços de fundação e montagem das bases

Inclui a instalação da ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local. Como acima
referido, o betão das fundações (diretas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na
região e transportado diretamente para os locais das fundações.


Colocação dos apoios

Envolve ações como o transporte, a assemblagem e o levantamento das estruturas metálicas, o reaperto
de parafusos e a montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas para o local onde se faz
a montagem do apoio, que é depois levantado, por módulos, com o auxílio de gruas.


Colocação dos cabos

Envolve as seguintes ações: desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores
e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são arrastados pelo solo. O desenrolamento
será sempre executado com equipamento de desenrolamento em tensão mecânica dos cabos, e feito
de maneira a que não haja contacto direto dos cabos com o solo, e/ou escorregamento sobre objetos
ou superfícies suscetíveis de lhe causarem dano; para este efeito serão empregues proteções
adequadas.
Na passagem sobre vias rodoviárias importantes, outras linhas de transporte, vias férreas
eletrificadas e outros obstáculos importantes, o Adjudicatário deverá dispor de estruturas adequadas,
de modo a harmonizar os condicionalismos colocados pelas características e natureza dessas
instalações, com a progressão dos trabalhos e com a observância dos indispensáveis preceitos de
segurança. As referidas estruturas devem ser espiadas com cabo de aço adequado.
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Colocação dos dispositivos de balizagem aérea

Estes dispositivos incluem sinalização para aeronaves, bem como para a avifauna.
Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03, de 6 de maio, do ANAC – Autoridade Nacional de
Aviação Civil, a balizagem aérea diurna para aeronaves será feita através de esferas, alternadamente
de cor branca e vermelha ou laranja internacional, com diâmetro mínimo de 600 mm, que serão
instaladas nos cabos de guarda convencionais de modo a que a projeção segundo o eixo da linha da
distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 m.
A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou
laranja internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas por
forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja
internacional.
A balizagem noturna da linha consiste na colocação de balizores ou sinalizadores com leds
aprovados pelo INAC ou pela ANA. Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha com
uma intensidade mínima de 10 Cd.
Em cada um dos condutores superiores são colocados dois balizores, um de cada lado do apoio, ou
em alternativa dois dispositivos LED nas extremidades das hastes de guarda.
Da análise das caraterísticas do território, não se considera necessária a balizagem das linhas de
220kV.
A linha de 400kV será sinalizada à semelhança do que acontece na linha atualmente existente no
local, dada a proximidade a um ponto de água acessível a meios aéreos, nomeadamente nos vãos
das linhas Recarei-Sobrado, a 400kV, no vão entre os apoios P35/P51 e P52/3 e Vermoim-Sobrado,
a 400kV, no vão entre os apoios P35/P51 e P36/53.

4.3.3 – Procedimentos Usuais de Exploração e Manutenção da Subestação
Durante o período de funcionamento da subestação têm lugar ações programadas de inspeção e
vistoria. Estas ações, também chamadas inspeções de rotina, constam sobretudo de inspeções
visuais aos diversos aparelhos existentes no parque de AT da subestação e do registo de algumas
medidas.
Relativamente às operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detetada a sua
necessidade refere-se a lavagem de isoladores e reparação/substituição de elementos da
subestação.
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4.3.4 – Procedimentos Usuais de Exploração e Manutenção das Linhas
Durante o período de funcionamento da linha têm lugar ações programadas de inspeção e vistoria feitas,
quer por terra, quer por helicóptero. Neste último caso, as linhas são videogravadas com câmaras de
termovisão para deteção de defeitos. Na fase de exploração devem considerar-se as seguintes possíveis
operações de manutenção, desencadeadas apenas quando detetada a sua necessidade:


Corte ou decote de árvores de crescimento rápido de modo a manter as condições de
segurança da linha;



Recuperação de galvanização;



Reparação/substituição de elementos da linha.

4.3.5 – Desativação da Subestação e das Linhas Associadas
Este tipo de infraestruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo possível
prever, com rigor, uma data para a sua eventual desativação. Não é previsível o abandono da
subestação, sendo intenção da REN, S.A. proceder às alterações, remodelações e atualizações, em
função das necessidades de transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem.
De acordo com o princípio seguido pela REN, S.A. o estabelecimento das linhas elétricas é sempre
precedido do acordo dos proprietários dos terrenos atravessados. Uma vez estabelecido o acordo
com os proprietários, a desmontagem das linhas decorre pela ordem a seguir indicada: 1)
Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores; 2) Desmontagem das cadeias de isoladores;
3) Desmontagem dos apoios.

4.4 – PROTEÇÃO DO AMBIENTE, SEGURANÇA, SAÚDE E QUALIDADE

4.4.1 – Proteção do Ambiente
Para evitar ou minimizar alguns dos efeitos ambientais potencialmente negativos decorrentes do
funcionamento da Subestação e linhas associadas são adotados alguns critérios técnicos e de projeto
que se referem de seguida:
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Campos eletromagnéticos;



Efeito de coroa;



Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6);



Gestão de Resíduos;



Derrame de óleo proveniente de Autotransformadores, Transformadores ou Reactância;



Ruído acústico ambiente.
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Campos eletromagnéticos

A Portaria n.º 1421/2004 de 23 de novembro transpõe para a Legislação Portuguesa o quadro de
restrições básicas e de níveis de referência relativos à exposição do público em geral aos campos
eletromagnéticos, constante da Recomendação do Conselho n.º 1999/519/CE, de 12 de julho de
1999, a qual, por sua vez se baseia na transcrição parcelar do documento “Guidelines for Limiting
Exposure to Time-Varying Electric, Magnetic and Electromagnetic Fields (up to 300 GHz)” da ICNIRP
– International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.
Na vizinhança imediata das subestações, os campos eletromagnéticos à frequência industrial a que o
público geral estará exposto serão originados essencialmente pelas linhas aéreas que amarram nos
pórticos. Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas
similares de todo o mundo, conclui-se que os valores dos campos sob qualquer linha da REN, de
qualquer nível de tensão, se encontram abaixo dos limites referidos na Portaria. Os níveis de
referência referidos na Portaria indicam que os valores máximos são de 5 kV/m e 100 μT para o
campo elétrico e magnético, respetivamente.
As subestações, por constituírem áreas integralmente vedadas cujo acesso está exclusivamente
condicionado a pessoal devidamente qualificado, não permitem o acesso do público em geral ao seu
interior, pelo que este tipo de infraestruturas não se enquadra no âmbito de aplicação da referida
Portaria.
Sendo este um tema especialmente sensível do ponto de vista da opinião pública face a efeitos na
saúde humana, ainda que os valores da modelação indiquem resultados abaixo do limite legal,
adicionalmente a REN, S.A. solicita parecer à Direção Geral de Saúde no sentido de obter parecer
desta entidade. (Anexo C3)


Efeito de coroa

Este fenómeno consiste na ocorrência de descargas intermitentes no seio do ar ionizado, provocado
pela presença de campo elétrico intenso na vizinhança dos condutores de alta tensão. Manifesta-se
pela presença de uma luminescência de fraca intensidade, ruído audível característico de natureza
crepitante e interferências radioelétricas, sendo responsável ainda por perdas de energia e formação
de ozono.
O dimensionamento do número e secção de condutores a utilizar nas ligações AT procurará sempre
minimizar este efeito. No entanto, a sua intensidade depende fortemente das condições ambientais,
sendo proporcional à percentagem de humidade. Refira-se que o envelhecimento dos condutores
favorece a redução do efeito de coroa.
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Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6)

Nesta subestação a tecnologia a implementar em ambos os níveis de tensão é de tipo convencional,
consistindo na utilização de aparelhagem exterior e isolamento a ar, pelo que este gás estará
presente somente nas câmaras de corte dos disjuntores.
A fuga incontrolável de SF6 para a atmosfera ocorrerá apenas em caso de um incidente envolvendo a
destruição de um pólo de um disjuntor, situação em que a massa de gás envolvida é reduzida.
Qualquer operação de esvaziamento será sempre realizada de forma controlada, por técnicos
devidamente qualificados para a mesma nos termos da legislação nacional e comunitária, para um
depósito de trasfega apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás.


Gestão de Resíduos

No Anexo A7 e no Anexo B1.4 – Volume 3 são apresentados os Planos de Prevenção e Gestão de
Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) referentes à Subestação e às Linhas em estudo. O
PPGRCD é desenvolvido de acordo com o modelo de procedimentos em vigor na REN.


Derrame de Óleo proveniente de Transformadores ou Reatância

Este tipo de ocorrência apenas terá lugar em caso de uma avaria grave e pouco provável dos
transformadores, autotransformadores ou reactância “shunt”. As máquinas trifásicas serão fixas num
maciço individual dotado de um sistema de recolha periférica de óleo, o qual, em caso de derrame,
será drenado por gravidade para um depósito de retenção subterrâneo com capacidade para o
volume de óleo contido na maior das máquinas.


Ruído associado ao funcionamento de unidades de transformação

Para além do ruído associado ao efeito de coroa, a outra origem de ruído inerente a uma subestação
reside no funcionamento das unidades de transformação. As fontes de ruído identificadas provêm do
funcionamento dos ventiladores dos permutadores de calor óleo-ar (máquinas de ar forçado) e dos
núcleos magnéticos das máquinas. A característica espectral do ruído proveniente dos núcleos
magnéticos apresenta componentes tonais em frequências múltiplas da frequência nominal da rede
(50 Hz), enquanto o ruído originário no funcionamento dos ventiladores apresenta uma ocupação
alargada no domínio da frequência, não sendo comum a individualização de componentes tonais.
No que respeita ao ruído percetível nas áreas envolventes da subestação, foi elaborado, no âmbito
do Projeto de Construção Civil, um Estudo do Condicionamento Acústico da Subestação (Anexo A6
do Volume 3 – Anexos Técnicos), que inclui um Mapa de Ruído, a partir do qual se conclui que não
será necessária, na fase inicial, a definição de medidas limitadoras por forma a cumprir a legislação
aplicável.
Apenas na configuração final, sem medidas de condicionamento acústico o Critério de Incomodidade
não é cumprido no local sensível mais próximos da subestação (Escola Profissional de Valongo), nos
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períodos de entardecer e noturno, pelo que há a necessidade de se considerar condicionamento
severo para a reactância “shunt”, RS1, de 400kV, bem como para o transformador TR6 de 400/60kV.
Para a Configuração Inicial e Configuração I, sem medidas de condicionamento, assim como para a
Configuração Final, considerando a implementação de medidas de condicionamento, que se
traduzem na instalação de máquinas com disposições de “condicionamento severo” para a reatância
“shunt” e para o transformador TR6, o cumprimento do Critério de Incomodidade é verificado para os
recetores sensíveis analisados.
Os valores dos níveis sonoros prospetivados evidenciam a satisfação dos Valores Limite de
Exposição regulados pelo Artigo 11º do R.G.R., para os recetores considerados, em todos os
cenários considerados.

4.4.2 – Segurança e Saúde
Conjuntamente com o projeto é apresentado um Plano de Segurança e Saúde (PSS) correspondente
ao designado “PSS em Projeto” conforme Decreto-Lei n.º 273/03, de 29 de outubro, o qual será
posteriormente complementado pela entidade executante na fase de Execução da Obra. O referido
PSS identificará os riscos inerentes à especificidade dos trabalhos a executar, quer de construção
civil, quer de montagem elétrica e mecânica. O documento reúne informação relevante em matéria de
Segurança e Saúde que se mostre adequada à redução do risco de ocorrência de acidentes,
identificando os riscos inerentes ao desenvolvimento das diversas atividades e propondo soluções
que os eliminem ou minimizem, cumprindo a legislação aplicável.

4.5 – PRINCIPAIS EMISSÕES POLUENTES

4.5.1 – Principais Emissões Poluentes durante as Atividades de Construção
A construção de linhas e de subestações da Rede Nacional de Transporte não origina emissões
poluentes significativas dado tratar-se, no essencial, de operações de montagem de elementos préfabricados e normalizados, designadamente apoios, cadeias de isoladores, cabos e respetivos
acessórios, ligações à terra e betão proveniente de centrais licenciadas. Assim, as emissões
poluentes deste tipo de instalação durante a construção são as inerentes à utilização de veículos de
transporte, às terraplenagens e abertura das covas das fundações dos apoios ou ao corte ou decote
do arvoredo – poeiras e gases de combustão.
Refere-se ainda que a receção dos materiais ocorre nas instalações dos fabricantes, pelo que
eventuais rejeições não têm consequência para os estaleiros.
Por outro lado, refira-se que a maquinaria deve possuir homologação acústica nos termos da
legislação aplicável, pelo que o ruído produzido pela mesma é reduzido.
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Relativamente à produção de resíduos durante a fase de construção, estes são identificados no Plano
de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (apresentado no Anexo A7 e no
Anexo B1.4 – Volume 3). Os resíduos dever-se-ão ser acondicionados de forma temporária e
encaminhados logo que possível para um Operador Licenciado.

4.5.2 – Principais Emissões Poluentes durante a Fase de Exploração
Na fase de exploração são previsíveis as seguintes emissões poluentes, já descritas no Capítulo
4.4.1:


Emissão de ozono (efeito de coroa);



Ruído acústico.

Refira-se, ainda, o campo elétrico e magnético criado pelo transporte de energia elétrica.
Referem-se ainda os seguintes acidentes suscetíveis de ocorrer, já descrito no Capítulo 4.4.1, se
bem que com probabilidade muito reduzida:


Derrame de óleo proveniente das unidades de transformação;



Fuga de hexafluoreto de enxofre (SF6).

Os principais resíduos produzidos nesta fase serão devidos a operações de manutenção da
subestação e são os seguintes:


Óleos isolantes;



Resíduos de solventes;



Fluidos de refrigeração e gases propulsores de espumas / aerossóis orgânicos;



Cabos Isoladores (não recuperáveis).

4.5.3 – Principais Emissões Poluentes durante as Atividades da Fase de Desativação
Regra geral, não existe desativação das subestações da RNT, sendo estas objeto de remodelações,
com a substituição de equipamentos obsoletos, visando a melhoria do funcionamento das
instalações.
Na fase de desativação, a desmontagem das linhas e subestação em análise deverá originar
emissões poluentes semelhantes às apresentadas para a fase de construção, já que será necessária
a instalação de estaleiros/parques de materiais.
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De facto, durante a desmontagem dos maciços de fundação da linha e dos equipamentos e edifícios
da subestação, ocorrerá a circulação de veículos e funcionamento de equipamentos. É de referir que
o transporte de equipamentos, de materiais e de resíduos implica uma densidade de tráfego
insignificante. Por outro lado, refira-se que a maquinaria deve obedecer ao Decreto-Lei n.º 76/2002 de
26 de março, pelo que o ruído produzido pela mesma será reduzido.
Os resíduos produzidos serão os transformadores (apenas constituirão resíduos se não for possível o seu
recondicionamento), isoladores, cabos e apoios metálicos desmontados e entulhos de construção civil
(provenientes do desmonte dos maciços das fundações dos apoios da linha e dos edifícios e de outros
equipamentos, bem como do levantamento do pavimento de arruamentos e acesso à subestação). Os
resíduos serão recolhidos em estaleiro ou encaminhados para operadores licenciados.

4.6 – PROJETOS COMPLEMENTARES OU SUBSIDIÁRIOS
No caso da presente Subestação e linhas associadas podem-se referir como projetos
complementares a este projeto a instalação do(s) estaleiro(s)/parque(s) de materiais.
Relativamente a outros projetos na envolvente, referem-se as diversas linhas elétricas já existentes
na zona, em especial aquelas que irão ser ajustadas em função das novas ligações agora a
desenvolver, nomeadamente: as atuais linhas de ligação a 220 KV (2628 – RVG.VM4-ED, 2829 –
RVG.VM2-ED, 2117 – RR.CT e 2162 – LVG.VM) e às linhas de 400 kV (4089 – LVM.VNF – Linha
Vermoim-Vila Nova de Famalicão e 4088 – LRR.VNF – Linha Recarei – Vila Nova de Famalicão).
Note-se que, conforme referido no Capítulo 4.2.3, a abertura das linhas a 400kV implica mesmo a
demolição de um apoio da linha existente (P36/52) e identificado na figura 4.8.
Também nas ligações a 220kV são necessárias modificações nas linhas existentes, nomeadamente:


Modificação da linha Vermoim – Vila Nova de Famalicão / Valdigem-Vermoim 4 a 220kV com
substituição dos apoios 25/139 e 26/138.



Necessária modificação da linha Recarei – Vermoim 1 / Recarei – Custoias 1 entre os apoios
29/29 e 30/30 com implantação de um apoio (29A/29A).



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

Podem ainda referir-se como projetos diretamente associados o necessário restabelecimento do
caminho existente de acesso à RETRIA e RECIVALONGO, que será interferido pela plataforma e que
será restabelecido a nascente.
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4.7 – PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO
A calendarização deste projeto, indicada pela REN, S.A., prevê:


6 meses - Fase de preparação para a obra – aquisição de equipamentos, adjudicação de
empreitada, etc. Esta fase ocorre após a obtenção de licença para estabelecimento.
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15 meses – Obra de Construção Civil



11 meses – Obra de Instalação Elétrica (com início no 5º mês da obra de construção civil)



2 meses – Comissionamento e entrada em serviço
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5 – CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO PELO PROJETO
5.1 – FATORES FÍSICOS
5.1.1 – Clima e Alterações Climáticas

5.1.1.1 – Clima

5.1.1.1.1 – Considerações de Análise
A caracterização do clima da região pretende auxiliar a previsão e avaliação de impactes sobre outros
descritores (nomeadamente o Ambiente Sonoro e Qualidade do Ar), uma vez que não se prevê que o
projeto, dadas as suas características, origine impactes sobre as condições climáticas e
meteorológicas atualmente existentes, quer ao nível local, quer ao nível regional.
Na caracterização climática procedeu-se à identificação dos principais regimes climáticos que afetam
a região onde se insere o projeto, procedendo-se de seguida à caracterização dos principais
parâmetros meteorológicos com influência no local de implantação do projeto da Subestação de
Sobrado e linhas associadas. A caraterização climática local é realizada tendo como base a análise
estatística das Normais Climatológicas da Região de “Entre Douro e Minho” e “Beira Litoral”, do
período de 1951-1980, publicadas pelo Instituto de Meteorologia (INMG, 1990), das estações
climatológicas de Paços de Ferreira e de Porto/S. Gens.
Nos Anexos E1 e E2 do Volume 3 – Anexos Técnicos são apresentados os registos efetuados para
a estações climatológicas de Porto / S. Gens e de Paços de Ferreira.
Para além das Normais Climatológicas, recorreu-se ainda a bibliografia da especialidade, relevante e
disponível para a região e área de estudo.

5.1.1.1.2 – Enquadramento Climático Regional
A área em análise localiza-se na região Norte, na bacia do rio Douro (mais precisamente nas subbacias dos rios Leça e Ferreira), com cotas variáveis entre 130 a 300 m.
As modificações que o clima português sofre, em direção tanto ao equador, como ao centro da
Península, e ainda as introduzidas pelo relevo, sobretudo na metade norte do país, são as bases de
uma possível divisão de Portugal em províncias climáticas.
Segundo a carta Ecológica de Pina Manique e Albuquerque, a área em estudo encontra-se integrada
na Região Natural no Nordeste Cismontano, integrando a zona mediterrâneo-atlântica (MA).
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5.1.1.1.3 – Caracterização Climática da Área de Estudo
Para realizar a caracterização climática da área de estudo foram analisados os valores de
temperatura, precipitação, vento, e outros meteoros, como o nevoeiro e a trovoada, uma vez que são
os que apresentam maior relevância, relativamente ao projeto em análise.
Como foi referido, a caracterização climática da área de estudo foi realizada com base nos dados
recolhidos para as estações climatológicas de Porto/S. Gens e Paços de Ferreira. No quadro seguinte
são apresentadas características relativamente às estações escolhidas.

Quadro 5.1.1 – Características das estações climatológicas de udométricas na envolvente do projeto
Estação
Climatológica

Latitude Longitude Altitude

Período de
Observação Analisado

Porto / S. Gens

41º 11’

8º 39’

90 m

1951/1980

Paços de Ferreira

41º 16’

8º23’

320 m

1955/1980

Fonte: Normais Climatológicas (INMG)

A distribuição da temperatura do ar numa região é principalmente condicionada pelos fatores
fisiográficos, tais como o relevo (altitude e exposição), a natureza do solo e do seu revestimento, e a
proximidade de grandes superfícies de água.
A precipitação depende não só da altitude e da época do ano, mas também, do relevo e de outros
fatores fisiográficos locais. A sua influência sobre os ecossistemas é determinante, por ser um dos
grandes condicionantes do desenvolvimento da vegetação e do ciclo hidrológico, sendo ainda, um
dos principais agentes no processo de erosão hídrica do solo, da ocorrência de cheias, e da
infiltração de água no solo, origem da circulação hídrica subterrânea.
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Figura 5.1.1 – Gráfico de temperatura para a estação climatológica do Porto / S. Gens
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Figura 5.1.2 – Gráfico de temperatura para a estação climatológica de Paços de Ferreira

A distribuição da temperatura do ar numa região é principalmente condicionada pelos fatores
fisiográficos, tais como o relevo (altitude e exposição), a natureza do solo e do seu revestimento, e a
proximidade de grandes superfícies de água.
Nesta região predomina o clima temperado mediterrâneo de influência atlântica, com maior
quantidade de precipitação e menor duração da estação seca. Esta região apresenta habitualmente
dois meses secos no período estival, julho e agosto.
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Figura 5.1.3 – Gráfico de precipitação para a estação

Figura 5.1.4 – Gráfico de precipitação para a estação

climatológica do Porto / S. Gens

climatológica de Paços de Ferreira

A análise conjunta do regime de precipitação e da temperatura permite identificar as seguintes
características do regime termo-pluviométrico, semelhantes para as duas estações consideradas:


O período de pluviosidade reduzida é coincidente com os meses mais quentes do ano, julho a
agosto, definindo a estação seca no Verão;
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Os meses chuvosos coincidem com os de menor temperatura, ocorrendo os maiores volumes
de precipitação durante todo o Inverno, verificando-se uma diminuição na transição entre a
Primavera e o Verão.
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Figura 5.1.5 – Gráfico Termo-pluviométrico na estação

Figura 5.1.6 – Gráfico Termo-pluviométrico na estação

de Porto / S. Gens

de Paços de Ferreira

Em conformidade com os registos destes dois parâmetros e tendo em conta classificação de KöppenGeiger, o clima da região classifica-se por um clima temperado com Verão seco e suave (Csb).
De acordo com a classificação simples do clima do Atlas do Ambiente, o clima da área em estudo é
quanto à temperatura média anual entre 12,5 e 15ºC classificado como temperado, sendo que
relativamente ao valor médio da amplitude da variação anual da temperatura do ar (entre 10 a 12ºC)
este é igualmente considerado moderado.
Relativamente à precipitação, tomando em consideração os valores médios anuais de quantidade de
precipitação, as estações referidas registaram, respetivamente 1209,1 mm e 1709.2 mm no período
considerado, pelo que o clima é classificado como chuvoso.
Na estação climatológica de Porto/S. Gens, como se pode verificar na figura seguinte, predominam
claramente, em termos de médias anuais, os ventos de noroeste (25,1% das ocorrências), seguidos
pelos ventos de sudoeste (15,1%). Os quadrantes com menor frequência de ventos correspondem a
sul (7,1%), oeste (8,0%) e este (8,1%). Os períodos de calma (em que a velocidade do vento é
inferior a 1 km/h) apresentam um valor muito reduzido, correspondendo a cerca de 0,5%. A
velocidade média do vento é relativamente moderada, com fraca variação consoante o rumo, sendo
os valores mais elevados correspondentes aos rumos S e SW, correspondendo a 12,3 km/h e 11,3
km/h respetivamente, face a valores mais baixos para ventos provenientes de NE (9,3 km/h) e W (9,4
km/h).
Na estação climatológica de Paços de Ferreira, em termos de médias anuais, predominam os ventos
de sudoeste (23,6% das ocorrências), seguidos pelos ventos de sudeste (17,0%). Os quadrantes com
menor frequência de ventos correspondem a norte (1,2%), sul (1,8%) e este (4,3%). Os períodos de
calma (em que a velocidade do vento é inferior a 1 km/h) correspondem a cerca de 28,1%. Nesta
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estação os ventos apresentam velocidades mais reduzidas, sendo os valores mais elevados
correspondentes aos rumos SW e S, correspondendo a 11,3 km/h e 9,7 km/h respetivamente, face a
valores mais baixos para ventos provenientes de N (8,0 km/h) e NE (8,2 km/h).
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Figura 5.1.7 – Rosa-dos-ventos – média anual

Figura 5.1.8 – Rosa-dos-ventos – média anual

para a estação climatológica de Porto / S. Gens

para a estação climatológica de Paços de
Ferreira

A humidade relativa do ar associada à temperatura, à insolação e à velocidade do vento, condiciona
a evaporação, influindo, igualmente, entre outros aspetos, sobre o conforto humano e a atividade
agrícola, nomeadamente porque é um fator do desenvolvimento de pragas e doenças dos vegetais. A
humidade relativa do ar, em termos anuais, variou entre 76%, às 18h, e 77% às 9h, na estação do
Porto/S Gens e entre 75%, às 18h, e 79% às 9h, para a estação de Paços de Ferreira. Em termos
mensais, verifica-se claramente a influência marítima na estação do Porto/S Gens (mínimo de 73%,
às 18h no mês de julho, e máximo de 82% às 9h no mês de janeiro), o que resulta numa variação
inferior à sentida na estação de Paços de Ferreira (mínimo de 64%, às 18h no mês de agosto, e
máximo de 90% às 9h no mês de janeiro). (vide Figuras seguintes).
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Os registos de nevoeiro para a estação de Porto/S. Gens totalizam o valor de 13 dias/ano ocorrendo
os valores mais elevados, no Verão (2,1 dias em agosto). Os valores mínimos ocorreram no mês de
abril, apresentando um registo de 0,2 dias de nevoeiro neste mês. Na estação de Paços de Ferreira
os registos totalizam 44,4 dias/ano ocorrendo os valores mais elevados, no Verão (5,3 dias em
junho). Os valores mínimos ocorreram no mês de abril, apresentando um registo de 1,6 dias de
nevoeiro neste mês.
A precipitação sob forma de granizo ou saraiva é pouco provável (0,9 dias/ano na estação de
Porto/S. Gens e 2,1 dias/ano na estação de Paços de Ferreira).
No que se refere à precipitação sob forma de neve, esta apresenta uma probabilidade de ocorrência
também muito reduzida (1 dia/ano na estação de Porto/S. Gens e 1,5 dias/ano na estação de Paços
de Ferreira).
A ocorrência de geada apresenta valores máximos no período de Inverno e faz-se sentir menos
expressivamente no litoral (3.6 dias para dezembro e 5.1 dias para janeiro, na estação de Porto/S.
Gens, e 14 dias para dezembro e 12 dias para janeiro, na estação de Paços de Ferreira) e valores
mínimos/nulos no período junho-setembro.
Relativamente ao número de dias com trovoada, é baixo (15,5 dias/ano na estação de Paços de
Ferreira), com maiores valores em maio (1,9 dias).

5.1.1.2 – Alterações Climáticas

5.1.1.2.1 – Considerações iniciais
As Alterações Climáticas têm vindo a ser identificadas como uma das maiores ameaças ambientais,
sociais e económicas que o planeta e a humanidade enfrentam na atualidade.
A Convenção-Quadro das Nações Unidas relativa às Alterações Climáticas (CQNUAC) e as
negociações em curso sobre o regime climático têm como objetivo de longo prazo a estabilização das
concentrações de gases com efeito de estufa (GEE) na atmosfera a um nível que evite uma
interferência perigosa no sistema climático. Para atingir esse objetivo, a temperatura global anual
média da superfície terrestre não deveria ultrapassar 2º C em relação aos níveis pré-industriais.
A emissão de GEE é um fenómeno comum a vários setores de atividade, justificando, por isso, o
carácter transversal das políticas de mitigação das alterações climáticas e de adaptação aos seus
efeitos.
Efetivamente, para fazer face ao problema das alterações climáticas existem essencialmente, duas
linhas de atuação – Mitigação e Adaptação. Enquanto a mitigação é o processo que visa reduzir a
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emissão de GEE para a atmosfera, a adaptação é o processo que procura minimizar os efeitos
negativos dos impactes das alterações climáticas nos sistemas biofísicos e socioeconómicos.
Para a comunidade científica é líquido que o clima na Terra está a sofrer diversas alterações, com
diversas evidências de mudanças nos padrões de temperatura, oceanos, ecossistemas e muito mais. O
5.º Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas (IPCC) salienta
que as evidências científicas relativas à influência da atividade humana sobre o sistema climático são
mais fortes do que nunca e que o aquecimento global do sistema climático é inequívoco.

5.1.1.2.2 – Causas das Alterações Climáticas
A atmosfera é uma camada gasosa que envolve a crosta terrestre, sendo constituída por diferentes
gases, destacando-se pela sua dominância o azoto (N2) e o oxigénio (O2) que constituem cerca de
99% da atmosfera. Dos restantes gases que constituem a atmosfera, mais raros e em pequenas
quantidades, alguns destes possuem a capacidade de reter radiação infravermelha emitida pela
Terra, impedindo-a de escapar para o espaço. Estes são designados Gases de Efeito de Estuda
(GEE) e o efeito provocado por estes designa-se por Efeito de Estufa.
De acordo com o inventário nacional de emissões de GEE – instrumento que possibilita a
monitorização e o cumprimento de Portugal face às metas assumidas internacionalmente e que
contabiliza os GEE cujas emissões devem ser reduzidas – os gases cuja emissão deve ser reduzida
são os seguintes:


CO2 (dióxido de carbono)



CH4 (metano)



N2O (óxido nitroso)



CFC (clorofluorcarbonetos)



HFC (hidrofluorcarbonetos)



PFC (perfluorcarbonetos)



SF6 (hexafluoreto de enxofre)



NF3 (trifluoreto de azoto)

Estão ainda incluídos os GEE indiretos seguintes:


CO (monóxido de carbono)



SO2 (dióxido de enxofre)



NOx (óxidos de azoto)



COVNM (Compostos Orgânicos Voláteis não Metânicos)
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Estima-se que o CO2 seja responsável por 63% do aquecimento mundial, com a sua concentração na
atmosfera a ser cerca de 40% superior à verificada no início da revolução industrial. O aumento das
emissões de GEE fica, geralmente, a dever-se aos seguintes fatores:


Queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo, gás) que produz CO2 e NO2



Desflorestação, com redução da capacidade global da captura de CO2 presente na
atmosfera



Aumento da atividade pecuária e, consequentemente das quantidades de CH4 produzidas



Fertilização dos solos com o recurso a adubos ricos em N, traduzindo-se na libertação de
NO2 para a atmosfera



Libertação de gases fluorados para a atmosfera (estes gases têm um efeito de estufa cerca
de 23.000 vezes superior ao CO2)

5.1.1.2.3 – Consequências das Alterações Climáticas
Os custos para a sociedade relacionados com danos patrimoniais, para a rede de infraestruturas e
para a saúde humana representam encargos muito pesados para a sociedade e para a economia,
tendo particular relevância em contextos socioeconómicos mais débeis. Os setores fortemente
dependentes dos regimes de temperaturas e de precipitação (e.g. agricultura, turismo, produção de
energia) são particularmente afetados por situações climáticas anómalas. Da mesma forma,
fenómenos climáticos extremos traduzem-se em custos sociais muito elevados, podendo destacar-se
neste capítulo as inundações quer pelo potencial de perda de vidas humanas, mas igualmente pelos
custos económicos que acarretam.


Fusão das calotes polares e subida do nível do mar

O aquecimento e expansão da água do mar associado à fusão das calotes polares traduz-se num
progressivo aumento do nível do mar. Esta subida do nível do mar tem como consequência a
inundação e a erosão das zonas costeiras de cotas mais baixas.


Fenómenos meteorológicos extremos

A ocorrência de fenómenos meteorológicos extremos (e.g. chuvas torrenciais) está a aumentar de
frequência, dando origem a situações de grande prejuízo social e económico. No caso das chuvas
torrenciais, para além da inerente questão relacionada com as cheias relâmpago, há uma
potenciação da degradação da qualidade da água disponível no local de ocorrência. No extremo
oposto do espetro, a ocorrência de períodos muito prolongados de ausência de pluviosidade
(alteração dos padrões de pluviosidade) também se traduz em graves prejuízos ambientais, sociais e
económicos face à limitação da disponibilidade local do recurso.
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Riscos para a vida selvagem

As espécies animais e vegetais atualmente ocorrentes na Terra resultaram de processos evolutivos
complexos em que a adaptação/adaptabilidade às condições climáticas/meteorológicas teve um
papel importante na seleção natural, que se processou ao longo de gerações num ritmo ditado pelo
pool genético dessas mesmas espécies. No entanto, a velocidade a que as alterações climáticas se
estão a verificar, sobrepõe-se à velocidade com que as espécies se podem adaptar, implicando, por
exemplo, a deslocação para outros habitats. Por outro lado, esta incapacidade de acompanhar o
ritmo da alteração do clima leva a que algumas espécies com caraterísticas mais particulares e muito
definidas pelos habitats que preferem estejam muito mais propensas a fenómenos de extinção, locais
ou globais.

5.1.1.2.4 – Situação de Referência
Seguidamente apresentam-se os dados referentes à evolução das emissões de gases com efeito de
estufa e emissões por unidade de PIB para Portugal, bem como dados referentes aos setores mais
emissores de GEE (convertidos para CO2 equivalente).

Fonte: www.apambiente.pt

Figura 5.1.11 – Evolução das emissões nacionais de GEE

De acordo com a mais recente atualização do Inventário Nacional de Emissões de 2018 (relativo ao
ano 2016), as emissões de GEE, sem contabilização das emissões de alteração do uso do solo e
florestas (LULUCF1), são estimadas em cerca de 67,8Mt CO2e, representando um aumento de 13,1%
face a 1990 e uma redução de 2,6% relativamente aos valores de 2015.

1

Land use, land use change and forestry
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Fonte: www.apambiente.pt

Figura 5.1.12 – Emissões por componentes gasosos 1990/2016

O gás com maior representatividade é o CO2 com cerca de 74% do total das emissões nacionais,
situação que está relacionada com a importância do setor energia e a predominância do uso de
combustíveis fósseis.

Fonte: www.apambiente.pt

Figura 5.1.13 – Emissões de GEE por setor em 2016

Como se pode verificar pelo gráfico acima apresentado, o sector da energia, incluindo transportes,
era em 2016 a principal atividade responsável pelas emissões de gases com efeito de estufa,
representando 69,4% das emissões nacionais, e apresentando um crescimento de cerca de 14% no
período 1990/ - 2016. Neste setor, a produção de energia e os transportes são as fontes mais
importantes, representando respetivamente cerca de 26% e 25% do total das emissões nacionais.
Ainda neste setor da produção de energia, a produção de energia elétrica representa cerca de 22%
do total de emissões, o que indica a grande dependência do País de combustíveis fósseis para a
produção de energia elétrica e para os transportes.
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Os setores processos industriais, agricultura e resíduos têm um peso aproximado, representando
10,8%, 10% e 9,6%, respetivamente. Os processos industriais, o setor agrícola e resíduos
apresentam tendências de crescimento diferenciadas, com o setor da agricultura a reduzir as
emissões em 5% face a 1990, enquanto que o setor dos resíduos e da indústria aumentaram o seu
peso nas emissões nacionais relativamente a 1990 (mais 19% e 24% respetivamente).
As estimativas do setor LULUCF mostram que este setor é um sumidouro líquido de CO2
representando um sequestro de -6,8 Mt CO2 em 2016.
A figura seguinte representa a evolução das emissões por setor entre 1990 e 2016, sendo claramente
visível o peso do setor da energia e transportes relativamente aos outros setores, verificando-se um
decréscimo constante no período 2005/2016:
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Fonte: www.apambiente.pt

Figura 5.1.14 – Evolução das emissões de GEE por setor, entre 1990 e 2016

O Projeto em estudo, por si só, não será responsável por emissões diretas de GEE, visto tratar-se de
um projeto subestação elétrica e de linhas associadas, assumindo um papel neutro neste contexto.
Refira-se que a implantação de uma infraestrutura deste tipo se traduz, normalmente, na interferência
com solo rural e no abate de árvores com elevada capacidade de captura de CO2, sendo a perda
desta capacidade tanto maior quanto maior for o número de árvores a abater para a sua implantação
e a potencial destas no que diz respeito ao sequestro de carbono.
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5.1.2 – Geologia e Geomorfologia

5.1.2.1 – Metodologia
No presente subcapítulo apresenta-se a análise do descritor Geologia e Geomorfologia para a região
onde se desenvolve o projeto da Subestação de Sobrado, com descrição do enquadramento
geológico, litoestratigrafia, geomorfologia, tectónica, sismicidade e recursos minerais.
A análise deste fator ambiental foi realizada mediante consulta de bibliografia de especialidade
disponível, e de estudos anteriores realizados para o projeto, nomeadamente:


Carta Geológica de Portugal, escala 1:50.000, 9-D (Penafiel) e respetiva Notícia Explicativa
(MEDEIROS, A., PEREIRA, E. & MOREIRA, A., 1980);



Carta de Neotectónica de Portugal Continental à escala 1:1.000.000 (CABRAL & RIBEIRO,
1988);



Relatório Geológico-Geotécnico (GEOSOLVE, 2012) que acompanha o projeto da Subestação
de Sobrado.

Com o objetivo de averiguar a existência de recursos minerais na área em estudo, foram contactadas
entidades tutelares na matéria, nomeadamente Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG),
e a Direção Geral de Engenharia e Geologia (DGEG), a fim de obter informação específica sobre a
eventual existência de recursos minerais na envolvente ao local de implantação da subestação.

5.1.2.2 – Enquadramento geológico e geomorfológico
A região onde se insere a Subestação e as linhas associadas em estudo compreende formações
geológicas pertencentes ao anticlinal de Valongo (Figura seguinte), megaestrutura formada durante
a primeira fase de deformação hercínica. Esta megaestrutura do Paleozóico inferior na região de
Valongo corresponde a um anticlinal assimétrico com direção NW-SE e vergência para Oeste. A
sequência estratigráfica da região é constituída por rochas de idade entre o Pré-Câmbrico e o
Devónico, enquadrando-se nas formações do Paleozóico da Região Dúrico-Beirã.
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Fonte: GEOSOLVE, 2012

Figura 5.1.15 – Enquadramento geológico da área de estudo

Do ponto de vista geomorfológico regional, a área de estudo insere-se na unidade geomorfológica do
Minho Ocidental, marcado por depressões alinhadas, assinaladas pela drenagem fluvial. Estes
alinhamentos assumem como direção predominante ENE-WSW e N-S. A rigidez e paralelismo do
traçado das linhas de água (como os dos rios Ave, Cávado, Lima e Minho) sugerem uma adaptação a
fraturas na crusta à escala regional (BRUM FERREIRA, 1983) (figura seguinte).
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Fonte: BRUM FERREIRA (1983)

Figura 5.1.16 – Enquadramento geomorfológico da área de estudo

A este do Porto o relevo é bem marcado por dois alinhamentos orográficos, sensivelmente paralelos,
com uma orientação dominante sensivelmente NW-SE, condicionados pela tectónica hercínica que
atingem altitudes situadas entre os 300 e 400m. Estas elevações, com fortes declives, e onde se
insere a área em estudo, são denominadas por Serras de Valongo.
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Estes relevos, com orientação NW-SE desenvolvem-se para sudeste, a partir da Serra de Santa Justa
que, após o cruzamento com o rio Ferreira, se bifurcam em dois alinhamentos, de natureza
quartzítica, com topos arredondados e estreitos, e estão associados aos quartzitos (Ordovícico),
rochas de elevada dureza e resistência à erosão, que formam estas cristas alongadas e vigorosas.
Toda a região foi afetada pela deformação ocorrida no Paleozóico, que marcou o relevo, com a
formação da megaestrutura conhecida como o Anticlinal de Valongo, cujo eixo mergulha 5-15º NW e
com plano axial 60º para NE (COUTO, 2014). Existem ainda outras cristas, secundárias, de menor
importância.
Refere-se ainda que o anticlinal de Valongo, constituído por rochas de diferentes competências
(conglomerados, quartzitos e xistos) forma, do ponto de vista geomorfológico, um excelente exemplo
de inversão de relevo.

5.1.2.3 – Geomorfologia
Segundo BATEIRA (2013) a área de estudo enquadra-se em três unidades geomorfológicas,
designadamente:


Serras de Valongo, ou serras de Pias e Santa Justa

Constituem uma unidade geomorfológica diretamente relacionada com a estrutura geológica na
convergência dos dois flancos (ocidental e oriental) do anticlinal de Valongo, que mergulha para NW.
São relevos de erosão diferencial resultante da grande dureza dos quartzitos do Skidaviano
(Ordovício) que afloram ao longo das serras. Aproveitando a fracturação, a rede hidrográfica escavou
profundas gargantas de que se destaca a garganta do rio Ferreira, de grande interesse cénico e
paisagístico.
Os declives extremamente fortes e o encaixe da rede hidrográfica são fatores extremamente
importantes no que se refere à evolução atual das vertentes. Nesta área, os movimentos de vertente
são os processos geomorfológicos com maior possibilidade de ocorrer, aproveitando as formações
superficiais de fraca consolidação e a fracturação intensa dos afloramentos rochosos de quartzito.


Colinas em xisto

Fazem a separação dos vales dos rios Leça e Ferreira. Estas colinas talhadas em rochas
metamórficas apresentam uma fraca permeabilidade, o que justifica a grande densidade de
drenagem. Na impossibilidade de uma fácil infiltração, a precipitação encontra no escoamento
superficial uma forma de drenagem rápida até aos canais fluviais das depressões vizinhas. A sua
disposição (SE-NW) evidencia uma forte adaptação à fraturarão hercínica, coincidente com a direção
do Anticlinal de Valongo, que define a orientação das cristas quartzíticas e promove a formação de
uma rede de drenagem alongada.
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Vales alveolares

Trata-se de um conjunto de depressões com fundo irregulares, drenadas por dois rios principais: o rio
Ferreira e o rio Leça, que correm alternadamente em vales encaixados e em depressões de fundo
mais ou menos amplo, consoante a sua evolução geomorfológica. A evolução destas depressões
permitiu a acumulação de importantes depósitos de textura fina e com carácter aluvionar e coluvionar.
À semelhança dos vales alveolares escavados nos granitóides, a transição das vertentes até ao canal
de escoamento, tanto do Ferreira como do Leça, permitiu a construção de um fundo de depressão,
que apesar de irregular, apresentam declives fracos, o que facilitou desde sempre a ocupação do
território e o uso dos solos.
Na figura seguinte apresenta-se um esboço segundo BATEIRA (2003) das unidades geomorfológicas
da área de estudo na qual se encontra implantado o projeto da Subestação de Sobrado as linhas
associadas em estudo.

Fonte: BATEIRA (2003)

Figura 5.1.17 – Unidades geomorfológicas da área de estudo
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5.1.2.4 – Litoestratigrafia
A definição das unidades geológicas interessadas pelo projeto foi estabelecida com base nos
elementos bibliográficos disponíveis, nomeadamente: Folha 1 da Carta Geológica de Portugal, à
escala 1:200.000 (PEREIRA (coord.), 1989), e respetiva Notícia Explicativa (PEREIRA et al., 1992);
Folha 9-D (Penafiel) da Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50.000 (MEDEIROS et al., 1980) e
respetiva Notícia Explicativa (MEDEIROS et al., 1980); e Estudo Geológico e Geotécnico
(GEOSOLVE, 2012).
As unidades geológicas interessadas (ordenadas das mais recentes para as mais antigas)
correspondem às que constam da legenda da figura seguinte sendo descritas com maior pormenor
nos parágrafos seguintes.

Fonte: Carta Geológica de Portugal na escala 1/50.000, folha 9D (Penafiel)

Figura 5.1.18 – Geologia da área de estudo
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Ordovícico Médio


Dapingiano-Darriwiliano

A Formação de Valongo, descrita por MEDEIROS et al. (1980) como “Xistos argilosos,
ardosíferos (xistos de Didymograptus e xistos de trilobites) – Xistos de Valongo”, poderá ocorrer
no extremo E da área de estudo, contactando com as unidades geológicas mais recentes através
de falha. Esta unidade é fundamentalmente xistenta, com cerca de 300m de espessura.


Ordovícico Superior -Silúrico inferior(?)


Ashgiliano-Landoveriano inferior(?)

Descrita MEDEIROS et al. (1980) como “Xistos, grauvaques e quartzitos” ou “Grauvaques de
Sobrido”, trata-se da Formação de Sobrido (ROMANO & DIGGENS, 1973-74). Esta formação
é subdivida em dois membros: o membro inferior da Formação de Sobrido é constituído por
quartzitos com espessuras métricas geralmente lenticulares, intercalados com siltitos e xistos
que se sobrepõem aos xistos com nódulos da Formação de Valongo; o membro superior é
constituído por diamictitos maciços a laminados. Em termos de espessura, atinge cerca de
duas centenas de metros. O conjunto é cortado por numerosos filões de quartzo branco.


Silúrico


Landoveriano médio-Venloquiano

A base da sequência silúrica do Anticlinal de Valongo é inicialmente constituída por xistos negros
carbonosos com intercalações de liditos e ftanitos (Xistos carbonosos inferiores), cuja espessura
aproximada é de 100m, subjacentes a xistos acinzentados com intercalações de grauvaques,
quartzitos e xistos negros grafitosos (Xistos carbonosos superiores).


Silúrico superior-Devónico Inferior


Ludloviano-Devónico Inferior

A Formação de Sobrado (ROMANO & DIGGENS, 1973-74), descrita na noticia explicativa da
cartografia à escala 1/50.000 como “Xistos de graptólitos, grauvaques e quartzitos, com leitos
grafitosos intercalados”, é composta por psamitos e pelitos alternados, às vezes, negros, sendo
cortado por diversos filões quartzosos. Intercalados no seio da Formação de Sobrado, ocorrem níveis
greso-quartzíticos. Esta formação encontra-se subdividida em três níveis não formais (PEREIRA et
al., 1992 in GEOSOLVE, 2012):


Conjunto inferior: composto por quartzitos impuros com níveis conglomeráticos, mostrando
estratificação cruzada. Ocorrem grés imaturos, ricos em óxidos de ferro hidratados. Este
conjunto desenvolve-se desde o Sobrado até sensivelmente a NW de Vilar da Luz. Os
quartzitos mostram ritmos conglomeráticos intercalados em sedimentos terrígenos vermelho
arroxeados de natureza greso-argilosa ou grauvacóide.
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Conjunto médio: constituído por alternâncias de xistos e grauvaques de cor cinzenta
esverdeada com diversas figuras sedimentares (ripples, laminações, etc.). Correspondem a
alternâncias de filitos e metagrauvaques à escala decimétrica e centimétrica.



Conjunto superior: composto por alternância de xistos cinzentos e negros com limonites.
Correspondem a filitos e a metassiltitos.

Apesar da formação se encontrar intensamente dobrada e ser de difícil avaliação, estima-se que a
sua espessura seja da ordem dos 800m.
A zona de implantação da obra encontra-se nesta Formação do Sobrado exibindo em termos
topográficos desníveis da ordem dos 40m, apresentando um horizonte geológico constituído
essencialmente por materiais metamórficos. De acordo com GEOSOLVE (2012), detetou-se em todas
as sondagens executadas materiais com xistosidade, em alguns dos casos de forma incipiente,
noutros de uma forma mais penetrativa. Os materiais foram classificados como filitos mesmo sem a
sua aparência brilhante característica.
A Este da plataforma, encontra-se uma zona de aterro (presume-se não controlado), onde foram
detectados vários detritos (blocos rochosos, troncos, plásticos, ferros, etc.), apresentando uma
espessura superior a 20m (Norvia, 2019).

5.1.2.5 – Tectónica e Sismicidade
Portugal encontra-se inserido na placa Eurasiática, relativamente próxima da fratura Açores-Gibraltar
que constitui fronteira entre aquela placa e a placa Africana. Neste contexto, Portugal pertence à
subplaca ibérica, separada da restante área continental europeia pela cadeia pirenaica.
A região localiza-se entre a fronteira de placas Africana-Euroasiática (Ibérica) e as regiões interiores
continentais mais estáveis do noroeste da Europa, sendo por isso afetada por 2 tipos de atividade
sísmica:


Sismicidade interplaca, associada à fronteira das placas Eurasiática e Africana, gerada na
Zona de fratura Açores - Gibraltar, com registo de sismos de magnitude elevada (de que é
exemplo o sismo de 1 de Novembro de 1755, com intensidade VII);



Sismicidade intraplaca, associada a movimentos ao longo de estruturas de ressonância no
interior da placa Euroasiática, resultantes da acumulação de tensões e desenvolvimento de
deformações, originando sismos de magnitude moderada (de que é exemplo o sismo de 23 de
Abril de 1909).

De acordo com a carta de sismicidade histórica de Portugal Continental entre 1755 a 1996, à escala
1:1.000.000, do Atlas do Ambiente (vide figura seguinte) verifica-se que a área de estudo se encontra
numa zona com grau de intensidade máxima VI (bastante forte). Esta escala de graus de intensidade
é baseada num reconhecimento subjetivo dos efeitos da vibração no comportamento das pessoas e
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no grau de destruição provocado. O grau de intensidade VI representa o seguinte: Sentido por todos.
Muitos assustam-se e correm para a rua. As pessoas sentem falta de segurança. Os pratos, as loiças,
os vidros das janelas, os copos partem-se. Objetos ornamentais e livros caem das prateleiras. Os
quadros caem das paredes. As mobílias movem-se ou tombam. Os estuques fracos e alvenarias de
qualidade inferior (tipo D) fendem. Pequenos sinos tocam (igrejas e escolas). As árvores e arbustos
são visivelmente agitadas e ouve-se o respetivo ruído.
Segundo o Regulamento de Segurança e Ações em Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP,
1983) que estipula as normas de construção antissísmica a adotar em cada uma das quatro regiões
sísmicas definidas, o projeto encontra-se na Zona D para o qual é admitido um coeficiente de
sismicidade () de 0,3 (vide figura seguinte).

Fonte: Atlas do Ambiente; RSAEEP (1983)

Figura 5.1.19 – Sismicidade Histórica de Portugal Continental (1755 a 1996) e Zonamento Sísmico

Este regulamento define espectros de potência traduzidos por um coeficiente sísmico de referência,
0, que apesar de já ter em conta a estrutura a edificar, ainda depende da natureza dos terrenos, cuja
tipologia se apresenta no quadro seguinte.
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Quadro 5.1.2 – Coeficiente sísmico de referência para diferentes tipos de terrenos
Tipo de terreno
II
Solos coerentes muito
duros, duros e de
consistência média, solos
incoerentes compactos

III
Solos coerentes
moles e muito
moles, solos
incoerentes soltos

Aterros, aluviões- coluviões

O



Solos de alteração dos maciços calcários,
calco-margosos e gresosos
Formações rochosas calcárias, calcomargosas e calco-areníticas



O

Litologias

Formações gresosas

I
Rochas e
solos
coerentes
rijos


O



 - mais provável; O – menos provável

Fonte: RSAEEP (1983)

De acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 2010 e no respetivo Anexo Nacional (NA), o
projeto encontra-se inserido nas zonas sísmicas 1.6 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona sísmica 2.5
(Ação Sísmica Tipo 2) em que os valores de aceleração máxima (agR) de referência a considerar,
são de 0,35m/s2 (zonas sísmicas 1.6) e de 0,8m/s2 (zona sísmica 2.5) (figura seguinte).

Figura 5.1.20 – Zonamento sísmico segundo o Anexo Nacional NA da NP EN 1998-1:2010

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

97

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE



Neotectónica

Na figura seguinte apresenta-se o enquadramento neotectónico da região onde se insere o projeto
em estudo.

Fonte: Cabral (2012)

Figura 5.1.21 – Falhas com atividade nos últimos 3 M.a. no território continental português

De acordo CABRAL (2012), a menos de 2km a W da área de estudo encontra-se uma falha com
direção geral NNE-SSW que se desenvolve desde Espinho até à área de estudo, prolongando-se
depois para N, até Espanha. Segundo CABRAL et al. (1988), até à zona de implantação da área de
estudo, esta estrutura tem atividade neotectónica comprovada, sendo considerada provável no seu
prolongamento para N. A este facto deverá ser dada atenção particular no dimensionamento das
diferentes estruturas.

5.1.2.6 – Recursos Minerais e Património Geológico
A avaliação da presença de recursos minerais na área de estudo e envolvente foi efetuada por
pesquisa à base de dados geoportal.lneg.pt do LNEG, em 16-02-2016, que agrupa as seguintes
bases de dados de ocorrências de recursos minerais:
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SIORMINP (Sistema de Informação de Ocorrências e Recursos Minerais Portugueses);



CERAM (Matérias Primas Minerais na Indústria Cerâmica);
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Pedreiras;



Base de Dados do Museu de Jazigos Minerais Portugueses.

De acordo com o SIORMINP e a base de dados do Museu de Jazigos Minerais Portugueses na área
de estudo não se registam ocorrências, tendo sido encontradas na sua envolvência as indicadas na
figura e quadro seguintes.
Por fim, salienta-se que a geologia regional é complexa e de elevado valor patrimonial, o que
justificou a criação em 1998 do Parque Paleozóico de Valongo, com a finalidade de preservar o
património geológico e mineiro da região assim como o património biológico. Importa referir que do
ponto de vista paleontológico existe uma grande paleobiodiversidade. Entre os fósseis de animais
marinhos (do Câmbrico ao Devónico) é possível observar trilobites, graptólitos, braquiópodes,
gastrópodes, cefalópodes, bivalves, cistóides, crinóides, briozoários e peixes entre outros.

Figura 5.1.22 – Ocorrências de recursos minerais na região em estudo
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Quadro 5.1.3 Ocorrências de recursos minerais (Fonte: SIORMINP, 2016)
ID

Concessão

Nome

Substâncias
e/ou Metais

Dimensão

Concelho

Coordenadas
(Datum 73)

Descrição

Rochas
Encaixantes

500

2089

Cabeda

Ferro (Fe)

Pequena

Valongo

-33400; 171850

Camada limonítica intercalada em xistos silúricos,
orientada NW-SE, com pendor de 40º a 50º NE e
possança variável de 1 a 4m.

Xistos

222

247

Coiro de Boi

Antimónio (Sb)

Pequena

Gondomar

-29950; 166700

498

2367

Moinhos de Riba

Antimónio (Sb)

Pequena

Valongo

-32350; 171600

Filão quartzoso antimonífero

Xistos

499

1119, 1317,
1382

Montezelo /
Montado do Vilar

Antracite (C)

Pequena

Maia,
Valongo

-34400; 173400

Pequena sub-bacia carbonífera, situada no extremo
noroeste da Bacia Carbonífera do Douro, cerrada em
dobra-falha. A camada de carvão, por vezes com
espessuras consideráveis, é de idade estefaniana.

Conglomerados,
Grés, Xistos

Pequena

Gondomar,
Valongo

-30900; 168950

Pequena

Valongo

-29150; 168150

Filões de quartzo, orientados N 75º W a E-W, quase
verticais e com possanças de 0,1 a 0,3 m.

Xistos

Quartzitos, Xistos

Grauvaques,
Xistos

42

3, 978

41

250

Pinhal / Vale de
Antimónio (Sb),
Achas e Ribeiro da
Ouro (Au)
Igreja
Ribeira da Quinta
do Cavalo Morto

Antimónio (Sb)

Filões de quartzo com antimonite, orientados N 40º E e 40º
Grauvaques,
NW e N 40º W e verticais, com possanças de 0,5 a 1,0m. Quartzitos, Xistos

Filões com direções dominantes N 30º E e subverticais e
stockwerks de quartzo. Alternâncias de quartzitos e xistos,
Quartzitos, Xistos
com veios de quartzo intraestratificados. Mineralizações
D1/D3.

36

1894, 1895,
1896, 1897,
1898

Serra de Pias e
Moirama

Ouro (Au)

Pequena

Valongo

-28850; 166050

Estruturas filonianas em fraturas transversais nas
charneiras de anticlinais secundários e em caixas de
falhas, com direções dominantes N 70º W a E-W,
pendores 70º a 90º S e possanças de 0,6 a 1,5 m. Onde
estas estruturas se cruzam, ocorrem stockwerks.
Mineralizações D1 e D3.

39

1992, 314,
315

Serra de Pias W e
Couce

Antimónio (Sb),
Ouro (Au)

Pequena

Gondomar,
Valongo

-29050; 165550

Filões de quartzo, instalados em cisalhamentos ativos em
D1/D3, com direção N 75º a 80º E, subverticais e
possanças da ordem dos 0,2 m

-29850; 167750

Estruturas filonianas constituídas por quartzo, quartzitos
brechificados e quartzitos ricos em veios de quartzo, que
predominam nas charneiras de anticlinal principal e de
anticlinais secundários em fraturas transversais e em
caixas de falha. Os filões principais têm direções
Quartzitos, Xistos
dominantes N 70º a 75º W, N 40º a 45º W e N 20º E,
pendores de 70º a 75º S, 65º N e 85º E e possanças até
1,5 m; existe ainda um filão de felsito aurífero. Stockwerks,
que englobam estruturas filonianas com várias direções.
Mineralizações em cisalhamento ativo em D3.

35

188, 189,
1893, 1899,
190, 1908

Serra de Santa
Justa e Valongo

Ouro (Au)

Desconhecida

Valongo
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ID

Concessão

Nome

Substâncias
e/ou Metais

Dimensão

Concelho

Coordenadas
(Datum 73)

Descrição

Rochas
Encaixantes

501

2162, 2163

Sete Casais e
Formiga

Antracite (C)

Pequena

Valongo

-33350; 170900

Pequena bacia carbonífera cerrada em dobra-falha com
intercalações silúricas. As camadas de carvão,
descontínuas e desprovidas de interesse económico,
pertencem ao Estefaniano C inferior.

Conglomerados,
Grés, Xistos

As pedreiras de ardósia na região estão instaladas numa
faixa xistenta do flanco oriental do anticlinal de Valongo
(Douro Litoral) e pertencem ao Landeiliano superior
(Ordovícico). A exploração tradicional faz-se em câmaras
subterrâneas, embora, atualmente exista uma grande
exploração a céu aberto. Excetuando as camadas
superficiais, a fracturação das zonas em exploração é
moderada, não ocorrendo falhas importantes. Destacamse fraturas de atitude N 45°E, 80 a 90°NW, N 45°W, 60 a
70°SW, e também, N 10°W, 75°E, entre outras,
constatando-se serem oblíquas relativamente à clivagem
xistenta (N 33°W, 60°NE a subvertical). As diaclases
dificultam a exploração sendo, por vezes, preenchidas por
quartzo. Ocorrem, ainda que pouco frequentemente,
nódulos siliciosos elipsoidais, alinhados segundo a
estratificação, intercalações siltíticas e concentrações
piritosas ou carbonosas. Os blocos extraídos têm,
geralmente, forma prismática alongada ou tabular e
dimensões média e grande, sendo comercializados em
placas simplesmente clivadas, amaciadas, polidas,
serradas ou aplainadas. As reservas são muito elevadas.

Xistos

-

-

-

Ardósia

-

Valongo
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5.1.3 – Solos e Reserva Agrícola Nacional (RAN)

5.1.3.1 – Metodologia
A caracterização dos solos da área a ocupar pela subestação em estudo e respetivas linhas de
transporte associadas foi realizada com base na Carta de Solos do Atlas do Ambiente, na escala
1:1.000.000, de acordo com a nomenclatura da FAO, a qual fornece a necessária informação,
considerando o reduzido grau de afetação do solo e a extensão do projeto. Esta cartografia foi
cruzada com a cartografia da Reserva Agrícola Nacional, que fornece indicação da localização dos
solos de melhor aptidão, nomeadamente os de origem aluvial. Foi também analisada informação
bibliográfica de carácter geral e dados obtidos no trabalho de campo.
A descrição das características do solo foi efetuada com base nas correspondentes famílias de solos
da classificação do ex-Centro Nacional de Reconhecimento e Ordenamento Agrário (ex-CNROA).
A aptidão dos solos para a agricultura foi avaliada a partir da Carta de Capacidade de Uso do Solo do
Atlas do Ambiente, também à escala 1:1.000.000 e da bibliografia temática.

5.1.3.2 – Pedologia
Tendo como base a cartografia de solos referida, verifica-se que na área em estudo predominam os
Cambissolos húmicos de xistos associados a Luvissolos.

Quadro 5.1.4 - Correspondência entre a classificação da FAO-UNESCO e do ex-CNROA
FAO-UNESCO

Ex-CNROA

Cambissolos húmicos

Solos Litólicos húmicos

Luvissolos

Solos Argiluviados pouco Insaturados (Solos mediterrâneos pardos ou
vermelhos)

Seguidamente apresentam-se as características dos solos presentes na área em estudo:


Cambissolos húmicos

São solos pouco evoluídos de perfil AC ou ABC, formados a partir de rochas não calcárias, em que o
horizonte A1 é húmico e o B do tipo "cambic". O horizonte A húmico tem elevada percentagem de
matéria orgânica mais ou menos humificada, com baixas velocidades de decomposição devido às
baixas temperaturas dos locais em que estes solos ocorrem, geralmente a altitudes elevadas.
No caso presente, os solos existentes são solos delgados, ocorrentes em locais declivosos sujeitos a
intensa a meteorização física, resultante da acelerada erosão da rocha originária. São solos de
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permeabilidade reduzida a média e elevada suscetibilidade aos processos erosivos e à contaminação,
sem aptidão agrícola, apenas suscetíveis de uso florestal (classe F – Aptidão Florestal).


Luvissolos

São solos evoluídos de perfil ABC, com um horizonte B eluvial em que o grau de saturação é superior
a 35% e que aumenta, ou pelo menos não diminui com a profundidade. O horizonte B é argílico.
Ocorrem em zonas de declives menos acentuados que os anteriores, geralmente em locais de relevo
ondulado. São solos com uma drenagem difícil, boa reserva mineral e baixos teores de matéria
orgânica. A sua capacidade de troca catiónica é muito variável e o pH é médio a elevado. São solos
de fertilidade variável e de suscetibilidade média a elevada à erosão. Têm média a baixa capacidade
de prevenção de situações de poluição.
No presente caso ocorrem nas zonas de menor altitude, na proximidade dos aglomerados
populacionais, podendo ter ocupação agrícola ou florestal e pertencendo na área em estudo à classe
de capacidade de uso C – Aptidão Agrícola Condicionada.

5.1.3.3 – Reserva Agrícola Nacional
O Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º. 199/2015 de
16 de setembro, aprovou o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RJRAN).
A Reserva Agrícola Nacional (RAN) é um instrumento de gestão territorial que condiciona o uso do
solo a nível concelhio, tendo em conta a preservação de solos de boa aptidão agrícola, segundo um
regime que define as possíveis ocupações compatíveis com a salvaguarda de solos agrícolas.
Estas áreas correspondem aos solos de melhor aptidão agrícola natural tendo, nalguns casos, sido
integradas na RAN outras áreas onde foram realizados investimentos visando a melhoria da
produção de bens agrícolas, nomeadamente regadios, pomares ou vinhas.
De acordo com o RJRAN, as utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem
verificar -se quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos da RAN e não
exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica,
económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos
classificados como de menor aptidão, e quando estejam em causa, nomeadamente “l) Obras de
construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias,
aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de
abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos
públicos ou de serviço público” (alínea l), do n.º 1, do Artigo 22.º).
Na área a ocupar pela subestação e pelas linhas em estudo não ocorrem quaisquer solos integrados
na Reserva Agrícola Nacional.
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5.1.4 – Recursos Hídricos

5.1.4.1 – Metodologia
O presente capítulo tem como objetivo efetuar uma análise do ambiente afetado pelo presente
projeto, nos aspetos de hidrografia e do regime hidrológico. Interessa neste capítulo verificar a
situação existente ao nível dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos em presença de modo a
possibilitar uma avaliação da interferência do presente projeto da Subestação de Sobrado e linhas
associadas.

5.1.4.2 – Caracterização Hidrográfica e Hidrológica
Considerando a divisão em Regiões Hidrográficas de Portugal, de acordo com o Decreto-Lei
n.º 347/2007, de 19 de Outubro, o projeto em análise desenvolvem-se na zona de cabeceira que
divide a Região Hidrográfica n.º 2 – Cávado, Ave e Leça, da Região Hidrográfica n.º 3 – Douro (Lei
n.º 58/2005, de 29 de dezembro, alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de
junho – Lei da Água). (vide figura seguinte).
As principais linhas de água que intercetam a área em estudo são tributárias do rio Leça, a poente, e
do rio Ferreira (afluente do rio Sousa que por sua vez é afluente da margem direita do rio Douro), a
nascente. A Subestação de Sobrado localiza-se na bacia hidrográfica do rio Ferreira e, nesse sentido,
na margem direita da bacia hidrográfica do rio Douro.
A bacia do Leça tem uma área que abrange nove concelhos: Gondomar, Maia, Matosinhos, Paços de
Ferreira, Porto, Santo Tirso, Trofa, Valongo e Vila do Conde. A principal linha de água desta bacia é o
próprio rio Leça. Este rio nasce no Monte de Santa Luzia, a 420 m de altitude, desaguando no
Oceano Atlântico, no Porto de Leixões. Os principais afluentes do rio Leça são as ribeiras do
Arquinho e de Leandro.
A sub-bacia do rio Ferreira desenvolve-se nos concelhos de Santo Tirso, Lousada, Valongo, Paredes,
Paços de Ferreira. Com nascente em Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira, o rio Ferreira
vem afluir à margem direita do rio Sousa, a pouco mais de 2,5km deste desaguar na margem direita
do rio Douro.
De acordo com os PGRH 2 e 3, seguindo as tipologias de rios em Portugal Continental, no âmbito da
implementação da Diretiva Quadro da Água, os rios que ocorrem na envolvente da área de estudo
(rio Leça e rio Ferreira) enquadram-se na categoria de Rios do Norte de Pequena Dimensão,
referindo-se unicamente o rio Ferreira, a partir da zona do Sobrado para jusante, classifica-se como
rio do norte de média-grande dimensão.
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Figura 5.1.23 – Bacias hidrográficas intercetadas pelo projeto em estudo

No quadro seguinte identificam-se as principais características das linhas de água mais expressivas
da região e onde afluem as ribeiras presentes na área em estudo.

Quadro 5.1.5 – Caracterização Hidrográfica
Classificação
Decimal
102
201 12 02

Linha de Água
Rio Leça
Rio Ferreira

Área da Bacia
Hidrográfica (Km2)
178.5
182.6

Comprimento do
Curso de Água (Km)
43,0
40,0
Fonte: DGRAH, 1981

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

Fotografia 5.1.1 – Ribeira do Vale da Cobra

Acresce que as referidas linhas de água se encontram classificadas como pertencente à Reserva
Ecológica Nacional (REN) e como apresentado na carta de Condicionantes apresentada no
Desenho 21 bem como no extrato da carta de REN apresentado no Desenho 22 - Volume 4.
Não se referem outras linhas de água com relevo na zona, sendo apenas identificadas pequenas
linhas de água, de caráter temporário.


Reservas de água superficial

O regime de escoamento é por vezes artificializado pela construção de barragens que criam reservas
de água. Como reservas de água superficial, na envolvente do projeto em estudo, não se identificam
quaisquer barragens ou represamento de água para qualquer uso.
Ainda relativamente a reservas de água, e atendendo à envolvente com grande componente florestal,
foi avaliada a proximidade a pontos de água com o objetivo de armazenamento para o combate a
incêndio.
Com base na consulta ao Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de
Valongo foi identificado um ponto de água, localizado a sul da área de implantação da subestação, na
proximidade do aterro da RETRIA/Recivalongo, identificado com o código VLG.CH.A2.007. Este
ponto de água encontra-se identificado na planta de condicionantes – Desenho 21 – Volume 4.
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5.1.4.3 – Caracterização Hidrogeológica
A distribuição dos recursos hídricos subterrâneos em Portugal Continental está intimamente
relacionada com as ações geológicas que moldaram o nosso território.
Do ponto de vista hidrogeológico, a área em estudo, está integrada no Maciço Antigo que constitui a
unidade geológica mais extensa a nível nacional.

Figura 5.1.24 – Unidades Hidrogeológicas e Sistemas Aquíferos na envolvente do projeto em estudo
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No Maciço Antigo predominam rochas duras, com diferentes graus de alteração, que condicionam a
maior ou menor aptidão hidrogeológica. A água subterrânea circula essencialmente através da rede
de fracturação, superfícies de diaclasamento ou de xistosidades. As formações são genericamente
pouco produtivas e, regra geral, produtividade muito reduzida que não ultrapassa, geralmente 3 l/s
por captação tubular unitária.
A descarga natural dos sistemas hidrogeológicos é feita essencialmente para linhas de água ou
através de nascentes. Existem ainda diversas áreas favoráveis à descarga de águas subterrâneas,
fundamentalmente em zonas de fundo de vale e em exsurgências nas bases de vertentes. (Fonte:
Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Cávado, Ave e Leça - RH2 – Agosto 2012).
Contudo, e apesar das condições relativamente desfavoráveis, vários são os concelhos que recebem
alguma contribuição de origem subterrânea para assegurar os abastecimentos, assim como existem
diversas outras captações privadas essencialmente utilizadas para rega mas também para consumo
humano ou atividades industriais.
Refere-se ainda que, ao longo dos corredores da linha, existem zonas com maior importância ao nível
dos recursos hídricos subterrâneos, sobretudo as áreas correspondentes aos ecossistemas da
Reserva Ecológica Nacional que mais se relacionam com esta componente, e que têm como função a
proteção para a recarga de aquíferos, designadamente: cabeceiras de linhas de água.
As áreas classificadas como cabeceiras de linhas de água ocorrem essencialmente nas zonas de
cumeada e desenvolvem-se no limite norte da subestação, sendo igualmente intercetadas pelas
linhas de 220 kV e de 400 kV. As referidas áreas inseridas na Reserva Ecológica Nacional constam
do Desenho 21 – Síntese de Condicionantes e do Desenho 22 – Extrato da Carta da Reserva
Ecológica Nacional do PDM de Valongo (Volume 4).
De acordo com as sondagens realizadas no âmbito do estudo Geológico Geotécnico desenvolvido no
âmbito do projeto da Subestação de Sobrado (Norvia, Abril de 2019), “Tendo em conta a existência
de níveis de água relativamente superficiais (3,90m no PZ2) e pela circulação subterrânea se efetuar
em meio fissural, através de fraturas (planos de clivagem, falhas, limites litológicos, xistosidade, etc.),
é expectável que no decorrer das operações possam ser intercetadas caudais de dimensão
imprevisível para o interior da escavação. Salienta-se que esta situação será mais provável de
ocorrer no sector Este da área em estudo. Podendo-se considerar a restante área como impermeável
e sem níveis freáticos.”
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5.2 – QUALIDADE DO AMBIENTE

5.2.1 – Qualidade da Água

5.2.1.1 – Metodologia
Dadas as características do projeto, onde as ações suscetíveis de alterarem a qualidade da água se
cingem especialmente à fase de construção, o descritor qualidade da água não assume grande
relevância para a avaliação global do projeto.
A caracterização da qualidade da água superficial e subterrânea foi apoiada nos dados de qualidade
da água disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH –
INAG - APA, IP).
No presente capítulo é também efetuada uma análise dos usos de água e fontes poluidoras uma vez
que condicionam as necessidades e características qualitativas do meio hídrico.
Para esta análise foram compilados dados relativos ao abastecimento público de água e à drenagem
e tratamento de águas residuais do município de Valongo, assim como outros usos e fontes
poluidoras de caracter privado. Esta informação teve como base dados informação do município,
Administração da Região Hidrográfica do Norte e SNIRH - Sistema Nacional de Informação dos
Recursos Hídricos. Dada a localização do projeto, ao nível hidrológico, na bacia hidrográfica do Leça
e do rio Douro foi igualmente consultada a informação constante dos Planos de Gestão das Regiões
Hidrográficas 2 e 3.

5.2.1.2 – Caracterização Qualitativa do Meio Hídrico
Para a caracterização qualitativa das massas de água superficiais que intercetam a área em estudo
foram consultados os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação dos Recursos
Hídricos (SNIRH – INAG - APA, IP), nomeadamente, no que se refere à classificação dos cursos de
água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos.
Esta classificação é feita em 5 classes de qualidade da água superficial, de Excelente a Muito Má.
E - Muito Má

D - Má

C - Razoável

B - Boa

A - Excelente

Na figura seguinte representa-se a localização das estações de monitorização consideradas
relativamente à área de estudo.
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Figura 5.2.1 – Localização das estações de monitorização da qualidade da água superficial relativamente ao
projeto em estudo

Da informação recolhida e, considerando o período desde 2009 a 2019, resulta a classificação
qualitativa de acordo com o apresentado no quadro seguinte. São também identificados os
parâmetros responsáveis pelos resultados mais desfavoráveis para cada uma das estações.
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Quadro 5.2.1 – Qualidade da água superficiais de acordo com as suas características de qualidade para usos
múltiplos na envolvente do projeto em estudo
Souto

Estação
Coordenadas

X (m)
Y (m)

Ponte Rio Leça

Hortal

06G/06

06G/07

06F/04

06G/02

174318

178027

167872

176078

473074

476756

475143

482436

Rio Ferreira

Rio Ferreira

Rio Leça

Rio Leça

2009

B

D

D

B

2010

-

E

C

-

2011

B

D

E

B

2012

B

C

D

B

2013

C

D

C

C

2014

E

C

B

B

2015

E

B

B

B

2016

E

B

-

-

2017

E

C

-

-

2018

E

C

C

E

2019

E

B

B

B

Azoto
Amoniacal e
Fósforo Total

CBO5, Nitratos e
Oxigénio Dissolvido

Nitratos

Nitratos

Linha de Água

Ano

Modelos

Parâmetros responsáveis
pela classificação da
qualidade da água (no
último ano monitorizado)

CQO – Carência Química de Oxigénio / CBO – Carência Bioquímica de Oxigénio / SST – Sólidos Suspensos Totais

E - Muito Má

D - Má

C - Razoável

B - Boa

A - Excelente

Como identificado, existem muitas situações onde a água apresenta qualidade Má a Muito Má, de
acordo com as suas características de qualidade da água para usos múltiplos.
Refere-se igualmente que, de acordo com informação disponibilizada presente nos Planos de Gestão
de Bacia Hidrográfica (1º ciclo e 2º ciclo) com incidência sobre a área de desenvolvimento do projeto
(RH2 – Cávado, Ave e Leça e RH3 – Douro), a classificação das principais massas de água superficiais
intercetadas pelo traçado e a respetivas pressões associadas são apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 5.2.2 – Identificação do código das massas de água na envolvente do traçado em estudo

Bacia
Hidrográfica

Leça

Código da
Massa de Água
(DQA)

Classificação da Massa de
Água (Fonte: PGRH 2ºCiclo)
Linha de Água

Estado
químico

Pressões das massas de
água
(Fonte: PGRH 1ºCiclo)

Estado ou
potencial
ecológico

02LEC0136

Rio Leça

Bom

Razoável

03DOU0327

Rio Ferreira

Bom

Razoável

*
A análise pericial indica pressão
urbana, agrícola e
hidromorfologica com impacte
moderado
*
A análise pericial indica pressão
urbana e hidromorfológica com
impacte moderado

Douro

*
Rio Sousa (inclui
troço do rio
A análise pericial indica pressão
03DOU0399
Ferreira do
Insuficiente
Medíocre
agrícola, indústria e
Sobrado para
hidromorfológica com impacte
jusante)
moderado
Fonte: PGBH Cávado, Ave e Leça (RH2) e PGRH Douro (RH3). 1ºCiclo e 2ºCiclo - *Todas as pressões significativas (urbana,
agrícola, pecuária, indústria) são igualmente consideradas de impacte reduzido com base no impacto quantificado
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Relativamente à qualidade dos recursos hídricos subterrâneos e à semelhança do realizado para
os superficiais, foram consultados os dados disponibilizados pelo Sistema Nacional de Informação
dos Recursos Hídricos (SNIRH) para a sua caracterização em termos qualitativos.
Assim, na envolvente do projeto em estudo a cobertura por estações de monitorização é pouco
expressiva sendo que se identificaram apenas as estações de monitorização representadas na figura
seguinte.

Figura 5.2.2 – Localização das estações de monitorização das águas subterrâneas na envolvente do projeto
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No quadro seguinte apresentam-se os resultados da qualidade da água nas estações de
monitorização da qualidade da água subterrânea na proximidade do projeto e identificadas na figura
anterior.
Esta classificação segue o disponibilizado pelo SNIRH pelo que compara os resultados obtidos com o
Anexo I do Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, e baseia-se nos parâmetros analíticos
determinados pelo programa de monitorização de vigilância operada pela CCDR. Para além da
classificação é ainda identificado o parâmetro responsáveis pela classificação obtida (quando
superior a A1), no último ano em a estação apresenta valores.
Quadro 5.2.3 – Características da Qualidade da Água Subterrânea na envolvente do projeto
Unidade
Hidrogeológica /
Sistema Aquífero

Localização
Estação

Classificação

X (m)

Y (m)

2006

2007

2008

111/N1

171343

476970

> A3

> A3

> A3

97/N1

161932

484091

A1

2009

2010
A2

Parâmetros responsáveis
pela classificação da
qualidade da água (no
último ano monitorizado)
Coliformes Totais e pH

Maciço Antigo
--

-Fonte: http://snirh.pt

Legenda de Cores:
A1

A2

A3

A Classificação da Qualidade da Água Subterrânea é efetuada de acordo
com o Anexo I do DL 236/98 de 1 de agosto, baseia-se nos parâmetros
analíticos determinados pelo programa de monitorização de vigilância
operada pela CCDR.

>A3

O Maciço Antigo Indiferenciado constitui uma unidade hidrogeológica bastante alargada pelo que os
resultados qualitativos globais poderão não ser representativos do que ocorre na zona de
desenvolvimento do projeto. De qualquer forma se expõe a distribuição qualitativa dos dados dos
últimos anos.
De acordo com informações do SNIRH, relativamente à qualidade da água subterrânea, de um modo
geral, o Maciço Antigo apresenta bastantes valores que o classificam com classe superior a A3,
situação que corrobora os resultados acima expostos na estação 111/N1.
Quadro 5.2.4 – Características da Qualidade da Água Subterrânea na envolvente do projeto

Ano
2015
2016
2017
2018

A1
11,7
12,8
8,4
7,3

A2
45,2
28,2
24
23,6

A3
12,5
10,3
5,8
13,6

>A3
33,6
48,7
61,7
55,5

Relativamente à classificação das massas de água subterrâneas de acordo com o referido nos PGRH
(RH2 - Cávado, Ave e Leça e RH3 - Douro), o código das massas de água e o respetivo estado e
principais pressões associadas apresentam-se no quadro seguinte.
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Quadro 5.2.5 – Identificação do código das massas de água interferidas pelo traçado em estudo

Massa de Água Subterrânea

Código da Massa
de Água (DQA)

Estado Químico da
Massa de Água
2ºCiclo

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Leça

A0×3RH2

Bom

Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do
Douro

A0x1RH3

Bom

Pressões mais relevantes da
massa de água
1ºCiclo
Todas as pressões significativas
(urbana, agrícola, pecuária,
indústria) são igualmente
consideradas de impacte
reduzido

Fonte: PGRH Minho e Lima (RH1) e PGBH Cávado, Ave e Leça (RH2) - 1ºCiclo e 2ºCiclo

5.2.1.3 – Usos da Água
Na zona de desenvolvimento do projeto da subestação não se referem usos de água significativos.
Dentro da área de estudo considerada apenas se referem algumas captações privadas de
abastecimento da RETRIA/RECIVALONGO.
Relativamente ao abastecimento público, a gestão do abastecimento em alta e em baixa é efetuada
pela Águas de Valongo, S.A. conforme dados apresentados no quadro seguinte, onde se identificam
igualmente os quantitativos relativos à população servida e consumo por habitante para os vários
concelhos onde se desenvolve o projeto em estudo.
Quadro 5.2.6 – Entidades Gestoras Abastecimento Publico de Água, população servida e consumo doméstico
no ano de 2009
Entidade Gestora
Concelho

Alta

Baixa

População servida por sistema
público de abastecimento de
água em 2017
%

Bewater – Águas
Bewater – Águas
99
de Valongo, S.A.
de Valongo, S.A.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Anuário Estatístico da Região Norte – 2018
Valongo

Consumo de água
do sector doméstico
por habitante
m3/hab
44

De modo a identificar as infraestruturas existentes na envolvente do projeto em estudo, foi contactada
as entidades gestoras, assim como a Administração da Região Hidrográfica do Norte, I.P. que identifica
as captações de titularidade privada. Da informação recebida, identifica-se do Desenho 21 – Síntese
de Condicionantes apresentada no Volume 4 as captações privadas identificadas na área de
estudo, localiza-se a cerca de 150 metros a sul da zona de implantação da Subestação, tendo como
uso o abastecimento de água à RETRIA/RECIVALONGO.

Não se refere qualquer outro uso de água na envolvente do projeto. A escola profissional localizada a
cerca de 250 metros a sudeste da subestação é abastecida pelo sistema público, sendo que, de
acordo com o projeto da subestação se prevê a construção de um ramal no alinhamento da EM 606
(Rua de Nossa Senhora do Amparo), desde esse local até à subestação com características a indicar
pelos Serviços Municipalizados de Valongo.

114

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

Face à componente florestal que envolve o projeto, foram igualmente consultadas as bases
cartográficas do SCRIF-IGEO para identificação de pontos de água para uso no combate a incêndios,
no entanto não se refere qualquer ponto na área de estudo considerada. Foi igualmente consultado o
Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) de Valongo que identifica um
ponto de água na proximidade do projeto (identificado no Desenho 21 – Síntese de Condicionantes
- Volume 4), a sul da subestação e a 140 metros a nascente deste ponto de água.

5.2.1.4 – Fontes de Poluição
Para a caracterização da qualidade da água na envolvente do projeto são identificadas as principais
fontes poluidoras existentes no concelho de Valongo e mais próximo, na área de estudo, e que
podem contribuir para a degradação da qualidade da água quer superficial quer subterrânea.
Uma das principais fontes poluidoras ao nível concelhio prende-se com a poluição de origem
urbana. No quadro seguinte é possível constatar os valores referentes às percentagens de serviço,
para o município de Valongo, nos quais se pode constatar uma grande percentagem de população
servida.
Quadro 5.2.7 – Entidades Gestoras de Saneamento e População Servida em 2017
Entidade Gestora

Concelho
Alta

Baixa

Sistema de Drenagem de Águas Residuais
População Servida em 2017
(%)
m3/hab

Bewater – Águas de
Bewater – Águas de
Valongo
99
Valongo, S.A.
Valongo, S.A.
Fonte: Instituto Nacional de Estatística - Anuário Estatístico da Região Norte – 2018

78,2

Mais focado na área de estudo, em virtude da grande componente florestal que aqui predomina, uma
questão importante a salientar para a qualidade da água prende-se com as alterações induzidas
pelos incêndios florestais.
De acordo com o LNEC (2008 - Avaliação do Impacte de Fogos Florestais nos Recursos Hídricos
Subterrâneos), os efeitos dos fogos florestais na alteração da qualidade da água dependem da forma
como as características do fogo (frequência, intensidade, duração e abrangência espacial) interagem
com as características da bacia hidrográfica (clima, topografia, tipo de solo, geologia, ocupação do
solo e percentagem de vegetação queimada).
Assim, os efeitos são mais acentuados quando: o incêndio é de elevada severidade, com queima de
grandes quantidades de matéria orgânica; ocorrem ventos fortes durante o fogo; existe elevada
precipitação após o incêndio; a bacia hidrográfica apresenta relevos acentuados e; quando os solos
apresentam baixa capacidade de troca catiónica.
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Os poluentes que mais se destacam como resultantes de incêndios florestais são os hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos (HAPs), referindo-se também o aumento do carbono, ou de matéria orgânica,
resultante da queima de matéria vegetal; o aumento de catiões (Cálcio, Manganês, Potássio e, em
alguns casos, Sódio) com origem nas cinzas e nos solos superficiais.
Finalmente há a referir ainda a poluição resultante das atividades agrícolas e pecuárias que, ainda
que pouco relevantes na região, constituem por vezes importantes focos de poluição, provenientes de
certos produtos utilizados na agricultura, como sejam os adubos e pesticidas, ou de dejetos de
origem animal.
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5.2.2 – Qualidade do Ar

5.2.2.1 – Metodologia
A caracterização do ambiente afetado é orientada para a definição de um diagnóstico da qualidade do
ar na área de implantação da Subestação de Sobrado e linhas associadas agora em estudo, tendo
como principais vetores a identificação dos recetores sensíveis em termos de qualidade do ar, a
identificação das fontes poluentes determinantes para a área de estudo e a caracterização da
qualidade do ar da área de estudo através da análise dos parâmetros indicadores, nomeadamente,
Partículas em Suspensão, Dióxido de Azoto, Dióxido de Enxofre e Ozono.
A caracterização da situação existente baseou-se na caracterização das emissões inventariadas para
a zona em estudo e na análise de dados meteorológicos relevantes.
Desde logo é possível referir que a qualidade do ar de uma determinada região está fortemente
relacionada com as atividades económicas que aí se praticam, bem como com as características do
uso do solo presentes.
A caracterização baseia-se ainda na identificação das emissões inventariadas para a zona em estudo
e na análise de dados meteorológicos relevantes. Para tal recorreu-se à Base de dados On-line sobre
Qualidade

do

Ar

(QualAr),

disponível

na

página

de

Internet

da

APA

(https://qualar1.apambiente.pt/qualar/).
A presente caracterização da qualidade do ar é efetuada com base nos valores registados na estação
de medição de qualidade do ar de Ermesinde – Valongo, inserida na região do Porto Litoral e mais
próxima do território onde se desenvolve o estudo.
A estação Ermesinde – Valongo localiza-se no concelho de Valongo, freguesia de Ermesinde, a
pouco mais de 4km da área de desenvolvimento do projeto em e corresponde a uma estação de
fundo em ambiente urbano. Esta estação apresenta resultados para os poluentes NO2, O3, SO2 e
PM10.
Foi

igualmente

consultado

o

Inventário

Nacional

de

Emissões

Atmosféricas

(INERPA),

nomeadamente, as emissões por concelho e tipo de gás em 2015 e 2017, disponibilizado pela
Agência Portuguesa do Ambiente.
A APA é a entidade responsável por proceder anualmente ao inventário dos gases com efeito de
estufa (GEE) e outros poluentes atmosféricos, no âmbito dos compromissos comunitários e
internacionais assumidos por Portugal relativamente à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
as Alterações Climáticas (UNFCCC), à Convenção sobre Poluição Atmosférica Transfronteira de
Longo Alcance (UNECE).
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De salientar desde logo que, como referido no Capítulo 1.3.2, este descritor apresenta pouca
importância face à tipologia do projeto.

5.2.2.2 – Enquadramento Local
O projeto em estudo localiza-se no concelho de Valongo. Ainda que este concelho integre área
metropolitana do Porto e deste modo uma área densamente urbanizada, a subestação e linhas
associadas em estudo localizam-se numa área de componente marcadamente florestal, com um
ondulado do terreno bastante marcado.
No que se refere a recetores sensíveis, em matéria de qualidade do ar, refira-se que os mais
próximos correspondem aos pequenos aglomerados na envolvente do Sobrado e localizam-se a
cerca de 800 m da subestação (Defesa e Vale Direito – a nascente, e Alto dos Foguetes – a sul).
Como equipamento mais próximo da subestação refere-se a Escola Profissional de Valongo, a cerca
de 280 metros a sudeste da zona de implantação da subestação.

5.2.2.3 – Fontes de Emissão
Em matéria de fontes poluentes, a área envolvente ao projeto em estudo salienta-se a presença da
RETRIA e RECIVALONGO, empresas de gestão e tratamento de resíduos, cujo contributo, contudo é
diminuto.
Sendo esta uma região densamente povoada refere-se, contudo, o tráfego rodoviário como
importante contributo para a qualidade do ar da região. Na envolvente do projeto refere-se a A42, a
nascente, a A41 que circunda a zona de desenvolvimento do projeto por nascente, norte e poente, a
A4, a sul, assim como diversas outras estradas nacionais e municipais. O tráfego rodoviário é
responsável pela emissão de Monóxido de Carbono, Óxidos de Azoto, Metais Pesados e Partículas
em Suspensão.
Importa ainda destacar a zona de Matosinhos, Leça da Palmeira e Maia, a poente do concelho de
Valongo e a cerca de 15 km do projeto em estudo, apresentam uma forte componente industrial, o
que, associado aos ventos predominantes do quadrante oeste (NW e SW) faz com que a zona de
Valongo ainda esteja sob a influência destas fontes poluentes e de outras da área metropolitana do
Porto (nomeadamente o aeroporto Francisco Sá Carneiro).
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5.2.2.4 – Caraterização da Qualidade do Ar
Com base no visualizador de emissões de poluentes atmosféricos (anos de 2015 e 2017) do
Inventário Nacional de Emissões Atmosféricas (INERPA), apresentam-se no quadro seguinte as
emissões atmosféricas no concelho de Valongo.
Quadro 5.2.8 - Emissões de SOx, NOx, COVNM e PM2.5 por sector de atividade no concelho de Valongo (kton)
SOx
SECTOR

NOx

COVNM

PM2.5

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

Indústria & Eletricidade

0,0128

0,0057

0,0384

0,0143

0,7838

0,7686

0,0203

0,0124

Residencial e Serviços

0,0051

0,0046

0,0404

0,0927

0,1105

0,1111

0,1419

0,1412

Transportes

0,001

0,0011

0,7061

0,696

0,2191

0,2635

0,0452

0,0422

Resíduos

0

0

0

0

0,0013

0,0011

0,006

0,0051

Agricultura

0,0001

0,0001

0,0032

0,0031

0,015

0,0152

0,0012

0,0012

Fogos Florestais

0,0022

0,0201

0,0055

0,0499

0,0288

0,2635

0,0062

0,0565

TOTAL

0,0212

0,0316

0,7936

0,856

1,1585

1,423

0,2208

0,2586

TOTAL Nacional

47

53

163

172

177

234

53

66

Quadro 5.2.9 - Emissões de NH3, CO2, CH4 e N2O por sector de atividade no concelho de Valongo (kton)
NH3
SECTOR

CO2

CH4

N2O

2015

2017

2015

2017

2015

2017

2015

2017

Indústria & Eletricidade

0,0034

0,0023

12,5763

6,2796

0,0032

0

0,0017

0,0013

Residencial e Serviços

0,0145

0,0144

18,6639

23,2274

0,0734

0,0741

0,0016

0,0021

Transportes

0,0081

0,008

160,9187

170,8411

0,0119

0,0108

0,0052

0,0055

Resíduos

0,001

0,0009

0

0

0,3881

0,3684

0,0054

0,0055

Agricultura

0,0506

0,0493

0,0429

0

0,1686

0,1756

0,0073

0,0072

Fogos Florestais

0,0025

0,0226

3,5683

41,7809

0,022

0,2007

0,0003

0,0028

TOTAL

0,0801

0,0975

195,7701

242,129

0,6672

0,8296

0,0215

0,0244

TOTAL Nacional

58

63

52976

64139

385

429

11

11

Pela análise dos quadros acima, é possível verificar que no concelho de Valongo:


É clara a existência de fogos florestais significativos no ano de 2017 representando um
acréscimo de cerca de 10 vezes mais emissões face a 2015



O sector dos transportes é o principal responsável pelas emissões de NOx e CO2,
contribuindo também significativamente para as emissões de



Os COVNM têm a sua origem principalmente no sector da indústria e eletricidade a que se
segue o sector dos transportes.



O SOx tem como origem principal a combustão na indústria ou outras pequenas fontes de
combustão.
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As partículas PM2.5 provêm essencialmente do sector residencial e serviços, seguido do
sector dos transportes.




O CH4 tem origem na deposição de resíduos no solo e nas águas residuais.
O N2O e o NH3 provêm essencialmente do sector agrícola.

Para a caracterização da qualidade do ar na área de estudo, consultaram-se ainda os dados de
monitorização da Rede de Qualidade do Ar da Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Com base na Rede de Qualidade do Ar Nacional (QualAr), e como acima referido, foi considerada a
estação de Ermesinde - Valongo.
Apresenta-se nos quadros seguintes os valores monitorizados para os poluentes: NO2 – dióxido de
azoto, O3 - Ozono, SO2 – dióxido de enxofre e PM10 - Partículas de diâmetro inferior a 10 µm assim
como os correspondentes números de excedências dos limiares estabelecidos no Decreto-Lei
n.º 102/2010, de 23 de setembro, que fixa os objetivos para a qualidade do ar ambiente tendo em
conta as normas, as orientações e os programas da Organização Mundial da Saúde, destinados a
evitar, prevenir ou reduzir as emissões de poluentes atmosféricos. Nesta estação não existem dados
disponíveis de referência para os poluentes PM2,5, NO e NOx. Os dados analisados correspondem
aos mais recentes, referentes ao ano de 2017 para todos os poluentes, exceto o SO2 que apenas
apresenta valores referentes a 2011.
Quadro 5.2.10 – Valores médios anuais de NO2, O3, PM10 e SO2 (µg/m3) medidos na estação de Ermesinde Valongo (Fonte: QualAr – dados de 2017 e 2011)
Valor Médio Anual (µg/m3)
NO2
O3
SO2
Base horária
27,5
37,3
4,3
Base diária
27,8
4,3
Base octo-horária
37,2
Fonte: Rede de Qualidade do Ar da APA (https://qualar1.apambiente.pt/qualar/).

PM10
21,0
20,4
-

Quadro 5.2.11 – Número de excedências aos valores limiar e limite de NO2, O3, PM10 e SO2 (µg/m3) medidos na
estação de Ermesinde - Valongo (Fonte: QualAr, – dados de 2017 e 2011)
Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 de setembro
Número de Excedências

NO2

O3

SO2

PM10

VL - Valor Limite

0

-

0

1

VA - Valor-Alvo
LAP - Limiar de Alerta à população
LIP - Limiar de Informação à população

0
-

0
0
0

0
-

-

Da análise dos quadros acima, é possível inferir que:


Durante o ano de 2011, o dióxido de enxofre (SO2) nunca excede o valor limite para o período
anual de base horária (350 µg/m3) ou de base diária (125 µg/m3). O limiar de alerta para o SO2
(500 µg/m3) medido em três horas consecutivas, não foi igualmente excedido.
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Com base nos dados do ano 2017, a concentração de dióxido de azoto (NO2) encontra-se
sempre abaixo do valor limite de base horária (200 µg/m3); Não se verificaram igualmente
excedências ao limiar de alerta, de 400 µg/m3, medido em pelo menos 3 horas consecutivas.



O valor médio de Ozono (O3) encontrou-se sempre abaixo do limiar de alerta à população (240
µg/m3) ou de informação à população (180 µg/m3), sem que haja registo de quaisquer

excedências no ano de 2017.


Quanto à concentração de partículas de diâmetro inferior a 10 µm (PM10), verifica-se que as
emissões se encontram abaixo do valor limite (VL - 50 µg/m3), tendo sido registada uma
excedência em 2017, das 35 permitidas.

Neste contexto é possível afirmar que a qualidade do ar na área em estudo é globalmente boa. Esta
conclusão é comprovada pelo índice de qualidade do ar verificado ao longo dos anos nesta região
(Porto Litoral), sendo que no ano de 2019 foi registado em 196 dias a qualidade do ar boa, em 103
dias muito boa e em 53 dias foi média.
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5.2.3 – Ambiente Sonoro

5.2.3.1 – Considerações Gerais
A Subestação de Sobrado e os traçados das linhas projetam-se em zonas com ocupação
essencialmente florestal e agrícola com escassa ocupação humana, exibindo um ambiente sonoro
sossegado, verificando-se a ausência de perturbações sonoras dignas de registo.
Dentro da área definida para o estudo, na zona de potencial influência do ruído gerado pelas linhas e
pela Subestação, observa-se um número muito escasso de usos do solo com sensibilidade ao ruído,
registando-se a presença de um edifício onde funciona a Escola Profissional de Valongo e casas com
ocupação habitacional localizadas no extremo da localidade de Vale Direito.
Para além deste tipo de usos com sensibilidade ao ruido observam-se na periferia e dentro da área
em estudo, armazéns, anexos de utilização agrícola e pecuária, instalações da Chronopost, oficinas e
um Centro Integrado de Tratamento e Valorização do Douro Norte (RETRIA/RECIVALONGO).
São objetivos da análise do presente descritor:
i.

Avaliar o ambiente sonoro atual, através de campanhas de medições acústicas efetuadas
junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído existentes na proximidade das Linhas e da
Subestação de Sobrado,

ii.

Estudar as emissões sonoras das linhas elétricas e da Subestação e suas condições de
receção local,

iii.

Analisar o atual ambiente sonoro nos locais mais expostos com ocupação sensível ao ruído,

iv.

Analisar os eventuais impactes resultantes no ambiente sonoro local, quer na fase de
construção quer na fase de exploração decorrentes do normal funcionamento das linhas e da
Subestação,

v.

Recomendar eventuais medidas minimizadoras de ruído,

vi.

Recomendar um programa de monitorização (se necessário).

5.2.3.2 – Enquadramento Legal
A legislação nacional sobre o ruído ambiente em Portugal, atualmente enquadrada pelo Regulamento
Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, estabelece o regime
de prevenção e controlo da poluição sonora, visando a salvaguarda da saúde humana e o bem-estar
das populações.
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O artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído define “zona sensível” como a “área definida em plano
municipal de ordenamento do território como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas,
hospitais ou similares, ou espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas
unidades de comércio e de serviços destinadas a servir a população local …”. “Zona mista” é “área
definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja ocupação seja afeta a outros usos,
existentes ou previstos, para além dos referidos na definição de zonas sensível”.
O n.º 2 do artigo 6º do Regulamento Geral do Ruído estabelece que “compete aos municípios
estabelecer … a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas”.
As alíneas a) e b) do ponto 1 do artigo 11.º estabelecem em função da classificação de uma zona
como mista ou sensível, os seguintes valores limite de exposição: 65 dB(A) para o indicador Lden e 55
dB(A) para o indicador Ln nas “zonas mistas” e 55 dB(A) para o indicador Lden e 45 dB(A) para o
indicador Ln nas “zonas sensíveis.” Mas, se na proximidade das zonas sensíveis existir em
funcionamento uma grande infraestrutura de transporte, os valores limites passam a ser de 65 dB(A)
para o indicador Lden e 55 dB(A) para o indicador Ln.
De acordo com as alíneas d) e e) do mesmo ponto, para zonas sensíveis em cuja proximidade esteja
projetada, à data de elaboração ou revisão do plano municipal, uma grande infraestrutura de
transporte, os valores limite de exposição são: 65 dB(A) para o indicador Lden e 55 dB(A) para o
indicador Ln, no caso de tráfego aéreo e 60 dB(A) para o indicador Lden e 50 dB(A) para o indicador
Ln para outro tipo de transporte.
O ponto 3 do artigo 11.º estabelece que na ausência da classificação de zona mista e de zona
sensível os valores limite de exposição a aplicar aos recetores sensíveis são: 63 dB(A) para o
indicador Lden e 53 dB(A) para o indicador Ln.
A alínea a) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que “a instalação e o
exercício de actividades ruidosas em zonas mistas, nas envolventes das zonas sensíveis ou mistas
ou na proximidade dos recetores sensíveis isolados estão sujeitos ao cumprimento dos valores limite
fixados no artigo 11º.”
A alínea b) do n.º 1 do artigo 13º do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que "a diferença entre
o valor do indicador LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular da
actividade ou actividades em avaliação e o valor do indicador LAeq do ruído residual, não poderá
exceder 5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no período do entardecer e 3 dB(A) no período noturno,
consideradas as correcções indicadas no anexo I”.
Este critério não se aplica em qualquer dos períodos de referência, para um valor do indicador LAeq do
ruído ambiente exterior igual ou inferior a 45 dB(A) ou para um valor do indicador LAeq do ruído
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ambiente no interior dos locais de receção igual ou inferior a 27 d(A), considerando o estabelecido
nos nºs 1 e 4 do Anexo I.
O Anexo I do Regulamento Geral do Ruído, estabelece que:
“1 – O valor do LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular deverá
ser corrigido de acordo com as características tonais ou impulsivas do ruído particular, passando a
designar-se por nível de avaliação, LAr, aplicando a seguinte fórmula:
LAr = LAeq + K1 + K2;

onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva.

Estes valores serão K1 = 3 dB ou K2 = 3 dB se for detetado que as componentes tonais ou
impulsivas, respectivamente, são características essenciais do ruído particular ou serão K1 = 0 dB
ou K2 = 0 dB se estas componentes não forem identificadas. Caso se verifique a coexistência de
componentes tonais e impulsivas, a correção a adicionar será de K1 + K2 = 6 dB.
O método para detectar as características tonais do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação consiste em verificar, no espectro de um terço de oitava, se o nível de uma banda
excede o das adjacentes em 5 dB ou mais, caso em que o ruído deve ser considerado tonal.
O método para detectar as características impulsivas do ruído dentro do intervalo de tempo de
avaliação consiste em determinar a diferença entre o nível sonoro contínuo equivalente, LAeq,
medido em simultâneo com característica impulsiva e fast. Se esta diferença for superior a 6 dB, o
ruído deve ser considerado impulsivo.
2 – Aos valores limite da diferença entre o LAeq do ruído ambiente que inclui o ruído particular
corrigido (LAr) e o LAeq do ruído residual, estabelecidos no n.º 1 do artigo 13º, deverá ser
adicionado o valor D indicado na tabela seguinte. O valor D é determinado em função da relação
percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a duração total do
período de referência.
Valor da relação percentual (q) entre a duração acumulada de ocorrência
do ruído particular e a duração total do período de referência

D
dB(A)

q  12,5%

4

12,5% < q  25%

3

25% < q  50%

2

50% < q  75%
q > 75%

0

1

3 – Para o período nocturno, os valores de D iguais a 4 e 3 indicados na tabela anterior não são
aplicáveis, mantendo-se D = 2 para valores percentuais inferiores ou iguais a 50%. Excetua-se
desta restrição a aplicação de D=3 para atividades com horário de funcionamento até às 24 horas.
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4 – Para efeitos da verificação dos valores fixados na alínea b) do nº 1 e no nº 5 do artigo 13º, o
intervalo de tempo a que se reporta o indicador LAeq corresponde ao período de um mês, devendo
corresponder ao mês mais crítico do ano em termos de emissão sonora da(s) fonte(s) de ruído em
avaliação no caso de se notar marcada sazonalidade anual.”

De notar que as linhas e a Subestação de Sobrado irão funcionar 24 sob 24 horas, logo D=0.
No sentido de obter informação acerca da existência de zonamento acústico da envolvente do projeto
em estudo foram consultadas e analisadas as Cartas de Classificação Acústica da Câmara Municipal
de Valongo o que permitiu concluir que as zonas periféricas da localidade de Vale Direito são
classificadas como zonas mistas e a Subestação de Sobrado e as Linhas elétricas encontram-se em
zonas não classificadas.
De acordo com o articulado do ponto 2 do artigo 11º. do Regulamento Geral do Ruído, em face dos
usos de vizinhança idênticas aos verificados nas zonas periféricas da localidade de Vale Direito,
parece justificável associar a classificação de zonas mista às zonas de implantação das linhas,
excetuando a zona de implantação da Escola Profissional de Valongo que se considera como um
equipamento inserido em zona sensível e por essa razão enquadrada na alínea b) do nº 1 do artº 11
do Regulamento Geral do Ruído (RGR), com valores limite de exposição Lden ≤55dB(A) e Ln ≤
45 dB(A).
Aos restantes recetores, aplicam-se os valores limite de 65 dB(A) para Lden e de 55 dB(A) para Ln.
Estes requisitos e critérios constituem o quadro legal subjacente ao presente estudo.

5.2.3.3 – Medições Acústicas
Procedeu-se à caracterização experimental do ambiente sonoro atual através da realização de um
programa de medições acústicas junto aos recetores de ruído mais próximos da Subestação.
Foram realizadas medições de ruído ambiente com sensibilidade ao ruído nos dias 10 e 12 de
fevereiro de 2021, pelo laboratório Acreditado Engenharia de Acústica e Ambiente Lda., e conforme
relatório apresentado no Anexo A6 – Volume 3 - Anexos Técnicos.
Foram medidos os valores do nível sonoro contínuo equivalente LAeq em dois dias distintos, na
vigência do período diurno, do período entardecer e do período noturno. Com os valores obtidos nas
medições acústicas realizadas foi calculado o valor do indicador ruído diurno-entardecer-noturno Lden,
associado ao incómodo geral de acordo com a alínea j) do artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído,
através da expressão:
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1 
10
 10 log10
13 *10  3 *10
24 
Ld

Lden

Le  5
10

 8 *10

Ln 10
10





Estes valores permitem uma comparação direta com os limites estabelecidos na legislação em vigor.
Durante a realização das medições acústicas foram registadas temperaturas entre 12ºC e 14ºC no
período diurno, entre 7ºC e 10ºC no período entardecer e entre 6ºC e 7ºC no período noturno.
A humidade relativa registada variou entre 58% e 67% no período diurno, entre 68% e 73% no
período entardecer e entre 75% e 78% no período noturno. Foram igualmente registadas as
velocidades médias de ventos: entre os 1,0 m/s e os 2,0 m/s no período diurno, entre 0,5 m/s e os 2,0
m/s no período entardecer e entre 0 m/s e os 2,0 m/s no período noturno.

5.2.3.4 – Resultados e Análise do Ambiente Sonoro Local
No quadro seguinte encontram-se os valores médios dos níveis de ruído ambiente registados em dois
dias distintos no único local avaliado, a sua localização fotográfica e cartográfica, as fontes sonoras
determinantes para o ambiente sonoro local, em dois dias distintos. Os valores apresentados
encontram-se arredondados à unidade.
Apresentam-se, também, por ordem decrescente de importância, as fontes de ruído determinantes
para o estabelecimento do ambiente sonoro dos locais de avaliação acústica selecionados.
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Quadro 5.2.12 – Implantação Fotográfica e Cartográfica do local avaliado, fontes sonoras observadas e valores médios dos índices de ruído ambiente registados, arredondados
à unidade
Índices
Fontes
Sonoros
Local (coordenadas geográficas e registo fotográfico) dos Locais de Medição
Sonoras
[dB(A)]
P01
41°13'26.87"N / 8°27'51.13"W

Tráfego
rodoviário
distante
Atividades
humanas
Ruído de
animais
(latidos)
Casas de habitação unifamiliares com 1 e 2 pisos com
terreno circundante, anexos agrícolas e pecuários em
Vale Direito, a cerca de 995 m da Subestação de
Sobrado
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Ld = 42,0
Le = 40,0
Ln = 38,0
Lden =
45,0

Ribeiro
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Quadro 5.2.12 – Implantação Fotográfica e Cartográfica do local avaliado, fontes sonoras observadas e valores médios dos índices de ruído ambiente registados, arredondados
à unidade
Índices
Fontes
Sonoros
Local (coordenadas geográficas e registo fotográfico) dos Locais de Medição
Sonoras
[dB(A)]
P02
41° 13'18.49"N / 8° 28'18.60"W

Tráfego
rodoviário
Atividades
em Aterro
Atividades
humanas

Edifício escolar – Escola Profissional de Valongo com 2
pisos, a cerca de 300 m da plataforma da Subestação de
Sobrado
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Ld = 45,0
Le = 40,0
Ln = 37,0
Lden = 46

Avifauna
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O ambiente sonoro dos locais avaliados é sossegado com níveis sonoros da ordem de 42-45 dB(A)
durante o dia e da ordem de grandeza de 38 dB(A) durante a noite e Lden cerca de 45-46 dB(A).
As variações que se observam entre os registos nos diferentes períodos são determinadas pela
variabilidade das emissões sonoras de animais, de atividades humanas e da diminuição do tráfego
rodoviário.
Refira-se que as linhas a 400kV já existem e estão em funcionamento no local onde se irá efetuar a
abertura a 400 kV para a subestação. Contudo, não existe referência de que este ruído seja audível
em qualquer dos locais onde foram efetuadas as medições.
Os valores dos níveis sonoros registados em todos os locais respeitam os valores limite estabelecidos
para zonas sensíveis. Ou seja, os valores obtidos para os indicadores Lden e Ln são inferiores a 55
dB(A) e 45 dB(A) respetivamente.
Em relação às componentes tonais e impulsivas, conforme expresso no Estudo de Condicionamento
Acústico (ECA), que consta do Anexo A.6 (Volume 3), “Da análise dos diagramas apresentados no
Anexo 19 verifica-se claramente a inexistência de componentes tonais ou impulsivas no ruído residual
caracterizado, para os dois pontos de medição. Esta conclusão já era esperada dado o tipo de fontes
sonoras existentes nos locais caracterizados na Campanha de medições, que consistiram
essencialmente em tráfego rodoviário, em fontes sonoras de origem natural e de origem em atividade
humana ou em atividades caracterizadas por espetros que se aproximam de espectros do tipo “ruído
rosa”, com carácter estacionário.”
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5.2.4 – Gestão de Resíduos
Os Resíduos de Construção e Demolição (RCD) são gerados no sector da construção civil em
quantidades muito significativas, apresentando especificidades que dificultam a sua gestão, das quais
se salientam a sua constituição heterogénea com frações de dimensão variada e diferentes graus de
perigosidade. Contudo, é igualmente reconhecido que os RCD contêm percentagens elevadas de
materiais inertes, reutilizáveis e recicláveis, cujos destinos deverão ser potencializados, diminuindo-se
assim, simultaneamente, a utilização de recursos naturais e os custos de deposição final em aterro,
aumentando-se o seu período de vida útil.
O Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, alterado pelo Decreto-Lei 73/2011, de 17 de junho,
estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção e demolição,
compreendendo a sua prevenção e reutilização, e as operações de recolha, transporte,
armazenagem, triagem, tratamento, valorização e eliminação. Ao abrigo do referido enquadramento
legal, o projeto de execução de empreitadas e concessões de obras públicas é acompanhado por um
Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), que assegura o
cumprimento dos princípios gerais da gestão de RCD e inclui as orientações que o(s) empreiteiro(s)
terão que cumprir na execução da obra.
No presente caso foram desenvolvidos PPGRCD para as empreitadas da Subestação do Sobrado e
das linhas associadas que se apresenta no Anexo A7 e B1.4, respetivamente (Volume 3).
A metodologia de gestão de resíduos da REN, S.A. encontra-se patente na Ficha de Requisitos
Ambientais 0012 (FRA-0012), que define os requisitos para a gestão de resíduos em contratos de
empreitadas ou de prestação de serviços da REN S.A., bem como na IO-0002 onde está definida a
metodologia utilizada na codificação e destino final dos resíduos, aplicável a todas as atividades de
gestão de resíduos na REN, S.A. Esta não abrange o tratamento a dar aos sobrantes de exploração
florestal gerados, sendo estes usualmente estilhaçados no local (materiais sem valor comercial).
A FRA-0012 integra a Especificação Técnica ET-0070, que define os Requisitos de gestão ambiental
em contratos de empreitadas ou de prestação de serviços, e prevê a necessidade de execução do
PPGRCD e a recolha de todos os resíduos produzidos em obras de construção diretamente em
estaleiro por operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos a destino
final adequado (reciclagem, valorização ou eliminação).
O Adjudicatário é responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo com as suas
características físicas e químicas, tendo em conta a classificação dos resíduos que consta da Lista
Europeia de Resíduos (LER), pelo seu armazenamento temporário em estaleiro, bem como pelo seu
encaminhamento para destino final.
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Deste modo, o adjudicatário deve delimitar, no estaleiro, um espaço para o armazenamento
temporário de resíduos, colocando os meios de contentorização adequados (tipo e número) ao seu
armazenamento, garantindo a separação e o correto acondicionamento de todos os resíduos durante
o armazenamento temporário em estaleiro.
Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos deve ser efetuado de forma a não
provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a
possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser respeitadas as condições de segurança
relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral,
associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas
presentes no resíduo em questão.
O

armazenamento

deve

ser

efetuado

em

local

apropriado

e

previstos

os

meios

de

contenção/retenção de eventuais derrames de substâncias perigosas, de forma a minimizar o risco de
contaminação de solos e águas, procedendo-se à manutenção e/ou à substituição dos contentores e
dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se encontrem em bom estado de
conservação e que, por isso, possam originar situações de emergência ambiental.
No que se refere aos resíduos produzidos no estaleiro que, pela sua natureza e composição, são
equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), estes devem ser depositados em contentores
especificamente destinados para o efeito, sendo a sua recolha da responsabilidade do Adjudicatário e
o destino final adequado à tipologia dos resíduos através do seu encaminhamento para um Ecocentro
ou colocação em Ecopontos (Papel e Cartão, Embalagens, Vidro), ou, em alternativa, através da sua
recolha pelos serviços municipais. Na área onde se desenvolve o projeto da subestação, ou seja, no
concelho de Valongo, a gestão de resíduos urbanos está a cargo da Lipor - Serviço
Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto.
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5.3 – SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.3.1 – Metodologia

5.3.1.1 – Flora e Vegetação
Na delimitação da área de estudo sobre a qual incidirá a caracterização a realizar considerou-se a
área a ocupar pela Subestação de Sobrado e os traçados previsto para as linhas associadas,
acrescidos de uma faixa de 200 m em seu redor (corredor de 400 metros).
Para a caracterização do ambiente afetado visitou-se a área de estudo nos dias 26 e 27 de janeiro de
2016, tendo por base fotografia aérea de 2006 e de 2010. Tendo sido revisitada no dia 21 de abril de
2020, para deteção de eventuais alterações entretanto ocorridas no coberto vegetal.
A área de estudo foi prospetada para deteção de espécies protegidas e de Habitats da Rede Natura
2000 (sensu Directiva 92/43/CEE) aí existentes, assim como de outras comunidades vegetais com
interesse para conservação. Recolheu-se informação acerca da composição florística das
comunidades vegetais ocorrentes, para posterior caracterização.
Os espécimes observados foram identificados no local ou posteriormente, em gabinete, recorrendo a
bibliografia especializada. Os critérios taxonómicos e nomenclaturais seguidos foram os de “Checklist
da Flora de Portugal” (Sequeira et al. (coord.), 2011. http://www3.uma.pt/alfa/checklist_flora_pt.html).
A nomenclatura sintaxonómica seguida foi a de “Vascular plant communities of Spain and Portugal.
Addenda to the Syntaxonomical checklist of 2001” (Rivas-Martínez et al., 2002). Os critérios de
identificação dos Habitats são os do “Plano Sectorial da Rede Natura 2000 – Fichas de
caracterização dos Habitats Naturais” (ALFA – Associação Lusitana de Fitossociologia, 2006).

5.3.1.2 – Fauna
Previamente aos trabalhos de campo realizados foi efetuado um reconhecimento do corredor de
400 m centrado nas linhas e subestação em estudo com base em cartografia e fotografia aérea.
Como referido, área de estudo foi visitada nos dias 26 e 27 de janeiro de 2016 e no dia 21 de abril de
2020, tendo sido percorrida com o intuito de identificar pontos sensíveis para a fauna e recolher
informação que permitisse caracterizar as diferentes comunidades. Apresenta-se em seguida uma
breve descrição dos biótopos considerados:


Matos – Incluem-se os matos, predominantemente de urze e tojo;



Florestal – Corresponde a explorações de pinheiro-bravo e/ou eucalipto;



Aterro da Recivalongo/RETRIA – Aterro de resíduos industriais não perigosos.
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A primeira visita foi efetuada numa altura do ano que favorece a deteção de espécies de carácter
residente ou invernante pois coincide com o Inverno, enquanto a segundo foi efetuada no período de
Primavera. A ocorrência das espécies foi confirmada por observação direta dos animais ou por
deteção de vestígios.
Para além das espécies efetivamente detetadas no terreno, foi realizada uma listagem das espécies
que poderão ocorrer na área de modo a caracterizar a comunidade faunística local e a avaliar mais
corretamente o seu valor ecológico. Para esta análise consideraram-se os biótopos observados e a
informação dos requisitos ecológicos das várias espécies. Esta informação foi recolhida em Equipa
Atlas, 2005, para as aves, Loureiro et al., 2008, para os répteis e anfíbios, Bencatel et al., 2017, para
os mamíferos, e Rainho et al., 2013, para os morcegos.
A importância em termos de conservação da área de afetação foi avaliada com base nesta lista e
considerando:


O estatuto de conservação das diferentes espécies de acordo com o Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005)



Os DL 140/99 de 24 de abril e DL 49/2005 de 24 de fevereiro, anexos B-II e B-IV, que
transpõem a Directiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de Maio de 1992 e o Decreto-Lei n.º
156-A/2013 (que procede à transposição da Diretiva n.º 2013/17/UE). Esta diretiva define que
para a conservação das espécies de interesse comunitário constantes no anexo II devem ser
designadas Zonas Especiais de Conservação (ZEC) e para as constantes no anexo IV é
necessária uma proteção rigorosa na sua área de repartição natural. Esta proteção rigorosa
prevê, entre outras, a proibição da perturbação intencional dessas espécies, nomeadamente
durante o período de reprodução, de dependência, de hibernação e de migração e a
deterioração ou a destruição dos locais de reprodução ou áreas de repouso.



Os DL 140/99 de 24 de Abril e DL 49/2005 de 24 de Fevereiro, que transpõem igualmente a
Diretiva Aves (Directiva 79/409/CEE) de 2 de Abril de 1979, com a redação dada pelo DL
49/2005 de 24 de Fevereiro – Anexo I e o Decreto-Lei n.º 156-A/2013 (que procede à
transposição da Directiva n.º 2013/17/UE). As espécies mencionadas no Anexo I devem ser
objeto de medidas de conservação especial respeitantes ao seu habitat, de modo a garantir a
sua sobrevivência e a sua reprodução na sua área de distribuição. Esta diretiva proíbe também
a perturbação intencional, nomeadamente durante o período de reprodução e de dependência,
de todas as aves que vivem naturalmente em estado selvagem.

As espécies que estão incluídas no anexo I da Directiva Aves, nos anexos II e IV da Directiva
Habitats ou que em Portugal têm um estatuto de VU – Vulnerável, EN – Em Perigo, CR –
Criticamente em Perigo, RE – Regionalmente Extinto, foram consideradas como tendo um estatuto de
ameaça.
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5.3.2 – Resultados

5.3.2.1 – Flora e Vegetação


Enquadramento

A área de estudo localiza-se no Superditrito Miniense Litoral (Região Eurosiberiana, Sub-região
Atlântica-Medioeuropeia, Superprovíncia Atlântica, Província Cantabro-Atlântica, Subprovíncia
Galaico-Asturiana, Sector Galaico-Português, Subsector Miniense) (Costa et al., 1998).
Em termos bioclimáticos, situa-se numa área de transição entre macro-bioclima Mediterrânico e
Temperado; entre termotipo Mesomediterrânico inferior com ombrotipo e Húmido inferior e termotipo
Termotemperado superior com ombrotipo e Húmido superior (Mesquita & Sousa, 2009).
A vegetação zonal é a vegetação que se desenvolve naturalmente em cada local e que não é
condicionada por fatores locais, estando estreitamente relacionada apenas com o clima regional. A
área de estudo corresponde à série Viburno tini-Querco roboris Sigmetum, constituída por mosaicos
de vegetação formados pelos seguintes elementos: bosques dominados por carvalho-alvarinho
(Viburno tini-Quercetum roboris), matagais dominados por medronheiro por vezes contendo azereiros
(Pruno lusitanicae-Arbutetum unedonis), giestais (Ulici latebracteati-Cytisetum striati), urzais e urzaistojais (Erico umbellatae-Pterospartetum tridentati; Ulicetum latebracteati-minoris; Ulici minorisEricetum umbellatae) e prados vivazes dominados por bracejo (Avenulo sulcatae-Stipetum giganteae)
ou por Agrostis spp. (Gaudinio fragilis-Agrostietum stoloniferae).
A Subestação de Sobrado e linhas associadas estão previstas para uma área com ocupação do solo
predominante de matos e eucaliptais, cortada por inúmeros caminhos. Na zona da subestação
verificou-se a presença de inúmeros despejos de lixo de origem diversa, associados por vezes a
sinais evidentes de remeximento do solo. Nestes locais, o coberto vegetal é constituído quase
unicamente por espécies exóticas invasoras e, com menor grau de cobertura, por espécies ruderais
cosmopolitas. Assim, a área de estudo considerada quase não tem vegetação natural, que se resume
a algumas áreas de matos, geralmente com presença de espécies exóticas.


Flora

A Diretiva n.º 92/43/CEE, também conhecida por “Directiva Habitats”, constitui aquele que é
considerado o principal instrumento legal de proteção e conservação dos habitats naturais da flora
selvagem não abrangidos por Áreas de Paisagem Protegida ou Parques Nacionais ou Naturais. Este
instrumento tem por objetivo garantir a conservação da biodiversidade das espécies autóctones da
flora e fauna e respetivos habitats, atendendo prioritariamente às mais ameaçadas e tomando em
consideração as exigências económicas, sociais, culturais e regionais, numa perspetiva de
desenvolvimento sustentável (D.L. n.º 226/97). Portugal fez a transposição da Diretiva Habitats para a
ordem jurídica interna mediante o Decreto-Lei n.º 226/97, de 27 de agosto. Este foi revogado pelo
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Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pela Declaração de Retificação n.º 10-AH/99, de 31 de
maio, e pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro.
O anexo B-II do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado) as espécies consideradas de interesse comunitário
(descriminando as que são consideradas prioritárias); o anexo B-IV lista as espécies de interesse
comunitário que exigem uma proteção rigorosa; e o anexo B-V as espécies de interesse comunitário
cuja captura ou colheita na Natureza e exploração podem ser objeto de medidas de gestão.
No que respeita à flora, o trabalho de campo realizado foi direcionado para a prospeção das espécies
constantes nestes anexos, assim como de outras espécies reconhecidamente raras e com interesse
para conservação, mas sem estatuto legal de proteção.
Nas bases de dados de ocorrência de espécies de flora, nomeadamente na elaborada pelo ICNF
relativa ao Relatório Nacional de Aplicação da Diretiva Habitats (2007-2012)1 e na Flora-On2, há
registo de ocorrência de apenas duas espécies protegidas nas quadrículas (de 10Km de lado,
Europeia (EEA) para os primeiros dados e UTM para os segundos) em que a área analisada se
localiza: Narcissus cyclamineus, uma espécie bastante rara, que surge apenas em arrelvados na
margem de cursos de água permanentes, preferentemente com coberto arbóreo de bosques
caducifólios, por exemplo, de carvalhos ou amieiros, pelo que de ocorrência improvável; e Narcissus
triandrus, de ocorrência provável, uma vez que não é uma espécie rara, estando listada apenas no
Anexo IV da Directiva Habitats. Estão listadas também algumas espécies relativamente raras em
território nacional, que ocorrem em terrenos turfosos, como Drosera intermedia, Pinguicula lusitanica,
Gentiana pneumonanthe e Pedicularis sylvatica subsp. lusitanica.
No decorrer dos trabalhos de campo não foi observada a presença destas espécies ou de outras
espécies raras ou protegidas, com valor de conservação, nem foi encontrada qualquer zona turfosa.
A ausência destas plantas não é de estranhar, uma vez que toda a área de estudo é desde há muito
sujeita a forte ação antrópica, que se traduz numa grande alteração do meio e consequente
degradação das comunidades vegetais. A presença de várias espécies exóticas de elevada
invasibilidade é um forte fator de ameaça para a flora autóctone, uma vez que estas competem
diretamente pelos biótopos disponíveis, com grande vantagem para a flora invasora, que é muito
mais agressiva na colonização de novas áreas.
Apresenta-se no Anexo G – Volume 3 o elenco florístico da área de estudo, onde são listadas as
espécies observadas durante os trabalhos de campo, juntamente com as espécies assinaladas em
Araújo et al. (2016) para a quadrícula UTM de 10 Km onde a mesma se localiza (NF 46).

1
2

ICNF IP., DRA & DROTA (2013). 3° Relatório Nacional de Aplicação da Directiva Habitats (2007-2012). Lisboa.
Recurso em http://www.flora-on.pt/
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Vegetação e Habitats

No anexo B-I do Decreto-Lei n.º 140/99 (alterado) constam os Habitats que merecem proteção
especial.
Como foi já referido, quase toda a vegetação natural existente na área de estudo reflete uma forte
ação antrópica, apresentando-se muito degradada. As comunidades que correspondem a estádios
sucessionais evoluídos e, como tal, com elevada complexidade estrutural estão ausentes. As
comunidades que correspondem a estádios sucessionais menos evoluídos são relativamente
comuns, mas apresentam-se em mau estado de conservação, sobretudo pela presença de espécies
exóticas invasoras.
As formações vegetais que correspondem a Habitats sensu Rede Natura 2000, ainda que geralmente
em mau estado de conservação (o que pode levar à sua não classificação como Habitats) foram
delimitadas cartograficamente, apresentando-se os resultados obtidos no Desenho 5 – Carta de
Habitats e Invasoras (Volume 4). Os habitats e as formações vegetais encontrados caracterizam-se
do seguinte modo:


4030pt2: Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais

Matos baixos de bioclima temperado com elevado grau de cobertura, dominados por nanofanerófitos,
correspondentes, neste caso, à associação Ulicetum latebracteato-minoris, com Ulex minor, Ulex
europaeus subsp. latebracteatus, Halimium umbellatum, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris, Erica
cinerea, Erica umbellata, etc. O habitat 4030 é provavelmente o habitat mais comum em Portugal
continental, sendo o subtipo 2 o que ocorre nas áreas de bioclima temperado.
As comunidades presentes na área de estudo encontram-se predominantemente em mau estado de
conservação, devido à presença de espécies exóticas invasora, sobretudo de Hackea sericea.
Verifica-se que a invasão é menor nas faixas de controle de combustíveis das linhas de transporte de
energia já existentes, devido ao corte regular dos matos.


Matos baixos em sobcoberto de eucaliptal

As comunidades descritas no ponto anterior surgem também no sobcoberto dos eucaliptais que
ocupam grande parte da área de estudo. Formam um mato esparso e estiolado devido ao elevado
ensombramento, floristicamente empobrecido quando comparado com as áreas cartografadas. Esta
combinação florística é característica de um mosaico do habitat 4030pt2, mas a formação não
cumpre os requisitos estruturais mínimos para que possa ser considerada habitat, pelo domínio do
estrato arbóreo de eucalipto. Os locais mais húmidos são dominados por Rubus ulmifolius (silvas).


Comunidades de espécies invasoras e nitrófilas

Em toda a área de estudo foram observadas comunidades de espécies exóticas. Estas correspondem
a um coberto vegetal herbáceo de plantas nitrófilas cosmopolitas, com núcleos, por vezes extensos,
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de plantas exóticas herbáceas, arbustivas ou arbóreas com comportamento invasor, como Acacia
dealbata, Acacia longifolia, Cortaderia selloana, Paraserianthes lophantha, Hackea sericea e Buddleja
davidii.
Apresenta-se do Desenho 5 – Carta de Habitats e Invasoras (Volume 4) uma cartografia da
tipologia de invasão que foi encontrada, onde se distinguem 3 situações distintas:
i) Invasão de ocorrência pontual: ocorre tipicamente em áreas florestadas com eucalipto, onde as
espécies exóticas são regularmente eliminadas durante as operações correntes de gestão
florestal, nomeadamente de desmatação, de corte e, sobretudo, de arranque de cepos de
eucalipto, no final do ciclo de produção das árvores. Nestes locais observa-se a presença de
espécies lenhosas invasoras nos locais que não são abrangidos pelas operações referidas,
nomeadamente nos taludes dos acessos. Estes exemplares podem atingir um porte
considerável, constituindo potenciais focos de re-invasão. Corresponde a cerca de 77 ha da
área de estudo.
ii) Invasão severa a muito severa: observa-se em locais onde a camada superficial do terreno
mostra sinais de forte alteração e são muito frequentes os depósitos de lixo, tipicamente ao
longo de caminhos de terra batida. E também em locais que sofreram alteração antrópica há
alguns anos, criando uma perturbação que facilitou a entrada de plantas invasoras, sem que
depois estas tenham sido alvo de qualquer ação de controle. São exemplos a zona onde está
prevista a instalação da subestação, entre a Rua de Nossa Senhora do Amparo (EM606) e a
Rua da Aldeia, ao longo do acesso ao Aterro de Resíduos Industriais não Perigosos de
Valongo/RETRIA, e as zonas depressionárias ao longo das linhas de água, onde as plantações
de eucalipto foram instaladas, mas não exploradas continuamente. Foram cartografados cerca
de 103 ha nesta tipologia.
iii) Invasão ligeira a moderada: nas restantes zonas da área de estudo com vegetação (cerca de
47 ha) observa-se a presença de plantas invasoras, sobretudo de Hackea sericea, em estádios
mais atrasados do processo de invasão, com presença de plantas de menor dimensão e com
menor densidade. Note-se, no entanto, que estas espécies têm uma enorme capacidade de
colonizar novos territórios, sobretudo pela produção de sementes em elevada quantidade, cuja
germinação é estimulada pelo fogo. Como tal, locais com invasão ligeira podem rapidamente
evoluir para invasão severa a muito severa, se sujeitos a um qualquer fator de perturbação.
Apresenta-se em seguida um quadro síntese onde é possível identificar a proporção de áreas de
habitat face à área de estudo e componentes do projeto em análise:
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Quadro 5.3.1 - Implantação do projeto face às áreas de habitat identificados

Habitats

Área ocupada no
buffer de 200 m (ha)

Afetação na área de implantação
da subestação e respetivos
Afetação por apoios de linha
acessos (ha)

4030pt2

29,6

6,6

Linhas 220kV:
P1 (LSBD.ED2/LSBD.VM2)
P10 (LSBD-VG)
P25/P11 (LSBD-VM2)
P26/P11 (LSBD-VG)
Linhas 400kV:
P52/3

Sem Habitats

201,6

41,0

20 apoios (220kV)
4 apoios (400 kV)

Total

231,2

47,6

24 apoios (linha 220kV)
5 apoios (linha 400kV)

Nota: todos os apoios novos da abertura da linha a 400kV, bem como os apoios P1 das linhas a
220kV ocorrem dentro da área de intervenção da subestação.

5.3.2.2 – Fauna


Mamíferos

Na área de estudo poderá ocorrer um total de nove espécies de mamíferos (vide quadro seguinte),
sendo que uma delas – o morcego-rabudo - está classificado como Insuficientemente Conhecido
(DD) em Portugal de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al. 2005).
Uma destas espécies está incluída nos anexos B-II e B-IV dos D.L. 140/99 (com a sua redação atual)
e outra está inserida apenas no anexo B-IV.
Os três biótopos apresentam uma diversidade de espécies e de espécies com estatuto de
conservação semelhante, conforme se pode ver no quadro seguinte.

Quadro 5.3.2 – Estatuto de conservação das espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área em estudo
Nome científico
Nome vulgar
Erinaceus europaeus
Ouriço-cacheiro
Talpa occidentalis
Toupeira
Pipistrellus pipistrellus
Morcego-anão
Tadarida teniotis
Morcego-rabudo
Oryctolagus cunniculus
Coelho-bravo
Rattus norvegicus
Ratazana
Mus domesticus
Rato-caseiro

Aterro

Matos

Florestal

Livro Vermelho Portugal

X

X

LC

X

X

LC

X

X

X

X
X

LC

B-II e B-IV

X

DD

B-IV

X

NT

X

NA

X

LC
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Quadro 5.3.2 – Estatuto de conservação das espécies de mamíferos com ocorrência potencial na área em estudo
Nome científico
Nome vulgar
Vulpes vulpes
Raposa
Sus scrofa
Javali

Aterro

Matos

Florestal

Livro Vermelho Portugal

X

LC

X

LC

X
X

Anexo dos D.L. 140/99
(49/2005) e 156A/2013

Legenda: EN – Em Perigo, LC - Pouco Preocupante, NA - Não Aplicável, NE - Não Avaliada, NT - quase ameaçado, DD Informação Insuficiente.

De acordo com a informação disponível existe um abrigo de morcegos considerado de importância
nacional a menos de 5000m da linha. Trata-se do abrigo de Valongo, situado no interior do Sítio de
Importância Comunitária de Valongo (Serras de Sta. Justa e Pias) e ali abrigam-se pelo menos duas
espécies, o morcego-de-ferradura-grande e o morcego-de-peluche.
Trata-se do abrigo de Valongo, situado no interior do Sítio de Importância Comunitária de Valongo
(Serras de Sta. Justa e Pias) e ali abrigam-se pelo menos duas espécies, o morcego-de-ferraduragrande e o morcego-de-peluche.


Aves

No total foram identificadas cinquenta e seis espécies de aves, a maioria das quais é residente na
área de estudo (ca. 77%) (vide quadro seguinte). Apenas duas destas espécies estão classificadas
como Vulneráveis no Novo Livro Vermelho, segundo Cabral et al. (2005) (tagarote e noitibó-cinzento).
Relativamente à Directiva Aves, estão apenas incluídas três espécies no anexo A-I do D.L. 140/99
(com a sua redação atual), o que representa cerca de 5% do total das espécies.
De entre os biótopos observados, aquele que apresenta uma maior diversidade de espécies de aves
é o dos matos com um total de 34 espécies (vide quadro seguinte). As espécies com estatuto de
ameaça ou inseridas no anexo I da Directiva Aves ocorrem nos matos e nas áreas florestadas.
Quadro 5.3.3 – Estatuto de conservação das espécies de aves com ocorrência confirmada (a negrito) e potencial na
área em estudo
Nome científico
Nome vulgar
Accipiter nisus
Gavião
Buteo buteo
Águia-d'asa-redonda
Falco tinnunculus
Peneireiro
Falco subbuteo
Tagarote
Alectoris rufa
Perdiz
Larus fuscus
Gaivota-de-asa-escura
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Aterro

Matos

Florestal

X

X

R

LC

X

X

R

LC

R

LC

E

VU

R

LC

I

LC

X
X
X
X

Livro
Vermelho Portugal

Estatuto
fenológico

X

Anexo dos
D.L. 140/99
(49/2005) e
156A/2013
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Quadro 5.3.3 – Estatuto de conservação das espécies de aves com ocorrência confirmada (a negrito) e potencial na
área em estudo
Nome científico
Nome vulgar
Larus michahelis
Gaivota-de-patas-amarelas
Columba palumbus
Pombo-torcaz
Streptopelia turtur
Rola-brava
Cuculus canorus
Cuco
Strix aluco
Coruja-do-mato
Tyto alba
Coruja-das-torres
Caprimulgus europaeus
Noitibó-cinzento
Apus apus
Andorinhão-preto
Upupa epops
Poupa
Picus viridis
Peto-verde
Dendrocopos major
Pica-pau-malhado-grande
Lullula arborea
Cotovia-pequena
Alauda arvensis
Laverca
Ptyonoprogne rupestris
Andorinha-das-rochas
Hirundo rustica
Andorinha-das-chaminés
Delichon urbicum
Andorinha-dos-beirais
Anthus pratensis
Petinha-dos-prados
Motacilla alba
Alvéola-branca
Motacilla cinerea
Alvéola-cinzenta
Troglodytes troglodytes
Carriça
Prunella modularis
Ferreirinha
Erithacus rubecula
Pisco-de-peito-ruivo
Saxicola torquatus
Cartaxo
Turdus merula
Melro-preto

Estatuto
fenológico

Livro
Vermelho Portugal

R

LC

X

R

LC

X

E

LC

E

LC

R

LC

R

LC

E

VU

X

E

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

E

LC

X

E

LC

X

I

LC

X

R

LC

X

R

LC

Aterro

Matos

Florestal

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

R

LC

X

X

R

LC

X

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC
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Quadro 5.3.3 – Estatuto de conservação das espécies de aves com ocorrência confirmada (a negrito) e potencial na
área em estudo
Nome científico
Nome vulgar

Aterro

Turdus philomelos
Tordo-músico
Hippolais polyglotta
Felosa-poliglota
Sylvia atricapilla
Toutinegra-de-barrete
Sylvia undata
Felosa-do-mato
Sylvia melanocephala
Toutinegra-de-cabeça-preta
Phylloscopus collybita
Felosa-comum
Phylloscopus ibericus
Felosa-ibérica
Regulus ignicapilla
Estrelinha-real
Parus cristatus
Chapim-de-poupa
Parus ater
Chapim-preto
Parus caeruleus
Chapim-azul
Parus major
Chapim-real
Aegithalus caudatus
Chapim-rabilongo
Certhia brachydactyla
Trepadeira
Garrulus glandarius
Gaio
Pica pica
Pega
Corvus corone
Gralha-preta
Sturnus unicolor
Estorninho-preto
Passer domesticus
Pardal
Fringilla coelebs
Tentilhão
Serinus serinus
Chamariz
Carduelis chloris
Verdilhão
Carduelis carduelis
Pintassilgo
Carduelis cannabina
Pintarroxo
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Estatuto
fenológico

Livro
Vermelho Portugal

X

R/I

LC

X

E

LC

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

I

LC

X

E

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

R

LC

Matos

Florestal

X

X
X

X

X

R

LC

X

X

R

LC

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X

R

LC

X
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Quadro 5.3.3 – Estatuto de conservação das espécies de aves com ocorrência confirmada (a negrito) e potencial na
área em estudo
Nome científico
Nome vulgar
Emberiza cirlus
Escrevedeira
Emberiza cia
Cia

Aterro

Estatuto
fenológico

Livro
Vermelho Portugal

X

E

LC

X

R

LC

Matos

Florestal

Anexo dos
D.L. 140/99
(49/2005) e
156A/2013

Legenda: EN – Em Perigo, LC - Pouco Preocupante, NA - Não Aplicável, NE - Não Avaliada, NT - quase ameaçado, DD Informação Insuficiente.

Na vizinhança próxima da subestação existe um aterro de resíduos industriais não perigosos
(Recivalongo/RETRIA) onde se registou a presença de gaivotas no período de Inverno. Foram
efetuados dois recenseamentos destas aves; um às 17.00h do dia 26 de janeiro e outro às 9.00h do
dia 27 de janeiro. No primeiro recenseamento estavam presentes 450 gaivotas-de-patas-amarelas
(Larus michahelis) e não mais de 5 gaivotas-de-asa-escura (L. fuscus). No dia seguinte estimou-se
um total de 1100 gaivotas das quais cerca de 300 seriam gaivotas-de-asa-escura e as restantes 800
seriam gaivotas-de-patas-amarelas.
As duas espécies presentes no aterro têm comportamentos migratórios diferentes. A mais numerosa
é sobretudo residente no território nacional, havendo uma população reprodutora já com alguma
dimensão na área metropolitana do Porto pelo que a sua população na região deverá variar pouco ao
longo do ano. Por outro lado, a gaivota-de-asa-escura é sobretudo um migrador de passagem e
invernante, estando presente no nosso território no Inverno e durante os períodos migratórios de
Outono e Primavera. Os efetivos desta espécie variam consideravelmente ao longo do ano devendo
atingir os valores mais elevados no Outono e no Inverno.
Na visita efetuada em abril de 2020 não foram observadas gaivotas no aterro pelo que se poderá
deduzir que este aterro só será utilizado durante o Inverno ou então que deixou de ser utilizado em
resultado de qualquer alteração no seu funcionamento.
Com base nos critérios definidos no Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de
linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNF, 2010) área de influência da
subestação e da linha ocorrerão apenas 5 espécies de aves com risco de colisão. No quadro seguinte
é apresentada a distribuição destas espécies pelos biótopos presentes e o respetivo estatuto de
conservação em Portugal (Cabral et al. 2005) e o estatuto de proteção de acordo com a Diretiva Aves
(D.L. 140/99 conforme revisto pelo D.L. 49/2005 e D.L. 156A/2013). Nenhuma delas ocorrerá na zona
do aterro.
De notar que nenhuma das espécies com risco de colisão elevado que foram identificadas para a
área de implantação do projeto apresenta um estatuto de ameaça em Portugal ou está inserida no
anexo A-I do D.L. 140/99 (conforme revisto pelo D.L. 49/2005) e do D.L. 156A/2013.
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Quadro 5.3.4 – Distribuição das espécies com risco de colisão elevado pelos biótopos que ocorrem no corredor
em estudo
Nome científico
Nome vulgar
Alectoris rufa
Perdiz
Columba palumbus
Pombo-torcaz
Streptopelia turtur
Rola-brava
Strix aluco
Coruja-do-mato
Tyto alba
Coruja-das-torres



Matos

Estatuto
fenológico

Livro Vermelho Portugal

R

LC

X

R

LC

X

E

LC

X

R

LC

R

LC

Florestal

X

X

Anexo dos D.L. 140/99
(49/2005) e 156A/2013

Répteis e Anfíbios

Para o grupo dos répteis têm ocorrência potencial doze espécies e para os anfíbios oito espécies
(vide quadro seguinte). De entre estas apenas a cobra-lisa-europeia apresenta um estatuto de
ameaça em Portugal, estando classificada como Vulnerável. Um réptil e um anfíbio estão inseridos
nos anexos B-II e B-IV do D.L. 140/99 (com a sua redação atual) e dois répteis e três anfíbios estão
inseridos apenas no anexo B-IV destes mesmos D.L.
A análise da importância dos biótopos, em termos da diversidade de espécies que albergam, indica
que o biótopo dos matos é o mais importante para os répteis e anfíbios (vide quadro seguinte).

Quadro 5.3.5 – Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios com ocorrência potencial na área em
estudo
Nome científico
Nome vulgar
RÉPTEIS
Anguis fragilis
Cobra-de-vidro
Lacerta lepida
Lagarto
Lacerta schreiberi
Lagarto-de-água
Podarcis bocagei
Lagartixa de Bocage
Podarcis hispanica
Lagartixa-ibérica
Psamodramus algirus
Lagartixa-do-mato
Chalcides striatus
Fura-pastos
Coronella austriaca
Cobra-lida-europeia
Elaphe scalaris
Cobra-de-escada
Natrix maura
Cobra-de-água-viperina
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Matos

Florestal

X
X

Livro Vermelho Portugal

LC
X

LC

X

LC

X

LC

X

X

X
X
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LC

B-II e B-IV

B-IV

LC
X

X

LC
VU

X

X

LC

X

X

LC

B-IV
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Quadro 5.3.5 – Estatuto de conservação das espécies de répteis e anfíbios com ocorrência potencial na área em
estudo
Nome científico
Nome vulgar
Natrix natrix
Cobra-de-água-de-colar
Malpolon monspessulanus
Cobra-rateira
ANFÍBIOS
Salamandra salamandra
Salamandra-de-pintas-amarelas
Triturus boscai
Tritão-de-ventre-laranja
Triturus marmoratus
Tritão-marmorado
Alytes obstetricans
Sapo-parteiro-comum
Discoglossus galganoi
Rã-de-focinho-pontiagudo
Bufo bufo
Sapo-comum
Rana iberica
Rã-ibérica
Rana perezi
Rã-verde
Legenda: LC - Pouco Preocupante

Matos

Florestal

Livro Vermelho Portugal

X

X

LC

X

X

LC

X
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LC

X

X

LC

X

X

LC

B-IV

X

X

LC

B-IV

NT

B-II e B-IV

X
X

X

LC

X

X

LC

X

X

LC

B-IV

NT – Quase ameaçada.

5.3.2.3 – Biótopos
Procedeu-se à elaboração da Carta de Biótopos que se apresenta no Desenho 5 – Carta de
Habitats e Invasoras (Volume 4). Consideraram-se as seguintes classes de ocupação do
solo/biótopos: matos, floresta e aterro.
Estes biótopos podem ser caracterizados da seguinte forma:


Floresta

Descrição: Este biótopo inclui apenas floresta de produção, de pinheiro-bravo e eucalipto.
Habitats naturais: A área abrangida por este biótopo não inclui habitats naturais.
Espécies: As espécies de flora dominantes neste biótopo são o pinheiro-bravo Pinus pinaster e o
eucalipto Eucalyptus globulus.
A comunidade dos mamíferos incluirá cerca de 11 espécies, sendo que uma está classificada como
Vulnerável (VU) e outra como Quase Ameaçada (NT) pelo Livro Vermelho (Cabral et al.2005). Uma
das espécies de quirópteros listadas para o biótopo florestal está incluída nos anexos B-IV do D.L.
140/99, (com a sua redação atual).
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26 espécies de aves ocorrerão neste biótopo incluindo o gavião Accipiter nisus, o tagarote Falco
subbuteo, o pisco Erithacus rubecula e a generalidade dos parídeos (chapins). Neste conjunto de
espécies 2 estão classificadas como Vulneráveis (VU); o tagarote e o noitibó-cinzento Caprimulgus
europeus estando o último inserido no anexo A-I do D.L. 140/99, conforme revisto pelo D.L. 49/2005.
A herpetofauna incluirá 7 répteis e 6 anfíbios, nenhum deles com estatuto de ameaça em Portugal.


Matos

Descrição: Este biótopo inclui as zonas de cumeada e as clareiras onde o coberto arbóreo é mais
disperso ou está mesmo ausente e onde dominam os matos.
Habitats naturais: O habitat natural a que correspondem grande parte destes matos é o 4030pt2 –
tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais.
Espécies: A flora deste biótopo inclui espécies como Ulex minor, Ulex europaeus subsp.
latebracteatus, Halimium umbellatum, Cistus psilosepalus, Calluna vulgaris, Erica cinerea e Erica
umbellata.
Entre os mamíferos contam-se pelo menos 2 espécies de quirópteros, estando uma delas classificada
como Insuficientemente Conhecida (DD) de acordo com o Livro Vermelho (Cabral et al. 2005). Uma
destas espécies está incluída nos anexos B-II e B_IV do D.L. 140/99 (com a sua redação atual) e
outra está incluída apenas no anexo B-IV do mesmo Decreto-Lei.
O elenco avifaunístico com 34 espécies é o mais diversificado dos três biótopos. Neste conjunto de
espécies 2 estão classificadas como Vulneráveis (VU); o tagarote e o noitibó-cinzento Caprimulgus
europeus estando o último inserido no anexo A-I do D.L. 140/99, conforme revisto pelo D.L. 49/2005.
A herpetofauna é dominada pelos répteis e inclui espécies como o lagarto Lacerta schreiberi e
diversas serpentes. Um réptil e um anfíbio, listados para este biótopo, estão incluídos nos anexos B-II
e B-IV do D.L. 140/99 (com a sua redação atual) e dois répteis e três anfíbios estão incluídos apenas
no anexo B-IV do mesmo Decreto-Lei.


Aterro

Descrição: Este biótopo inclui apenas a área afeta ao Aterro da Recivalongo/RETRIA.
Habitats naturais: Este biótopo não inclui habitats naturais.
Espécies: A vegetação do aterro é escassa e incluirá apenas espécies ruderais.
Entre as 5 espécies de mamíferos contam-se duas espécies de quirópteros, estando uma delas
classificada como Pouco Conhecida (DD) e outra como Pouco Preocupante (LC) de acordo com o
Livro Vermelho (Cabral et al. 2005). Uma destas espécies está incluída nos anexos B-II e B_IV do
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D.L. 140/99 (com a sua redação atual) e outra está incluída apenas no anexo B-IV do mesmo
Decreto-Lei.
O elenco avifaunístico com 5 espécies é pouco diversificado e não inclui espécies com estatuto de
ameaça.
Este biótopo não deverá ser frequentado com regularidade por répteis e anfíbios.


Índice de Valorização dos Biótopos

Os diferentes biótopos foram classificados de acordo com os seguintes parâmetros:


Presença/ausência de habitats naturais – 0 ou 1



Presença/ausência de espécies de flora protegidas – 0 ou 1



Presença/ausência de espécies de mamíferos com estatuto de ameaça/quase ameaça – 0 ou 1



Presença/ausência de espécies de aves com estatuto de ameaça/quase ameaça – 0 ou 1



Presença/ausência de espécies de répteis e anfíbios com estatuto de ameaça/quase ameaça –
0 ou 1

Para cada biótopo calculou-se um índice que corresponde ao somatório do valor de cada um dos
parâmetros, conforme se apresenta no quadro seguinte:

Quadro 5.3.6 – Índice de Valorização dos Biótopos
Biótopo
Floresta
Matos
Aterro

Presença de
Habitats
0
1
0

Flora
Protegida
0
0
0

Mamíferos
Aves com
com estatuto estatuto
1
1
1
1
1
0

Herpepetofauna
com estatuto
0
1
0

ÍNDICE
2
4
1

Conforme se pode verificar o biótopo com maior valor será o que corresponde às áreas ocupadas por
matos.
De notar que nenhum dos biótopos aqui referidos é considerado como prioritário para espécies de
aves ameaçadas de acordo com o ICNF (2019).

5.3.2.4 – Áreas Classificadas
A área de estudo não abrange qualquer área incluída na Rede Nacional de Áreas Classificadas.
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5.4 – PATRIMÓNIO CULTURAL

5.4.1 – Introdução
Considerando as características do projeto, o trabalho incidiu sobre a área de intervenção da
subestação e das linhas de 220kV e 400kV associadas.
Os trabalhos arqueológicos consistiram nas seguintes tarefas:


Planeamento e caraterização prévia da situação de referência.



Realização de prospeções sistemáticas do terreno, em toda a área de incidência deste projeto
(corredor com 100 m de largura, centrado no eixo de cada linha, e num total aproximado de 3,1
km de extensão).



Realização de prospeções sistemáticas do terreno, na área de implantação da Subestação de
Sobrado.



Elaboração de um relatório final.

O presente texto tem com principais objetivos:


Caraterização dos locais com valor patrimonial identificados na área de incidência projeto.



Apresentação dos impactes patrimoniais negativos identificados na área de projeto.



Sugestão de medidas de minimização patrimonial genéricas e específicas a desenvolver no
âmbito da execução deste projeto.

5.4.2 – Metodologia

5.4.2.1 – Considerações Gerais
Os trabalhos arqueológicos que aqui se propõem foram executados segundo o Regulamento dos
Trabalhos Arqueológicos (Decreto-Lei n.º 164/2014 de 4 de novembro de 2014), o Decreto-Lei n.º
151-B/2013, de 31 de outubro, (Regulamentação dos Procedimentos de AIA), os Decretos-lei n.º
114/2012 e n.º 115/2012, de 25 de maio de 2012 (Lei orgânica das Direções Regionais de Cultura e
da Direção-Geral do Património Cultural, respetivamente).
Estes trabalhos pretendem ainda cumprir os termos de referência para o descritor património
arqueológico em estudos de Impacte Ambiental de linhas elétricas e subestações, em fase de Projeto
de Execução acordados entre a REN e a tutela do património português, bem como, os termos de
referência para o descritor património arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental (Circular do
extinto Instituto Português de Arqueologia, de 10 de setembro de 2004, ainda em vigor).
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O pedido de autorização de trabalhos arqueológicos (P.A.T.A.) foi enviado à Direção Geral de
Património Cultural, no dia 2 de fevereiro de 2016, com a direção científica de João Albergaria, tendo
tido parecer favorável, por parte da Direção Regional de Cultura do Norte, conforme o ofício enviado
no dia 6 de Abril de 2016 (DRP-DS/2012/13-16/20295/PATA/6265 (C.S:142555)) – vide Anexo H1.
Os trabalhos realizados não se sobrepuseram com outros trabalhos aprovados pelas Direções
Regionais de Cultura e pela Direção Geral de Património Cultural. A equipa técnica teve uma
afetação de 100% a este projeto.

5.4.2.2 – Levantamento de Informação


Escala de Análise Espacial

A situação atual do fator Património circunscreve uma área de estudo, com a finalidade de localizar e
caraterizar todos os sítios com valor patrimonial na área de estudo.
A área de incidência do projeto corresponde à área de implantação da Subestação de Sobrado e
ao corredor selecionado para a implantação de cada Linha Elétrica Aérea, que consiste numa faixa
de terreno com cerca de 100 m de largura, centrado ao eixo da linha, e numa extensão total de
aproximadamente 3,1 km de extensão.
Note-se que, os apoios que integram a abertura das linhas a 400 kV, estão integrados na área da
Subestação de Sobrado pelo que não implicam prospeção de áreas adicionais, sendo esta
cumulativa com a área da subestação.
A área de afetação direta corresponde à zona de implantação dos apoios da rede elétrica, mais
concretamente um círculo com 25 m de diâmetro. Ou, no caso de existir desmatação do terreno,
consiste num corredor com 50 m de largura centrado ao eixo da linha.
Como se desconhece a localização dos estaleiros das linhas1 e das zonas de empréstimo/depósito de
inertes, não foi possível prospetar estes espaços funcionais.
A área de afetação indireta consiste num corredor entre 50 m a 100 m de largura, centrado ao eixo
da linha. Esta faixa de terreno constitui uma medida preventiva e deverá servir para sinalizar todos os
potenciais impactes negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer durante o decorrer da
empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, na desmatação do
terreno e na movimentação de máquinas.
Para determinar a incidência de impacte, a distância foi estabelecida a partir do limite externo
conhecido da ocorrência patrimonial e o eixo da linha/centro do apoio.

1

O estaleiro da subestação está inserido na área de intervenção da mesma
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Recolha Bibliográfica

O levantamento da informação de cariz patrimonial e arqueológico incidiu sobre os seguintes
recursos:


Portal do Arqueólogo: Sítios (Base de Dados Nacional de Sítios Arqueológicos, doravante
designada Endovélico)2 da responsabilidade da Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).



Ulysses, sistema de informação do património classificado/DGPC

3

da responsabilidade da

Direcção Geral do Património Cultural (DGPC).


SIPA, Sistema de Informação para o Património Arquitetónico do Instituto da Habitação e da
Reabilitação Urbana4.



Património Geológico de Portugal: Inventário de geossítios de relevância nacional da
responsabilidade da Universidade do Minho5



IGeoE-SIG: Instituto Geográfico do Exército6



Googlemaps7



Revisão do Plano Diretor Municipal de Valongo, publicado pelo Aviso n.º 1634/2015, Diário
República, 2.ª série, nº 29 de 11/02/2015, 4000 – 4034



Município de Valongo: Plano Diretor Municipal (http://www.cm-valongo.pt/municipes/planodiretor-municipal-de-valongo, 05/02/2016)



Bibliografia publicada sobre a região.

Nos arquivos da Direção Geral de Património Cultural foram ainda consultados os seguintes
processos, no dia 17/02/2016:


2006/1(507) – Linhas Duplas de 220 kV entre Vermoim / Ermesinde



2007/1(361) - EIA da Central de Triagem de Resíduos de Construção e Demolição do Vale da
Cobra – Sobrado



2010/1(491) - Conservação Corrente por Contrato 2010/2013 - Distrito do Porto



2010/1(672) - Obras de Arte - Distrito do Porto



2012/1(048) - Abertura da LVG na zona do Sobrado para a SE Vila do Conde/Póvoa de Varzim



2014/1(157) - Centro de Distribuição Norte da Jerónimo Martins

2

http://arqueologia.igespar.pt/index.php?sid=sitios
http://www.patrimoniocultural.pt/pt/patrimonio/patrimonio-imovel/pesquisa-do-patrimonio/
4
http://www.monumentos.pt/Site/APP_PagesUser/SIPASearch.aspx?id=0c69a68c-2a18-4788-9300-11ff2619a4d2
5
http://geossitios.progeo.pt/index.php
6
http://www.igeoe.pt/
7
https://maps.google.pt/
3
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Análise toponímica

A análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25000 verificou a ausência de topónimos com
potencial significado arqueológico na área de incidência de projeto no empreendimento em estudo.

5.4.2.3 – Prospeção Arqueológica
Os trabalhos de prospeção arqueológica sistemática realizaram-se no dia 26 de junho de 2016 ao
longo de toda a área de incidência do projeto (Subestação de Sobrado e Linhas Associadas).
Os meios usados no trabalho foram: indumentária tradicional para prospeções arqueológicas (que
incluiu chapéu e casaco com sinalização), máquina fotográfica digital (a partir da qual se obtiveram as
imagens constantes no relatório) e cartografia impressa (implantação da linha/apoios nas respetivas
Cartas Militares de Portugal, no levantamento topográfico à escala de projeto de execução e na
imagem aérea). A sinalização e segurança foi efetuada conforme a legislação prevista para este tipo
de trabalhos de campo.
A documentação recolhida nos trabalhos de campo foi integralmente transposta para o atual relatório.
Como não foram recolhidos materiais arqueológicos no decorrer das prospeções arqueológicas, não
há necessidade de fazer qualquer depósito de materiais.
Nesta fase de avaliação ambiental não estão previstas ações de divulgação pública dos resultados
obtidos nas prospeções.
O percurso pedestre foi substancialmente condicionado pela má visibilidade do terreno devido às
densas manchas de eucaliptais e de pinhais registadas sobretudo no corredor das Linhas Elétricas.
Verificou-se ainda a existência de uma grande área com aterros, na zona de implantação da
Subestação de Sobrado.

Fotografia 5.4.1 – Vista geral da área de implantação dos

Fotografia 5.4.2 – Vista geral dos acessos a beneficiar: entre

Apoios 1 (Linhas Sobrado – Ermesinde 1 e 2)

os Apoios 3 e 4 (Linhas Sobrado – Ermesinde 1 e 2)
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Fotografia 5.4.3 – Vista geral da área de implantação do Apoio 6 (Linhas Sobrado – Ermesinde 2)

A área prospetada encontra-se representada no Desenho 6 (Volume 4 do EIA) correspondendo à
área de incidência do projeto que, para além da área de implantação da subestação e numa faixa de
100 metros centrada no eixo das linhas em estudo abrange os novos acessos e os acessos
existentes a melhorar a utilizar na fase de obra.


Visibilidade do Terreno

O descritor de visibilidade do terreno encontra-se organizado em duas categorias subordinadas: a
primeira consiste numa análise geral da visibilidade do terreno que nos permite distinguir as grandes
unidades de observação (ver Quadro 5.4.1), a segunda distingue-se pela necessidade de
pormenorizar o grau de visibilidade boa do terreno (Quadro 5.4.2).

Quadro 5.4.1 – Graus de visibilidade do terreno
Visibilidade má do terreno
Visibilidade mista do
terreno

1
2

Visibilidade média do
terreno

3

Visibilidade boa do terreno

4

Solo urbano

5

Aterros e escavações

6

Área vedada
Terreno de forte inclinação
Áreas de fogo e de
desmatação

7
8
9

Intransponível ao percurso pedestre
Arvoredo denso, mas com o mato medianamente limpo.
Facilita o percurso pedestre e a observação geral do terreno
Arvoredo pouco denso e com vegetação acima do joelho.
Facilita o percurso pedestre e a observação de construções
Arvoredo pouco denso e com vegetação abaixo do joelho.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais arqueológicos
Sem arvoredo, com vegetação abaixo do joelho, grande quantidade de entulho e de lixo
recente.
Observação de construções, mas superfície de solo original sem qualidade de
observação
Sem arvoredo, sem vegetação e com o terreno completamente revolvido.
Superfície do solo original sem qualidade de observação.
Intransponível ao percurso pedestre
Percurso pedestre dificultado por questões de segurança
Arvoredo pouco denso e vegetação rasteira.
Facilita o percurso pedestre, a observação de construções e de materiais arqueológicos.
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Quadro 5.4.2 – Grau de diferenciação do descritor 4



Visibilidade mínima da
superfície do solo

4.1

Visibilidade intermédia da
superfície do solo

4.2

Visibilidade elevada da
superfície do solo

4.3

Vegetação rasteira a cobrir a quase totalidade do solo.
Observação facilitada de construções, mas com identificação difícil de
materiais arqueológicos.
Vegetação rasteira a cobrir parcialmente o solo.
Observação facilitada de construções e identificação razoável de materiais
arqueológicos.
Solo limpo por trabalhos agrícolas recentes.
Observação facilitada de construções e de materiais arqueológicos.

Ficha de sítio

O registo dos sítios com valor patrimonial identificados no decorrer dos trabalhos de campo é feito
numa ficha criada para este efeito. A Ficha de Sítio encontra-se organizada em cinco grupos de
descritores relacionados com os seguintes objetivos:


Identificação;



Localização administrativa e geográfica;



Descrição da Paisagem;



Caracterização do material arqueológico;



Caracterização das estruturas;



Avaliação e classificação do valor patrimonial;



Avaliação e classificação do Valor de impacte patrimonial.

No Anexo H2 do Volume 3 – Anexos Técnicos caracterizam-se de forma mais detalhada os grupos
de descritores relacionados com cada um dos objetivos enunciados e apresentam-se os conceitos
relacionados com a atribuição do valor patrimonial e respetiva classe, e com a determinação do valor
do impacte patrimonial.
No Anexo H3 do Volume 3 – Anexos Técnicos apresentam-se as fichas de sítio da única
ocorrência identificada.


Registo fotográfico

O registo fotográfico realizado teve os seguintes objetivos:


Caraterização sumária da ocorrência patrimonial identificada nos trabalhos de campo.



Caraterização do terreno no local da implantação da subestação e dos apoios à linha elétrica.
Informação obtida na maioria dos equipamentos.
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Caraterização sumária do terreno ao longo do traçado da linha elétrica.



Caraterização sumária da paisagem.
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Registo cartográfico

Os sítios foram localizados na Carta Militar de Portugal (escala 1:25.000), folhas n. º 110 e n.º 111
(vide Desenho 21 – Síntese de Condicionantes – Volume 4).
Os sítios identificados nas prospeções arqueológicas e o grau de visibilidade do terreno na área de
estudo foram localizados na cartografia do projeto de execução, à escala 1:5.000 (vide Desenho 6 –
Património Cultural – Volume 4).


Informação oral

No decorrer das prospeções arqueológicas sistemáticas a informação oral obtida foi reduzida e sem
resultados positivos.

5.4.2.4 – Valor Patrimonial
A avaliação do Valor Patrimonial é obtida a partir dos descritores considerados mais importantes
para calcular o valor patrimonial de cada sítio.
A metodologia adotada na avaliação do valor patrimonial encontra-se descrita no Anexo H2 do
Volume 3 – Anexos Técnicos.

5.4.3 – Localização Geográfica e Administrativa
A área de enquadramento histórico deste trabalho localiza-se no concelho de Valongo, no território
setentrional da freguesia de Valongo e da antiga freguesia do Sobrado que atualmente integra a
União de Freguesias de Campo e Sobrado.

5.4.4 – Breve Enquadramento Histórico
O estudo da ocupação humana no território onde se desenvolve este projeto tem como objetivo, no
âmbito deste trabalho, compreender a evolução da ocupação humana neste espaço específico, de
forma a melhor enquadrar e avaliar as incidências patrimoniais identificadas e os futuros impactos
sobre a paisagem cultural que resultarão destes projetos.
Assim, neste capítulo esboça-se a evolução histórica do território da área de enquadramento
histórico. Esta análise centra-se nesta área, pois a sua intenção não é a história da região, mas a
evolução da ocupação no espaço específico onde será implantada a subestação e as linhas elétricas
diretamente associadas.
Note-se que a informação arqueológica disponível sobre as freguesias onde este projeto se implanta
concentra-se no território Sul das mesmas, na Serra de Santa Justa e em seu redor.
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Atualmente, não se conhecem sítios arqueológicos atribuíveis à Pré-história nas freguesias onde se
implanta a área de enquadramento (Teixeira, 2010a, 13). No entanto, o Endovélico regista uma anta,
o CNS 4138 - Cavaleiros, na freguesia de Valongo sem fornecer localização, descrição ou origem da
informação8, e as Inquirições de 1258 mencionem em Suzão, freguesia de Valongo, os topónimos
"Mamona" e "Mamona saxi". Estes dados sugerem a existência de monumentos megalíticos e,
portanto, das comunidades que os construíram e utilizaram nas proximidades da área de
enquadramento.
Segundo Ricardo Teixeira, os dados atualmente disponíveis são demasiado ténues para tentar
qualquer caraterização do povoamento do concelho de Valongo durante a Proto-história:
“Apesar de se encontrarem referenciados na área do concelho de Valongo três locais
habitualmente identificados como Castros - Alto dos Castros9, Castro de Couce10 (CNS 18255)
e Castro de Pias11 - a verdade é que nenhum destes sítios revelou até ao presente estruturas
ou espólio arqueológico que permitam atribuir-lhes uma inequívoca ocupação da Idade do
Ferro.” (Teixeira, 2010a, 13-14).
Pelo contrário, durante o período romano a área da Serra de Santa Justa, na zona Sul do concelho,
foi intensamente ocupada e explorada. Este povoamento, identificado no Castro de Couce, Castro de
Pias, no Povoado e necrópole da Corredoura12 (CNS 6481) e no Povoado mineiro do Fojo das
Pombas / Quinta da Ivanta13 (CNS 14180) relaciona-se com a exploração aurífera deste território.
Ricardo Teixeira identifica três conjuntos de antigas explorações mineiras no território do concelho, o
Conjunto Mineiro de Santa Justa, o Conjunto Mineiro de Pias e o Conjunto Mineiro do Alto do Castelo
(2010a, 15 - 18). Nem todos os locais recenseados nestes conjuntos serão do período romano, já que
a mineração deste território se prolongou para além deste período.
Não existe informação suficiente para aferir da continuidade da ocupação humana deste espaço nos
períodos históricos subsequentes. Só é possível observar que este território se encontrava nos limites
entre a Terra da Maia e a Terra de Aguiar [de Sousa], grandes unidades senhoriais do Condado
Portucalense, formadas provavelmente ao longo do séc. X e conhecidas pela documentação do séc.
XI (Merêa e Girão, 1943). O Rio Ferreira servia de limite entre estas duas “terras”.
O concelho de Valongo só será criado em 1836 com desmembramento daquelas unidades
senhoriais.

8

http://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios.resultados&subsid=49205, 18/07/2016. Este sítio não é referido
por Teixeira, 2010a, nem o topónimo “Cavaleiros” se encontra recenseado na CMP 1:25000
9
Este sítio, que não se encontra recenseado pelo Endovélico (25/07/2016), também é designado como Castro de Santa Justa
e Cavadas dos Castros por R. Teixeira (2010a, Anexo I, V-08). Alguns indícios sugerem aqui uma ocupação do Bronze Final.
10
Cf. Teixeira, 2010a, Anexo I, V-06
11 Não se encontra recenseado pelo Endovélico (25/07/2016). Cf. Teixeira, 2010a, Anexo I, C-06
12
Cf. Teixeira, 2010a, Anexo I, C-05
13
Cf. Teixeira, 2010a, Anexo I, V-05
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Quadro 5.4.3 – Lista de Ocorrências Patrimoniais identificadas em toda a área de estudo

Nº

Designação

Tipo
de
Sítio

Classificação

Legislação

Cronologia

Concelho

Freguesia

Coordenadas
(Datum Lisboa)
M
P

1

Vale da
Cobra 1

Via

-

-

Indeterminado

Valongo

UF de Campo
e Sobrado

170969 472868

2

Fonte da
Prata

Mina

Valor de
Interesse
Geológico

PDM de Valongo,
art. 86º, Anexo V,
Lista 2

Indeterminado

Valongo

UF de Campo
e Sobrado

169943 473443

5.4.5 – Caraterização Patrimonial


Subestação de Sobrado

Em toda a área de incidência do projeto (cerca de 21,8 hectares), no decorrer do levantamento de
informação bibliográfica e das prospeções arqueológicas, não foram identificadas ocorrências
patrimoniais.

Fotografia 5.4.4 – Vista geral da área de implantação da subestação
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Fotografia 5.4.5 – Vista geral da área de implantação da subestação



Abertura das linhas Recarei – Vila Nova de Famalicão/Vermoim – Vila Nova de Famalicão, a
400kV, para a Subestação de Sobrado

No conjunto de linhas que fazem a ligação da Subestação de Sobrado a linhas elétricas existentes,
numa extensão máxima de cerca de 400 metros e cinco apoios, não foram identificadas ocorrências
patrimoniais durante as prospeções arqueológicas e no levantamento de informação bibliográfica.

Fotografia 5.4.6 – Vista geral da área de implantação do Apoio P37/P54 (aterros recentes)
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Fotografia 5.4.7 – Vista geral da área de implantação do Apoio P1/P1 (má visibilidade)



Linhas a 220kV - Linha Sobrado – Ermesinde 1, a 220kV / Linha Sobrado – Valdigem, a 220 kV e
Linha Sobrado – Ermesinde 2, a 220kV / Linha Sobrado – Vermoim 2, a 220kV

Nas duas linhas paralelas, com cerca de 3 km de extensão e 11 apoios cada, que vão ligar a futura
Subestação de Sobrado ao Ramal da Linha Recarei-Vermoim 4 para a Subestação de Ermesinde e
ao Ramal da Linha Recarei – Vermoim 2 para a Subestação de Ermesinde e à atual linha Valdigem –
Vermoim 2, o levantamento de informação bibliográfica e as prospeções arqueológicas executadas
contribuíram para o registo de 1 ocorrência patrimonial em toda a área prospetada, designadamente:
a via do Vale da Cobra 1 (n.º 1)

Figura 5.4.1 – Ocorrências patrimoniais no corredor da linha elétrica
N.º

Designação

Tipo de Sítio

Cronologia

Valor Patrimonial

Classe de Valor Patrimonial

1

Vale da Cobra 1

Via

Indeterminado

5.57

D

Trata-se de um caminho antigo rural, que se carateriza pela sua calçada, de cronologia indeterminada
e com valor patrimonial de significado reduzido (Classe D).
Este valor explica-se pelo seu mau estado de conservação e por ser impossível determinar a sua
cronologia.
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Fotografia 5.4.8 – Vista geral da área de implantação da via do Vale da Cobra 1
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5.5 – PAISAGEM

5.5.1 – Considerações Gerais
A paisagem, enquanto sistema complexo e multifuncional, resulta numa dada perceção visual, que
surge com maior ou menor expressão consoante a harmonia das suas diversas componentes, sendo
esta harmonia que confere a qualidade visual na apreensão de uma determinada área.
Desta forma, a correta análise e avaliação dos impactes que a implementação do projeto em estudo
introduzirá na paisagem constitui-se como um fator importante para um correto desenvolvimento do
mesmo. Este tipo de estudo depende não só das características efetivas do projeto e dos impactes
que dele decorrem, mas também, do ambiente afetado, isto é, da suscetibilidade do território à
introdução de um elemento exógeno.
O projeto agora em estudo integra, para além da Subestação de Sobrado, um conjunto de estruturas
lineares (linhas de transporte de energia) com orientações aproximadas oeste-este e norte-sul, que
fazem a ligação à rede já existente.
Há que atentar que estas infraestruturas, apesar de se desenvolverem a cotas mais elevadas, a longo
prazo apresentar-se-ão menos impactante para a região onde é implantada, dada a elevada
predominância de áreas florestadas e da própria morfologia do terreno que constituem obstáculos
naturais ao seu alcance visual, como à frente demonstraremos. Contudo, a Subestação de Sobrado e
Linhas Associadas em estudo, pela concentração e dimensão das estruturas metálicas que as
constituem, ainda que de carácter reticulado e visualmente permeáveis, são suficientes para
induzirem a alterações no ambiente visual da área de intervenção.
Desta forma, no presente capítulo, apresenta-se a caracterização paisagística do ambiente afetado
pelo projeto, interpretando e avaliando os seus fatores intrínsecos e extrínsecos quanto à capacidade
de resposta à intrusão visual que as infraestruturas em estudo irão provocar. Esta análise permitirá
assim avaliar o impacte que o presente projeto terá no seio da paisagem em estudo e determinar um
conjunto de medidas que permitam a sua minimização.
Entende-se assim, para efeitos de estudo da afetação da paisagem pelo atual projeto, que a situação
de referência corresponde à paisagem atual, ou seja, sem a presença da infraestrutura em estudo.
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5.5.2 – Metodologia
A paisagem, enquanto expressão das ações humanas sobre um determinado sistema biofísico,
constitui uma entidade mutável cuja sustentabilidade depende necessariamente do equilíbrio
dinâmico das interações operadas sobre esse sistema. Assim, a sua análise implica o conhecimento
de fatores intrínsecos da paisagem, fatores independentes da ação humana e de âmbito biofísico,
como sejam a geologia, a morfologia do terreno, recursos hídricos, solos, biocenoses, entre outros e,
por outro lado, de fatores extrínsecos. Estes últimos constituem aspetos de ordem sociocultural, que
atuam ao nível do sistema biofísico e que se refletem em formas de apropriação do território,
concorrendo para a caracterização e/ou definição da paisagem, como sejam os modelos de
povoamento, a tipologia dos sistemas culturais, entre outros.
Importa assim definir o ambiente visual do projeto, fundamental para a avaliação dos impactes visuais
do mesmo sobre a paisagem. Esta pode subdividir-se pela análise das suas componentes conforme
descrito na figura seguinte.

AMBIENTE VISUAL

RECURSOS VISUAIS

CARÁCTER
VISUAL

QUALIDADE
VISUAL

ALTERAÇÃO DO RECURSO

UNIVERSO DE OBSERVADORES

EXPOSIÇÃO DOS
OBSERVADORES

SENSIBILIDADE DOS
OBSERVADORES

RESPOSTA DOS OBSERVADORES

Figura 5.5.1 - Definição do ambiente visual do projeto

O ambiente humano afetado contém duas componentes distintas: a sensibilidade dos observadores
expostos e o número e tipo de pessoas envolvidas. Da sua sensibilidade em relação à mudança nos
recursos existentes, por implantação do projeto, depende, ou não, a aceitação local do mesmo.
Uma forma de caracterizar a paisagem consiste, então, em analisá-la em termos de parâmetros como
a qualidade e absorção visual: a implantação do projeto da Subestação de Sobrado e Linhas
Associadas, e todas as operações necessárias, implicam, desta forma, a interferência com zonas de
características distintas e, consequentemente, com áreas de qualidade cénica (qualidade visual),
capacidade de dissimulação (capacidade de absorção) e suscetibilidade à intrusão visual
(sensibilidade visual) com diferentes magnitudes, que analisadas no âmbito deste projeto permitirão
estimar o impacte visual decorrente do estabelecimento das infraestruturas em estudo, assim como
adotar medidas que globalmente contribuam para a minimização do impacte visual decorrente da sua
presença.
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No presente estudo recorreu-se assim a uma metodologia de análise visual da paisagem baseada nos
parâmetros atrás referidos – qualidade e absorção visual da paisagem – no sentido de se identificar a
sua suscetibilidade à introdução de um elemento alheio ao contexto atual – intrusão visual.
Uma intrusão visual na paisagem é um fator negativo a ter em conta na avaliação da qualidade
visual da paisagem. Uma intrusão na paisagem pode ocorrer associada a inúmeras situações
degradantes, estruturas ou infraestruturas que pela localização, altura, volumetria, cor, falta de
qualidade arquitetónica, emissão de fumos, etc., comprometa a qualidade da paisagem, diminuindolhe o seu valor visual.
Desta forma, as alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem serão analisadas tendo
em consideração as características visuais do projeto, sobretudo em termos do seu traçado, mas
principalmente no que se refere às características visuais da paisagem na qual este se
desenvolverá.
A análise das características visuais da paisagem é então baseada nos parâmetros da qualidade e
capacidade de absorção, no sentido de se identificar a sensibilidade da paisagem à introdução de um
novo elemento.


Qualidade Visual

A qualidade visual da paisagem está associada ao seu valor cénico, relacionando-se com aspetos
como a grandeza, a ordem, a diversidade, a raridade, a representatividade, etc., encontrando-se
subjacente à ideia de uma valorização ou avaliação dessa paisagem, ou dos seus atributos,
pressupondo desta forma uma atitude interveniente por parte do Homem (ocorre assim, uma reação a um
estímulo estético) – a qualidade visual da paisagem deve ser considerada um recurso natural e, à
semelhança de todos os recursos naturais, não é inesgotável, nem se mantém inalterável perante as
atividades humanas, daí a necessidade de o proteger. A qualidade depende essencialmente da
morfologia do terreno, da orientação das encostas e da ocupação do solo.
No presente estudo procedeu-se ao cruzamento destes elementos cartográficos, recorrendo ao ArcGIS,
classificando-os em função do seu contributo para a qualidade visual da paisagem em estudo.
A hipsometria, os declives e as exposições das encostas foram calculadas recorrendo a um Modelo Digital
do Terreno (MDT), com célula de 25 x 25 m.


Absorção Visual

A absorção visual da paisagem, ou a sua capacidade de absorção/dissimulação de um qualquer
elemento introduzido na conjuntura em presença, é uma medida da vulnerabilidade ou sensibilidade
visual da paisagem, ou seja, da sua maior ou menor capacidade para suportar um impacte visual.
Esta dependerá essencialmente de fatores morfológicos e/ou ocupacionais que caracterizam o
território em estudo, fatores como morfologia/topografia do território e a presença humana na área de
inserção do projeto.
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Para a definição da absorção visual do território de implantação do projeto, concorre o estudo da
visibilidade do mesmo. Para esse efeito, através do software ArcMap, considerou-se a morfologia do
terreno, através do seu MDT, bem como os locais com maior afluência de potenciais observadores,
para os quais foram definidas bacias visuais.


Frequência de Visibilidades

A frequência de visibilidades, parâmetro essencial à definição da capacidade de absorção visual da
paisagem, permite criar uma carta de visibilidades efetuada com base na morfologia do terreno,
através do modelo digital do terreno, e na definição de pontos preferenciais a partir dos quais o
projeto em estudo poderá ser visível.
Desta forma, selecionaram-se, de acordo com a metodologia estabelecida, pontos na envolvente do
projeto que, pela potencial afluência de pessoas, se julgaram representativos para caracterizar, do
ponto de vista das visibilidades, o território em estudo.
Distinguiram-se pontos de observação permanentes e temporários, tais como aglomerados
populacionais ou outros pontos com afluxo de potenciais observadores, como a rede viária. Ressalvase que na envolvente da área de estudo não se identificam outros pontos de interesse cultural ou
turístico, como miradouros, igrejas, quintas, santuários, entre outros, considerando-se apenas as
povoações que se dispersam na proximidade da área de implantação do projeto. Salienta-se ainda
que a cartografia é gerada para o cenário mais desfavorável, ou seja, sem ter em consideração a
influência que a ocupação do solo exerce na amplitude visual. As características do projeto foram
também excluídas da análise deste parâmetro. Relativamente ao azimute e ângulo vertical na
geração das bacias visuais, refere-se que, por defeito, caso não se definam valores específicos para
estes parâmetros (como no presente estudo), o software considera uma amplitude/ângulo horizontal
de 360º, bem como um ângulo vertical ângulo entre +90º e -90º, respetivamente.
Por norma, e em paisagens com características análogas às do presente estudo, com uma morfologia
bem diferenciada, caracterizada pela sequência de elevações que se destacam da paisagem
envolvente, contrapondo-se a zonas de vale marcadas, ou seja, em que a própria configuração do
território determina obstáculos físicos e visuais marcantes, considera-se que a acuidade visual dos
observadores permite distinguir com nitidez os objetos apenas até cerca dos 2000 m, distância a
partir da qual estes se começam a diluir na paisagem envolvente – principalmente no caso de uma
estrutura que, apesar de se desenvolver em altitude, não constitui um obstáculo denso, sendo que as
linhas se difundem muito facilmente no contexto envolvente pela sua permeabilidade, assim como os
apoios, pelo seu carácter reticulado. No presente estudo, este constitui o limite-base ao qual se
restringem as bacias visuais de cada um dos potenciais observadores.
De um modo geral pode considerar-se que:


Entre os 0 e 500 m de distância é possível visualizar os componentes do projeto com
bastante nitidez;

164

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE



Entre os 500 e os 1500 a 2000 m de distância os pormenores começam a esbater-se;



E a distâncias superiores a 2000 m, apesar de ser possível alcançar o projeto, este
começa a confundir-se com a paisagem, dificultando ou mesmo impedindo a sua
visualização para distâncias superiores a 5.000 m, dependendo das condições de
visibilidade em presença.

Deste modo, foi definida uma área de estudo para a Paisagem delimitada por um “buffer” de 2000 m
abrangendo todas as infraestruturas em estudo – Subestação de Sobrado e Linhas Associadas.
Importa, contudo, ressalvar que a cartografia de visibilidades, e respetiva absorção visual, é
elaborada com base exclusivamente na morfologia do território, sendo que a visibilidade do projeto
será necessariamente influenciada pela exposição das encostas e pelo tipo de ocupação do solo,
sobretudo na envolvente direta dos pontos de observação. Ocupações com volumes que se
assumam como obstáculo ao alcance visual na proximidade destes pontos implicam geralmente a
quebra do eixo visual, determinando que a visibilidade previsível na cartografia na realidade não
ocorra.


Sensibilidade Visual

Como descrito anteriormente, às características biofísicas da paisagem estão associados diferentes
graus de absorção e de qualidade visual, que permitem aferir, através do seu cruzamento, as áreas
de maior ou menor sensibilidade visual do território em estudo. A sensibilidade visual da paisagem
denota assim o grau de suscetibilidade face a uma degradação e resulta da conjugação da qualidade
visual e da absorção visual da paisagem em estudo, de acordo com a matriz apresentada no quadro
e figura seguintes.
Quadro 5.5.1 - Avaliação da sensibilidade visual da paisagem
Absorção Visual
Elevada
Moderada
Reduzida

Reduzida
Reduzida
Reduzida
Moderada

Qualidade Visual
Moderada
Reduzida
Moderada
Elevada

Elevada
Moderada
Elevada
Elevada

Figura 5.5.2 - Relação entre capacidade de absorção visual / qualidade visual / sensibilidade visual
SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

165

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

A análise será assim realizada com recurso aos elementos disponíveis (localização, traçado,
extensão e altura dos apoios), com o objetivo de identificar os troços capazes de provocar uma maior
intrusão visual pelo atravessamento de áreas da paisagem mais expostas, do ponto de vista visual.
Na figura seguinte apresenta-se uma síntese da metodologia de análise da paisagem e respetiva
derivação da sua qualidade visual, capacidade de absorção e sensibilidade visual, recorrendo-se, tal
como descrito anteriormente, a um conjunto de parâmetros afetos à própria conjuntura em presença e
às condições de observação.

Figura 5.5.3 - Metodologia de avaliação de impacte visual na paisagem

5.5.3 – Descrição Geral da Paisagem
A área de estudo localiza-se no sector noroeste de Portugal Continental e, de acordo com a
classificação das Regiões Naturais de Pina Manique e Albuquerque, desenvolve-se na zona do
Noroeste Cismontano (Atlas do Ambiente – Carta das Regiões Naturais (Divisão Regional), s.d.),
abrangendo as paisagens associadas essencialmente à Gândara (tojal, sub-serra nordestina) e com
menor incidência à Ribeira Atlântica (regadio estreme) (Atlas do Ambiente – Carta das Regiões
Naturais (Tipos de Paisagem), s.d.). Relativamente à classificação das Zonas Fitogeográficas patente
no Atlas do Ambiente, a área de estudo encontra-se na zona Norte, correspondendo à região do
Noroeste ocidental (Atlas do Ambiente – Carta das Zonas Fitogeográficas Predominantes (Tipos de
Paisagem), s.d.).
Localizando-se a este do Porto, a norte do rio Douro, a área de intervenção abrange um território de
relevo mais acidentado, com um conjunto de elevações bastante proeminentes que se começam a
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destacar neste sector e conformam uma marcação evidente de transição para uma morfologia
distinta, contrastante com a planura associada ao litoral do noroeste de Portugal.
A região onde se propõe a implantação do projeto caracteriza-se então pela sucessão de outeiros e
pequenas serras de extensão variável, atravessados pelas linhas em estudo – em que os pontos
mais elevados dizem respeito ao Cornadinho (serra do Penedo) e ao Alto de Quintarei (monte do
Preto), atingindo-se valores da ordem dos 300 m de altitude – correspondendo às elevações
comummente designadas por colinas de xisto, e que se dilatam na direção do grande alinhamento
orográfico das serras de Valongo – uma das intercalações quartzíticas que compassam a região –
acidente que delimita a área de estudo a sudoeste, condicionando preponderantemente o caráter
desta região. Este relevo domina a paisagem, sendo a morfologia existente resultado da atuação
continuada de um conjunto de agentes geomodeladores externos, dando origem à formação de uma
sequência de serranias que se desenvolvem para sudeste e que constituem a unidade
geomorfológica do anticlinal de Valongo, ponto desenvolvido mais adiante. A nordeste atende-se à
subida repentina para o contraforte da serra da Agrela, na transição para os concelhos de Santo Tirso
e Paços de Ferreira.
A proliferação de um relevo bastante proeminente, e em certos casos muito acidentado, é também
decorrente do próprio encaixe das linhas de água existentes. Assente numa zona predominantemente
xistosa, pertencente fundamentalmente ao complexo xisto-grauvaque-quartzítico, de fraca permeabilidade
– o substrato rochoso que prevalece nesta região corresponde a formações sedimentares e/ou
metamórficas (Atlas do Ambiente – Carta Litológica, s.d.) – a rede hidrográfica, caracterizada pela
complexa rede de linhas de água de caráter temporário ou permanente, é marcada pela
preponderância do escorrimento superficial e consequentes processos erosivos, que, aliados ainda à
ocorrência de cristas quartzíticas, de maior dureza, determinam zonas de vales encaixados com
vertentes abruptas que enfatizam o relevo acidentado e depressões que são drenadas por dois rios
que se destacam claramente no seio da região – rio Leça e rio Ferreira.
Estas depressões apresentam um desenvolvimento paralelo, sendo as linhas de água
correspondentes separadas pelas colinas que afloram na zona mais central da área de estudo,
manifestando uma orientação dominante nordeste-sudoeste. Apesar do substrato mais resistente
associado ao anticlinal de Valongo, a rede hidrográfica conseguiu talhar este relevo, aproveitando a
fracturação afeta à litologia e dando origem a zonas de gargantas muito profundas e importantes do
ponto de vista paisagístico, como é o caso do atravessamento do rio Ferreira para o flanco oriental
desta formação.
Os solos associados a esta região (principalmente Cambissolos Húmicos) denotam a sua origem
geológica (Atlas do Ambiente – Carta de Solos, s.d.). Estes determinam a paisagem pobre e
incaracterística em presença pelo tipo de uso de solo que suportam. Às zonas de cumeada e parte
superior das encostas está associada uma ocupação predominantemente florestal, em manchas
uniformes, sem uma grande diversidade de povoamentos e orientadas para a produção, alternando
com áreas de matos, de menor expressão, constituindo superfícies de vegetação mais baixa
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resultantes da abertura de clareiras destinadas à exploração dos recursos florestais ou consequentes
da ocorrência de incêndios. Por oposição, às áreas de vertente e cabeços, é atribuída uma maior
fertilidade às zonas de vale dos rios, onde surgem formações de cobertura constituídas por solos
aluvionares e coluvio-aluvionares, sendo os mais representativos os observados precisamente nos
vales dos rios Leça e Ferreira, originando solos de elevado valor agrícola que possibilitam a
subsistência de algumas manchas com uma agricultura diversificada, com culturas de “milho,
pastagens, hortícolas, algum cereal, num mosaico policultural que quebra a monotonia dos
eucaliptais” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.59).
Apesar do elevado potencial paisagístico da região onde se desenvolve o projeto em estudo,
decorrente da variabilidade geomorfológica em presença, conferindo ao território uma dinâmica
altimétrica relevante, este viu-se comprometido pelo dinamismo socioeconómico pouco vulgar
registado nesta região, que levou à intensificação dos usos urbano-industriais.
Este desrespeito pelos recursos naturais e linhas fundamentais da paisagem traduziu-se no
adensamento da rede de infraestruturas e na ocupação abusiva dos planos aluvionares por uma
“construção densa, diversificada e desordenada” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004,
p.59), com a consequente contaminação dos rios e ribeiros presentes na área. Surgem assim,
problemas de localização, integração e escala que em muitos locais conduziram à redução da
qualidade da paisagem. “A disposição destes vários edifícios na paisagem, a que está associada uma
densa rede de comunicação, induz a uma sensação dominante de desordem” (Cancela d’Abreu et al.
(Coord.) – Volume II, 2004, p.59).
Esta situação é ainda agravada pelo alastramento dos povoamentos de eucaliptos, mas também de
diversas espécies exóticas, responsáveis pelo empobrecimento da diversidade florística e faunística,
constituindo este também uma das principais ameaças no seio da região, a par do abate da floresta
autóctone ou o abandono dos terrenos agrícolas, numa conjuntura de dispersão do edificado.
A área de estudo é, então, caracterizada por não apresentar uma identidade muito forte, situação
decorrente da perturbação da conjuntura afeta a uma zona de serra deste cariz, verificando-se o
predomínio de manchas monoculturais nos pontos mais elevados e íngremes, que dão origem a
extensões consideráveis com uma ocupação urbana desordenada e bastante dilatada nas zonas
mais baixas de vale, ocupando já também em alguns casos a parte inferior das encostas. Depreendese assim que os usos em presença são “pouco sustentáveis: por um lado a uniformização da
ocupação

florestal,

dominada

pelo

eucalipto

em

povoamentos

estremes,

com

reduzida

compartimentação ou diversificação florestal; por outro lado, a edificação dispersa e desordenada nos
vales e parte inferior das encostas” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.60), dando
origem a uma “paisagem confusa e incaracterística [onde surgem] centros urbanos com origens mais
antigas mas muito afetados pelo desordenamento das suas expansões (Gondomar, Rio Tinto (…),
Valongo, Ermesinde e Maia) (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.209).
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Nas cartas de análise fisiográfica é percetível a diversidade da região ao nível orográfico, situação
descrita anteriormente, sendo a estrutura montanhosa em presença um fator bastante marcante e
identificador do território. Na Carta de Hipsometria (Desenho 7 – Volume 4) é percetível a sucessão de
serranias em presença e a sua imponência em relação à envolvente, concentrando na sua área as
classes altimétricas mais elevadas, confirmando esta transição entre zonas de vales encaixados e
cabeços mais ou menos aplanados, configurando, de uma forma geral, um relevo suavemente ondulado.
Para uma apreciação mais direta do relevo foi então definido um conjunto de classes altimétricas para
a área de estudo, que variam entre menos de 50 m e mais de 500 m, repartidas em intervalos de 50
metros, sendo que as zonas de atravessamento do projeto não descem abaixo dos 100 m e não
atingem cotas superiores a 300. Esta análise possibilita assim uma perceção clara e imediata das
variações morfológicas do território, nomeadamente a proliferação de elevações que se distinguem
da paisagem envolvente ou, pelo contrário, depressões significativas e que se demarcam da situação
em presença (como é o caso dos vales do rio Leça e do rio Ferreira).
De uma forma geral, e no que se refere ao projeto da Subestação de Sobrado e Linhas Associadas,
os traçados das linhas previstas desenvolvem-se ao longo de áreas idênticas no que se refere à
altimetria da região, correspondendo ao atravessamento da elevação da serra do Penedo, com
implantação da Subestação já numa zona mais baixa, no vale da Cobra.
A partir da análise geral das Linhas de Ligação de 220 kV, com uma extensão total de cerca de 2,5
km no troço com desenvolvimento comum e aproximadamente entre 0,2 a 0,4 km a partir de onde as
linhas bifurcam, é possível concluir que:


As linhas se desenvolvem na sua maioria a cotas entre os 150 e os 200 m (correspondendo
aproximadamente a 0,86 km/34 % e 1 km/39 % do total das linhas LSBD.ED1/LSBD.VG e
LSBD.ED2/LSBD.VM2, respetivamente (troço comum); a 0,33 km/76 % do troço a partir de
onde a linha LSBD.VG bifurca e a 0,24 km/68 % do troço a partir de onde a linha LSBD.VM2
bifurca, sendo que ambos os troços LSBD.ED1 e LSBD.ED2 se desenvolvem na totalidade
nesta classe altimétrica), denotando o atravessamento das linhas numa zona de cumeada e a
implantação predominante em zonas de encosta;



A partir da análise do desenvolvimento dos traçados é então possível perceber claramente a
subida da serra do Penedo, correspondendo os pontos mais altos aos troços entre os
apoios P3 e P5, sendo que as cotas mais elevadas (250 – 300 m) perfazem uma extensão
de cerca de 0,56 km/22 % no caso da linha LSBD.ED1/LSBD.VG e 0,43 km/17 % no caso
da linha LSBD.ED2/LSBD.VM2;



Os valores altimétricos máximos que as linhas atingem rondam os 275 m, situação
observada exatamente aquando do atravessamento da zona de cabeço da serra do Penedo.
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Quadro 5.5.2 - Extensão das Linhas de Ligação de 220 kV para cada classe altimétrica
Hipsometria (m)

100 – 150

150 – 200

200 – 250

250 – 300

Linha de Ligação de 220 kV
até P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
LSBD.ED2/LSBD.VM2 – até P8
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
até P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
até P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
até P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
até P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
até P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
até P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2

Extensão do traçado (km)
0,30
0,30
0,86
0,20
0,33
1,01
0,24
0,22
0,81
0,10
0,82
0,11
0,56
0,43
-

%
11,99
11,73
34,07
100,00
76,17
39,38
67,84
100,00
31,91
23,83
32,02
32,16
22,03
16,87
-

Figura 5.5.4 - Desenvolvimento das Linhas de Ligação de 220 kV
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Por outro lado, no que se refere às Linhas de Ligação de 400 kV, com uma extensão total de cerca de
1 km, é possível concluir que:


Estas desenvolvem-se integralmente a cotas entre os 150 e os 200 m, privilegiando zonas
de encosta;



A ligação à rede existente é feita a norte no vale da Mouta e a sul da zona do vale da Cobra,
onde se localiza a Subestação, pontos onde as cotas atingem os valores mais baixos e onde
se implantam os apoios P3/4 (existente) e P35/51 (existente);



As estruturas que se localizam numa zona mais elevada correspondem aos apoios P1/1/V1,
P2/2/V1/2, P52/3/V1, P37/54/V3/2 e P36/P53/V2/1.

Figura 5.5.5 - Desenvolvimento das Linhas de Ligação de 400 kV

Na Carta de Declives (Desenho 8 – Volume 4) o modelado do terreno e a representatividade de
zonas de serra torna-se ainda mais evidente pela maior concentração de declives superiores a 16%.
As elevações encontram-se, então, bastante definidas na cartografia referente aos declives,
tornando-se evidente a sucessão de serranias e rios em presença, apresentando-se como elementos
estruturantes da paisagem e que caracterizam a região.
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A partir da análise das Linhas de Ligação de 220 kV, é possível concluir que:


Ambos os traçados atravessam predominantemente áreas que apresentam declives da
ordem dos 16 – 30 %, correspondendo aproximadamente a:
-

0,57 km/23 % e 0,59 km/23 % do troço comum das linhas LSBD.ED1/LSBD.VG e
LSBD.ED2/LSBD.VM2, respetivamente;



-

0,35 km/82 % do troço a partir de onde a linha LSBD.VG bifurca (P8 a P26/P11);

-

0,19 km/94 % do troço divergente da linha LSBD.ED1 (P8 a P9)

-

0,34 km/97 % do troço a partir de onde a linha LSBD.VM2 bifurca (P8 a P25/P11),

-

totalidade nesta classe altimétrica no troço final da linha LSBD.ED2 (P8 a P9).

De referir que, no troço comum, ambos os traçados se desenvolvem na sua maioria em
declives inferiores a 4 %, refletindo-se numa extensão de 0,70 km/28 % deste troço
(subestação a P8) da linha LSBD.ED1/LSBD.VG e a 0,98 km/38 % deste troço (subestação
a P8) da linha LSBD.ED2/LSBD.VM2;



Esta variação ao nível dos declives reflete bem a configuração do território onde o projeto será
implantado, com um contraste muito acentuado entre as zonas que apresentam pendentes
mais ligeiras, correspondendo ao cruzamento de zonas mais baixa, de vale, ou de cabeços
mais aplanados, e zonas de encostas íngremes, tipologia predominante do terreno;



As pendentes mais acentuadas, superiores a 30 %, correspondem sobretudo ao
atravessamento do flanco noroeste da serra do Penedo, na subida das linhas a partir do
vale da ribeira de Tabãos, nomeadamente entre os apoios P4 e P5.

Quadro 5.5.3 - Extensão das Linhas de Ligação de 220 kV para cada classe de declives
Declives (%)

<4

4–8

8 – 16
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Linha de Ligação de 220 kV
Até ao P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
Até ao P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
Até ao P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2

Extensão do traçado (km)
0,70
0,03
0,98
0,17
0,03
0,28
0,68
0,02
0,46
0,01
-

%
27,85
6,05
38,21
6,62
6,05
11,12
26,94
3,81
17,93
3,17
-
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Declives (%)

16 – 30

> 30

Linha de Ligação de 220 kV
Até ao P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
Até ao P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2

Extensão do traçado (km)
0,57
0,19
0,35
0,59
0,34
0,22
0,40
0,01
0,01
0,24
-

%
22,68
93,86
81,53
23,19
96,83
100,00
15,92
6,14
2,55
9,55
-

As Linhas de Ligação de 400 kV, por sua vez:


Apresentam um desenvolvimento predominante ao longo de zonas com pendentes
menos gravosas, comparativamente às linhas de 220 kV, não ultrapassando em nenhum
troço os declives de 30 %;



O desenvolvimento das quatro linhas tem assim uma preponderância muito marcada ao
longo de zonas com declives bastante reduzidos, inferiores a 4 % (correspondendo
aproximadamente a 0,36 km/71 % do total da linha LSBD.VNF1, a 0,28 km/65 % do total da
linha LSBD.VNF2, a 0,54 km/69 % do total da linha LRR.SBD e a 0,43 km/63 % da linha
LVM.SBD);



A linha LSBD.VNF1 apresenta um traçado com uma implantação ao longo de uma maior
extensão de áreas mais planas;



Por oposição, a linha LVM.SBD desenvolve-se ao longo de uma maior extensão de zonas
mais declivosas (16 – 30 %), perfazendo cerca de 0,18 km/26 % do seu comprimento;



Os troços que atravessam áreas mais declivosas referem-se sobretudo ao cruzamento
das vertentes dos vales da Mouta e da Cobra.
Quadro 5.5.4 - Extensão das Linhas de Ligação de 400 kV para cada classe de declives

Declives (%)

<4

4–8

8 – 16

16 – 30

Linha de Ligação de 400 kV
LSBD.VNF1
LSBD.VNF2
LRR.SBD
LVM.SBD
LSBD.VNF1
LSBD.VNF2
LRR.SBD
LVM.SBD
LSBD.VNF1
LSBD.VNF2
LRR.SBD
LVM.SBD
LSBD.VNF1
LSBD.VNF2
LRR.SBD
LVM.SBD

Extensão do traçado (km)
0,36
0,28
0,54
0,43
0,03
0,05
0,05
0,05
0,08
0,03
0,10
0,10
0,13
0,18
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%
70,81
65,09
69,15
62,68
4,37
7,43
9,27
11,08
10,28
3,79
19,92
23,82
16,20
26,09
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De uma forma geral, é possível constatar a partir da observação do quadro 5.5.5 que:


O desenvolvimento ao longo de zonas mais declivosas é evidente no caso das Linhas de
Ligação de 220 kV, dado o atravessamento do relevo afeto à serra do Penedo,
comparativamente com os traçados das linhas de 400 kV;



As linhas de 220 kV ultrapassam em certos pontos os declives de 30 %, sendo que, no
troço comum, as linhas LSBD.ED1/LSBD.VG e LSBD.ED2/LSBD.VM2 chegam a atingir um
declive máximo de cerca de 32 %;



O troço único da linha LSBD.VG atinge o valor de declive mais alto dos traçados –
aproximadamente 33 %;



Por outro lado, entre as linhas de 400 kV o declive máximo atingido ronda os 24 % (linha
LRR.SBD).
Quadro 5.5.5 - Comparação de declives médios e máximos atingidos em cada linha do projeto

220 kV

400 kV

Linhas
Até ao P8 - LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 - LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
LSBD.VNF1
LSBD.VNF2
LRR.SBD
LVM.SBD

Declive médio (%)
9,58
14,18
15,76
9,06
16,28
16,86
4,72
5,86
4,45
4,62

Declive máximo (%)
32,53
19,79
32,98
31,72
24,28
26,97
19,24
21,05
23,73
20,79

Em suma, a área de estudo é caracterizada pela predominância de cotas elevadas no contexto
regional, associadas ao atravessamento de um conjunto de elevações que afloram na região de
implantação do projeto, sendo que, de uma forma geral, estas concentram as classes mais elevadas
de declives dada a transição abrupta entre pontos de cumeada e zonas de vales encaixados.
Indicam-se, então, alguns troços mais gravosos no que se refere ao atravessamento de zonas com
pendentes mais acentuadas, correspondendo essencialmente a zonas de encaixe de algumas linhas
de águas com maior preponderância na área de estudo:


Ascensão no flanco nordeste da serra do Penedo a partir do vale da ribeira de Tabãos;



Transição para o vale da Cobra, no sector oposto do relevo anterior;



Descida para a zona do vale da Mouta.

A Carta de Exposições (Desenho 9 – Volume 4) evidencia também a morfologia da área de estudo.
Apesar da marcada variabilidade nas exposições aos diferentes quadrantes, denunciando o relevo
suavemente ondulado da região, verifica-se uma compartimentação sucessivamente mais acentuada à
medida que se progride para norte da região de implantação do projeto (resultante da rede mais
encaixada de linhas de água nesta zona, decorrente do substrato litológico em presença, como já
referido anteriormente).
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Esta representação evidencia ainda os festos das principais elevações, delimitando claramente a
disparidade entre as suas encostas. A título de exemplo, a serra do Penedo apresenta de forma
distinta uma vertente exposta a sul/oeste, por oposição à que se desenvolve virada a norte/este. O
mesmo sucede com o conjunto de colinas associadas ao Alto de Quintarei, em que as encostas
apresentam uma orientação mais aprazível do ponto de vista bioclimático, com exposições
maioritariamente a sul, intercaladas também com exposições a oeste, contrariamente às exposições
a norte e este da encosta oposta. Estas exposições denotam claramente a orientação dominante
deste conjunto de elevações, com um desenvolvimento noroeste-sudeste, seguindo paralelamente as
serras de Valongo.
Ao longo de toda a área de estudo surgem ainda manchas com uma exposição indiferenciada,
correspondentes a zonas predominantemente aplanadas, com pendentes pouco gravosas,
representando nomeadamente as zonas depressionárias associadas às principais linhas de água que
cortam a região, ou as zonas de cumeada que pontuam as principais elevações.
A partir da análise da Carta de Ocupação do Solo (informação extraída do COS2018) (Figura 5.5.6)
constata-se o descrito anteriormente: o tipo de coberto vegetal que predomina na região decorre da
própria conformação geral do relevo. As terras mais baixas apresentam-se como essencialmente
agrícolas, por oposição ao predomínio dos sistemas florestais que se dispõem nas vertentes dos
vales e nas zonas de maior altitude pelos seus solos mais pobres e pouco favoráveis ao cultivo. Esta
ocupação florestal está muito ligada à exploração dos recursos dos elementos arbóreos,
conformando, como já descrito anteriormente, grandes e densas manchas de eucaliptal e pinheirobravo que intercalam com superfícies mais contidas de matos mais baixos, patentes nomeadamente
nas colinas associadas ao Alto de Quintarei.
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Figura 5.5.6 - Ocupação do Solo (Escala: 1/50.000)

Nas zonas de baixa é também evidente a proliferação de grandes manchas urbanas, encaixando-se
nos pontos mais favoráveis numa disposição bastante densa e desordenada, espraiando-se ao longo
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do relevo mais aplanado e contrastando de forma muito evidente com as zonas mais altas e
florestadas. As povoações que se assumem como núcleos urbanos mais representativos, polarizando
a humanização no seio da área de estudo, são então Ermesinde, Alfena, Valongo, Sobrado, Campo,
Gandra, Rebordosa e Lordelo.

5.5.4 – Caracterização da Paisagem – Unidades e Subunidades de Paisagem

5.5.4.1 – Caracterização Geral e Unidades de Paisagem
A paisagem global de um território é resultante de um conjunto de unidades características cujo
aspeto estético e funcional é reflexo das diferentes relações e interligações que ocorrem entre os
elementos que as constituem e nas quais estão inseridas. Estas unidades denominam-se Unidades
de Paisagem.
Tendo como referência a publicação “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem
em Portugal Continental”, trabalho coordenado por Cancela d’Abreu, a uma escala mais alargada a
área de estudo está integrada no Grupo de Unidades de Paisagem A – Entre Douro e Minho (ver
Desenho 10 – Volume 4).
O Grupo de Unidades de Paisagem A carateriza-se pela variedade de Unidades que integra,
refletindo, de acordo com Cancela d’Abreu, “realidades diversificadas”. No geral, o relevo deste
Grupo exprime esta mesma dinâmica das paisagens atravessadas, caracterizando-se pela sucessão
de elevações, que alternam com zonas de vale mais ou menos encaixados, numa configuração que
sobe desde a zona litoral até aos pontos mais altos, associados às serras da Peneda e do Gerês.
A morfologia e tipo de ocupação em presença permitem, assim, diferenciar duas regiões díspares
principais. Por um lado, paisagens de relevo mais suave, associadas a zonas que se desenvolvem a
cotas mais baixas e mais férteis; em contraposição a uma topografia mais vigorosa, de serranias, e a
uma ocupação menos rica.
Dada a elevada densidade populacional, o Grupo de Entre Douro e Minho é marcado por uma
ocupação muitas vezes desregrada, com a presença de aglomerados dispersos que sobressaem
principalmente longo das áreas de vale e zona litoral, mais amplas e, portanto, propícias ao
estabelecimento de povoações, bem como nas imediações das vias rodoviárias. A compartimentação
destes núcleos urbanos é ainda associada à diversidade dos usos, alternando com indústria, áreas
agrícolas e manchas florestais, influindo no valor das paisagens e concorrendo para a sua
desorganização. É, assim, nestas zonas mais baixas e férteis que as explorações agrícolas ganham
uma maior expressão.
Por oposição, às áreas de serra, mais acidentadas e menos férteis, estão frequentemente associadas
manchas florestais monoespecíficas (nomeadamente eucaliptais) e áreas de matos – bouça – e uma
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escassa prevalência de aglomerados populacionais, resultando em paisagens mais agrestes e
despovoadas. Estas são muitas vezes marcadas pela presença de afloramentos rochosos.
De uma forma geral, o Grupo de Unidades de Paisagem A insere-se no Maciço Antigo. Neste
predominam os granitos e intrusões de rochas sedimentares xisto-grauváquicas, bem como os solos
litólicos, os regossolos e os aluviossolos, estes dois últimos associados às zonas litorais e de vale,
respetivamente.
A região de Entre Douro e Minho caracteriza-se assim por “disfuncionalidades ambientais e
paisagísticas” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.12), decorrentes principalmente
da desorganização espacial patente, nomeadamente no que se refere à dispersão do povoamento e
à ocorrência de diversas áreas industriais e à compartimentação desregrada de usos e da ocupação
do solo.
O projeto desenvolve-se especificamente na Unidade de Paisagem 8 – Serras de Valongo,
caracterizada pela diversidade ao nível orográfico, que se manifesta numa sucessão de serranias e
na sua imponência em relação à envolvente.
À semelhança do Grupo em que se insere, nesta Unidade de Paisagem as áreas de serra – mais
vigorosas – com maior aptidão florestal dada a fraca qualidade dos seus solos, apresentam-se
revestidas com manchas uniformes deste tipo de ocupação, destacando-se os povoamentos de
eucalipto. Por sua vez, nestas zonas a ocupação urbana não tem expressão.
Contrariamente, é evidente a ocupação urbana nas áreas de vale e nas zonas de encosta mais
baixas. Esta ocupação é, como referido, feita de forma desorganizada, destacando-se ainda a
prevalência de espaços destinados à indústria. É também ao longo destas zonas mais baixas que se
dilatam as manchas destinadas à exploração agrícola e que introduzem uma maior dinâmica numa
paisagem muito marcada por extensas áreas associadas à produção florestal.
Conclui-se que, apesar do evidente valor do modelado, assim como do mosaico agrícola que se
dispersa nas zonas de vale e introduz variabilidade na paisagem, a “identidade desta paisagem é
pouco forte, tendo as características de “Serra” sido perturbadas pela ocupação construída nas suas
envolventes” (Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.60).

5.5.4.2 – Área de implantação do projeto e Subunidades de Paisagem
Mais especificamente para a área de implantação do projeto, procedeu-se à delimitação de
Subunidades de Paisagem, sendo estas identificáveis por diferentes padrões de ocupação do
território, os quais constituem a expressão visual de uma conjugação específica de parâmetros,
sendo que, o seu conhecimento se torna premente para que seja efetuada uma diagnose da
sensibilidade da paisagem mais integrada e abrangente.
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A geologia é um fator determinante no aparecimento de diferentes Unidades e Subunidades de
Paisagem, uma vez que, geralmente, a substratos geológicos diferentes correspondem morfologias e
ocupações do território diferentes, o que consequentemente origina situações paisagísticas distintas.
Assim, a identificação das Subunidades de Paisagem existentes na área de estudo passa pela
análise dos substratos geológicos atravessados, de maneira a compreender a existência dos outros
fatores, e das próprias Subunidades de Paisagem, caracterizando-se a morfologia que pode ser
observada em cada tipo de substrato, bem como a ocupação do solo.
As tipologias de ocupação resultantes da conjugação destes fatores são, em última instância, a base
para a definição da paisagem, e consequentemente para a individualização de subunidades distintas
no território em estudo.
Da mesma forma, tendo como referencial bibliográfico a publicação “Contributos para a Identificação
e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental”,de Cancela d’Abreu, e tomando como base
as características físicas e culturais da paisagem em análise, a sua morfologia e o coberto vegetal
que aqui se estabelece, é possível identificar na área de estudo as seguintes Subunidades de
Paisagem (ver Desenho 10 – Volume 4):


SUP A – Serras de Valongo e outeiros associados



SUP B – Vale do rio Leça



SUP C – Vale do rio Ferreira



SUP D – Serra da Agrela

Torna-se, então, possível fazer uma descrição mais detalhada da área de estudo com base nas
especificidades de cada subunidade, o que será feito nos capítulos seguintes.
O projeto em estudo insere-se mais especificamente na subunidade de paisagem das Serras de
Valongo e outeiros associados, podendo, em termos de relevo, a configuração geral do terreno ao
longo da área de intervenção ser representada de forma esquemática na figura seguinte, em que são
patentes as variações altimétricas que se sucedem ao percorrê-la.

Figura 5.5.7 - Representação esquemática da variação altimétrica entre as diferentes Subunidades de Paisagem
da área de estudo

As Subunidades de Paisagem apresentadas deverão ser entendidas como unidades culturais da
mesma, e também como recurso natural que interessa gerir de forma a manter ou recuperar a sua
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qualidade. As zonas de baixa são áreas muito sensíveis a qualquer intervenção humana em virtude
da elevada qualidade visual inerente à sua situação e ainda devido à sua reduzida capacidade de
absorção visual, originada pelo relevo suave, tipo de coberto vegetal e elevado número de
observadores, pois é aí que se localiza a maioria da população e se adensa a rede viária.
Atualmente, com a distribuição anárquica dos centros urbano-industriais, ao longo dos principais
vales, assiste-se a uma redução da qualidade visual nestes locais, que deverá ser recuperada e
preservada intacta. A região montanhosa ao valorizar as zonas de baixa através da dicotomia
vale/montanha, deverá ser de igual modo preservada; no entanto esta subunidade está muito afetada
e apresenta uma baixa qualidade visual devido à monocultura do eucalipto, em grandes extensões,
que diminui drasticamente a diversidade florística e faunística nestas áreas.

Fotografia 5.5.1 - Paisagem marcada pelo atravessamento de diversas linhas elétricas

Fotografia 5.5.2 - Indústria existente na envolvente da área de estudo (RETRIA)

5.5.4.2.1 – Subunidade de Paisagem A – Serras de Valongo e outeiros associados
Como se depreende a partir da própria designação da Subunidade de Paisagem, nesta delimitação o
acidente orográfico afeto ao anticlinal de Valongo assume uma grande importância. Como referido
anteriormente, as cristas quartzíticas associadas às serras de Santa Justa, de Pias, do Castiçal, das
Flores, de S. Iria, de Banjas, da Boneca e de S. Antoninho constituem formações alongadas com um
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desenvolvimento noroeste-sudeste predominante e que se destacam claramente da paisagem
envolvente – caracterizada pelo complexo xisto-grauváquico – pela sua altitude e declives
acentuados. A tectónica hercínica determinou a ascensão deste relevo a cotas da ordem dos 300 a
400 m, estendendo-se as zonas mais elevadas também para norte, sob a forma de colinas
secundárias, de menor importância (atravessadas pelo projeto em estudo), mas que evidenciam o
contraste geomorfológico em presença (colinas em xisto).
Estas zonas mais elevadas encontram-se assim revestidas sobretudo por eucaliptais que foram
reivindicando as manchas de vegetação natural num regime monocultural, imprimindo um carácter
monótono a uma paisagem tão marcada pela variabilidade morfológica. Os povoamentos florestais
dominados essencialmente, como referido, pelo eucalipto (Eucalyptus globulus) são ainda
pontualmente intercalados por manchas de pinheiro-bravo (Pinus pinaster), dispondo-se ao longo das
linhas de cumeada, apresentando-se a primeira como uma cultura estreme em alguns locais, o que
diminui significativamente a diversidade florística e faunística nestas áreas. Em certos pontos este
tipo de povoamentos chega inclusivamente a atingir as zonas de vale. Este tipo de ocupação do solo,
em particular no caso das manchas de eucaliptos, dado o seu crescimento rápido, destina-se
essencialmente à exploração florestal, nomeadamente pela sua madeira.

Fotografia 5.5.3 - Cumeadas cobertas por vegetação de porte arbóreo

Fotografia 5.5.4 - Coberto vegetal predominante nas zonas mais elevadas – povoamentos florestais
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No entanto, e apesar da elevada expressão das superfícies em regime de monocultura, é ainda
possível encontrar manchas residuais da floresta autóctone destas serranias, com alguns
testemunhos de carvalho-alvarinho (Quercus robur) e de sobreiro (Quercus suber) que surgem
pontualmente na paisagem e manifestam a vegetação paraclimácica da região
O coberto vegetal predominantemente arbóreo, associado a um subcoberto de matos esparsos,
apresenta ainda problemas ao nível do estado de conservação, com a presença de algumas
manchas de espécies invasoras como o Ailanthus altissima ou as Acacia sp. nos pontos mais
degradados.

Fotografia 5.5.5 - Zona descoberta rodeada por eucaliptal (área de implantação da subestação)

Fotografia 5.5.6 - Contraste entre zonas de povoamentos florestais (eucaliptal ao fundo) e zonas de vegetação
rasteira (matos), com presença de espécies invasoras (área de implantação da subestação)

No que se refere à dispersão de construções, as elevações afetas a esta Subunidade de Paisagem
apresentam-se menos perturbadas, em grande parte pelo relevo vigoroso, mas também pelas fracas
acessibilidades.
É nesta subunidade que se localiza a totalidade do projeto em estudo.
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5.5.4.2.2 – Subunidade de Paisagem B – Vale do rio Leça
Esta subunidade inclui o vale largo do rio Leça, espraiado em direção a poente, bem como o dos
seus afluentes, sendo desta forma uma zona de relevo suave; excetua-se a zona de atravessamento
da serra da Agrela, que implica um maior encaixe do vale.
As características morfológicas e geológicas desta área permitiram, como foi referido atrás, o
aparecimento de solos de elevado valor agrícola que, associados à disponibilidade hídrica existente
conduziram à fixação de populações ao longo deste vale, destacando-se as povoações de
Ermesinde, Alfena, Água Longa e Agrela.
Assim, é visível em toda a área uma intensa atividade agrícola, em regime de minifúndio, onde a
vinha de enforcado surge a compartimentar as parcelas agrícolas, conferindo à paisagem uma
estrutura em mosaico; nas áreas adjacentes às linhas de água verifica-se a ocupação com culturas
de regadio, enquanto nas encostas suaves a poente surgem as culturas de sequeiro, nas quais se
recorreu à armação em socalcos quando os declives se acentuavam.
Esta subunidade apresenta, em geral, uma elevada qualidade visual. No entanto, tem-se vindo a
verificar uma distribuição anárquica de aglomerados habitacionais e industriais ao longo das linhas de
água fortemente direcionados para a zona metropolitana do Porto, diminuindo consideravelmente a
qualidade visual dessas zonas.

Fotografia 5.5.7 - Vista para o vale do rio Leça, com evidente ocupação urbana, sendo este tipo de paisagem
descaracterizada associada às zonas de baixa da região

5.5.4.2.3 – Subunidade de Paisagem C – Vale do rio Ferreira
Nesta subunidade inclui-se o vale do rio Ferreira, de menor amplitude do que o referido
anteriormente, já que o seu curso, a norte de Balsa, transpõe a serra da Agrela, bem como o dos
seus afluentes dos quais se destaca a ribeira da Ermida, deste modo, a absorção visual é superior à
verificada no vale do rio Leça.
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Desta forma, tanto as áreas agrícolas em regime de minifúndio como as povoações concentram-se
nas zonas de vale, observando-se nas encostas mais declivosas os povoamentos florestais ou os
incultos.
É ainda possível observar, em algumas áreas, vegetação ribeirinha junto às margens do rio, bem
como pequenas matas de folhosas que conferem a estas zonas uma elevada qualidade visual.
No entanto, devido à expansão urbano-industrial que se tem verificado ao longo deste vale, esta
paisagem tem vindo progressivamente a degradar-se perdendo grande parte da qualidade visual a
ela associada.

5.5.4.2.4 – Subunidade de Paisagem D – Serra da Agrela
Nesta região montanhosa, de relevo acentuado, os festos alternam com numerosos vales
encaixados, correspondentes às litologias xisto-quartzíticas existentes na zona, que devido à sua
fraca permeabilidade, dão origem a uma densa rede de drenagem.
As zonas agrícolas são diminutas restringindo-se a um desenvolvimento linear ao longo dos estreitos
vales; a floresta domina assim esta subunidade, alternando as manchas de eucalipto (Eucalyptus
globulus) e pinheiro-bravo (Pinus pinaster) com áreas de incultos. Os carvalhais da mata
paraclimácica são praticamente inexistentes, surgindo apenas nas situações de orla, ou junto às
linhas de água.
É assim, uma zona com um acentuado despovoamento onde surgem apenas aglomerados urbanos
de pequena dimensão.
A sensibilidade visual desta zona é pequena, devido à baixa qualidade visual e elevada absorção
resultante do tipo de relevo e de coberto vegetal presente nesta área.

5.5.5 – Análise Visual

5.5.5.1 – Visibilidades
Na paisagem em análise foi considerado um conjunto de pontos de observação definido dentro de um
buffer de 2000 m em relação ao projeto (valor decorrente do limite de alcance da paisagem por parte
de um observador), situação em que o projeto começa já a ser dificilmente percecionado por um
observador, demonstrando-se a fraca acessibilidade visual decorrente da escolha do local de
implantação, tanto pela própria morfologia do terreno como pela ocupação do solo predominante.
Como descrito anteriormente, foram também considerados focos de observadores ao longo das
principais vias rodoviárias que se localizam nas proximidades do projeto.
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Abaixo enumeram-se os diferentes pontos de observação, de acordo com a sua permanência e
respetivo peso na perceção da paisagem.
Considera-se que as povoações são potencialmente mais sensíveis à visibilidade para o projeto,
dado constituírem focos de observadores permanentes, ao invés das vias rodoviárias, zonas de
passagem, de carácter temporário.
Quadro 5.5.6 – Pontos de observação utilizados na análise da visibilidade da paisagem / capacidade de
absorção visual e respetivo fator de ponderação
Pontos de observação
Observadores permanentes
Abelheira
Aldeia Nova
Alfena
Alto dos Foguetes
Alto Vilar
Baldeirão
Balsa
Cabeda
Campelo
Costa
Aglomerados populacionais
Devesa
Fijós
Gandra (Vale da Loba)
Pedrouços
Penide
Refojo
Sobrado
Transleça
Vale Direito
Vilar
Observadores temporários
A41
EN105-1 (rua de São Vicente)
EN209 (rua São João do Sobrado)
Rua Cidade de Trelazé
Rua Comendador Matos
Vias rodoviárias
Rua de Cabeda
Rua de Santo André
Rua do Chão da Vinha
Rua Lavadouros
Rua Nossa Senhora do Amparo
Variante à EN105 – Acesso à A41

Fator de Ponderação
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
2

A identificação cartográfica das vias rodoviárias e dos aglomerados populacionais é apresentada no
Desenho 23 (Volume 4).
De referir que na atribuição do fator de ponderação aos observadores temporários correspondentes
às vias rodoviárias tem-se em consideração o nível hierárquico das mesmas na rede de estradas
nacional.
Desta forma, considera-se que às autoestradas corresponderá um menor peso no que se refere à
visibilidade da paisagem, dado o tráfego de alta velocidade, e a menor permanência de potenciais
observadores, influindo na capacidade de perceção da mesma. Quanto menor a hierarquia da via,
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menor as velocidades de circulação permitidas e, consequentemente, verificar-se-á uma maior
permanência ao longo do percurso, possibilitando um maior período de tempo para apreensão da
paisagem.
Quadro 5.5.7 – Hierarquia das vias rodoviárias e respetivo fator de ponderação na análise da visibilidade da
paisagem / capacidade de absorção visual
Vias rodoviárias
A41
EN105-1 (rua de São Vicente)
EN209 (rua São João do Sobrado)
Rua Cidade de Trelazé
Rua Comendador Matos
Rua de Cabeda
Rua de Santo André
Rua do Chão da Vinha
Rua Lavadouros
Rua Nossa Senhora do Amparo
Variante à EN105 – Acesso à A41

Tipo de via
rodoviária
Autoestrada
Estrada Nacional
Estrada Nacional
Rua local
Rua local
Estrada Municipal
Rua local
Rua local
Rua local
Estrada Municipal
Variante a Estrada
Nacional

1
2
2
3
3
3
3
4
3
3

Fator de
ponderação
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3

2

2

Hierarquia

Não se apresenta a métrica dos pontos de observação ao longo das estradas porque as respetivas
bacias visuais foram geradas para a totalidade da extensão das vias rodoviárias, para caracterização
dos observadores temporários.
Assim, procedeu-se ao estudo das bacias visuais correspondentes a cada ponto de observação
identificado.

Para cada um destes pontos, foram definidas bacias visuais com um alcance de 2000 m, considerada
uma distância adequada à paisagem e ao projeto em análise, como descrito no capítulo da
metodologia, tendo em conta a altura média de um observador (1,6 metros). Cada bacial visual
definida indica a área visível a partir do ponto de observação indicado.
Como seria de esperar, dada a posição estratégica de implantação do projeto, as bacias visuais
geradas a partir dos potenciais focos de observadores são de reduzidas dimensões e, portanto, as
estruturas serão visíveis a partir de um número limitado de pontos de observação em simultâneo.
No Desenho 12 – Volume 4 apresenta-se a síntese destas bacias, permitindo verificar quais as áreas
com maior frequência de visibilidades, agrupadas por classes de visibilidade. Como acima referido,
esta síntese das visibilidades reflete a ponderação atribuída aos diferentes tipos de observadores e
repercute-se na capacidade de absorção da paisagem, explicitada no capítulo seguinte.
A análise mencionada foi sistematizada nos quadros seguintes:
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Área de Estudo

Como se pode concluir da análise do quadro abaixo, a área de estudo total / buffer 2000 m do projeto
caracteriza-se pela predominância de uma visibilidade moderada (≈1034,13 ha, 37,24% da área
de estudo):
Quadro 5.5.8 – Quantificação das classes de frequência de visibilidades na área de estudo do buffer 2000 m
Frequência de visibilidades
Moderada
Muito reduzida
Reduzida
2776,69

Não visível
Área total (ha)
%



367,42
13,23

177,52
6,39

692,38
24,94

Elevada
505,24

1034,13
37,24

18,20

Área de implantação do projeto

Contudo a implantação do projeto em estudo procura evitar estas áreas, como se depreende dos
quadros seguintes:
Quadro 5.5.9 – Área atravessada pelo projeto para cada classe de frequência de visibilidades
Componentes
de projeto

Área total
(ha)

Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação de
Sobrado

27,66
7,90
6,40

Não visível
Área
%
(ha)
2,49
8,99
0,01
0,13
-

-

Frequência de visibilidades
Moderada
Muito reduzida
Reduzida
Área
Área
Área
%
%
%
(ha)
(ha)
(ha)
2,57
9,28
17,25
62,37
5,35
19,35
5,35
67,67
2,04
25,82
-

-

4,44

69,35

1,96

30,62

Elevada
Área
%
(ha)
0,50
6,36
-

-

Quadro 5.5.10 – Quantificação da área atravessada pelo projeto para cada classe de frequência de visibilidades
face à área de estudo do buffer 2000 m
Não visível
Área total (ha)

367,42
2,49 ha
0,68%
0,01 ha
0,003%

177,52
2,57 ha
1,45%

Subestação
de Sobrado

-

-

TOTAL

2,50 ha
0,68%

2,57 ha
1,45%

Linhas 220 kV
Áreas
afetadas
pelas
componentes
de projeto

Frequência de visibilidades
Moderada
Muito reduzida
Reduzida

Linhas 400 kV

-

692,38
17,25 ha
2,49%
5,35 ha
0,77%
4,44 ha
0,64%
27,04 ha
3,90 %
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1034,13
5,35 ha
0,77%
2,04 ha
0,29%
1,96 ha
0,28%
9,35 ha
1,34 %

Elevada
505,24
0,50 ha
0,07%
0,50 ha
0,07%
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Quadro 5.5.11 – Número de apoios em cada classe de frequência de visibilidades
Não visível
Apoios
N.º
Até ao P8 LSBD.ED1/LSB
D.VG
LSBD.
P8
ED1
ao
LSBD.
final
VG
Até ao P8 LSBD.ED2/LSB
D.VM2
LSBD.
P8
VM2
ao
LSBD.
final
ED2

Linhas
220 kV

Linhas 400 kV



Muito reduzida
Apoios
N.º

Frequência de visibilidades
Moderada
Reduzida
Apoios
N.º
Apoios
N.º

Elevada
Apoios
N.º

P7

1

-

-

P1, P3, P5,
P6, P8

5

P2, P4

2

-

-

-

-

-

-

P9
(existente)

1

-

-

-

-

-

-

-

-

P9, P10

2

P26/P11

1

-

-

P7

1

-

-

P1, P3, P4,
P5, P6, P8

6

P2

1

-

-

-

-

-

-

P9

1

P10,
P25/P11

2

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

P9
(existente)
P1/1, P2/2,
P37/54,
P36/53,
P52/3

Síntese

Verifica-se então que:


De uma forma geral, a zona central da área de estudo é muito pouco visível, tanto pela
existência de obstáculos referentes ao próprio relevo que permitem a dissimulação do
projeto a partir dos pontos preferenciais de observação, situados predominantemente em
zonas de vale, como pela ocupação florestal preponderante;



O projeto é muito pouco visível a partir do sector oeste da área de estudo, sendo que a
partir do sector este, pelo maior número e dispersão das povoações, é possível alcançar
uma maior extensão do projeto, nomeadamente das Linhas de 400 kV, e da Subestação;



Outro fator prende-se com as próprias características do projeto: as linhas, à partida mais
visíveis no setor este, constituem uma estrutura muito ténue no seio da paisagem,
acabando por se desvanecer no contexto geral; por oposição, os apoios que poderiam
constituir uma situação mais gravosa, dada a sua estrutura mais imponente, apresentam um
caráter reticulado e portanto também mais permeável e facilmente dissimulado na
paisagem, apesar de do ponto de vista da morfologia do terreno estarem em zonas mais
visíveis;



Há ainda que ter em atenção que esta é uma região já muito marcada pela presença de
estruturas análogas às do presente projeto, desenvolvendo-se inclusivamente ao longo de
zonas muito mais expostas às diferentes povoações. No seio de um território tão
descaracterizado e muito estigmatizado pela indústria, a perceção de uma estrutura com as
dimensões das do presente projeto e com a localização selecionada acaba desvirtuada, não
tendo o impacte que à partida um projeto deste cariz poderia representar;
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Com a análise deste parâmetro há também que ter em atenção que se descreve a
capacidade intrínseca do território de permitir a visibilidade para determinados pontos. Ou
seja, não é contabilizada a ocupação do solo, o que neste caso apresenta uma
preponderância acrescida dado o coberto predominantemente arbóreo e que acaba também
por ocultar o projeto e ajustar a visibilidade real.

Linhas de Ligação de 220 kV


Relativamente às Linhas de Ligação de 220 kV, estas desenvolvem-se na sua maioria em
zonas com visibilidade reduzida, correspondendo a uma área de cerca de 17,25 ha
(62,37% face à área afetada pelas Linhas de Ligação de 220 kV e apenas 2,49% face à
classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



Nos troços entre os apoios P2 e P3 e P4 e P5, assim como na chegada às Linhas Elétricas
existentes, verifica-se o atravessamento de uma área com visibilidade moderada,
perfazendo uma área de cerca de 5,35 ha (19,35% face à área afetada pelas Linhas de
Ligação de 220 kV e 0,77% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer
2000 m do projeto);



Os apoios P2 (em ambos os traçados) e P4 (na linha LSBD.ED1/LSBD.VG) estão
implantados em zonas com visibilidade moderada; assim como o P26/11 na Linha
LSBD.VG; e o P10 e P25/P11 na Linha LSBD.VM2;



Os restantes apoios encontram-se em áreas de reduzida visibilidade, à exceção do apoio
P7, sem visibilidade;



Não são atravessadas áreas com elevada visibilidade.

Abertura da Linha a 400 kV


No que se refere à abertura da Linha a 400 kV, a maioria do atravessamento faz-se também
em áreas de reduzida visibilidade – 5,35 ha (67,67% face à área afetada pelas Linhas de
Ligação de 400 kV e 0,77% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer
2000 m do projeto);



Observa-se ainda uma área de moderada visibilidade, perfazendo cerca de 2,04 ha
(25,82% face à área afetada pelas Linhas de Ligação de 400 kV e 0,29% face à classe
correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto) e um troço de elevada
visibilidade à chegada ao apoio existente a sul;



No que se refere aos apoios previstos, todos apresentam reduzida visibilidade.

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

189

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

Subestação de Sobrado


A área de implantação da plataforma da Subestação encontra-se na sua maioria integrada
numa área com reduzida visibilidade – 4,44 ha (69,35% face à área da plataforma e
0,64% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



Verifica-se, contudo, uma mancha de moderada visibilidade – 1,96 ha (30,62% face à
área da plataforma e 0,28% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer
2000 m do projeto).

5.5.5.2 – Capacidade de Absorção Visual da Paisagem
Como referido no capítulo da metodologia, foi estudada a capacidade de absorção visual da área
de estudo com base nas características da paisagem aqui definidas, partindo da frequência de
visibilidades e determinando se uma área está mais ou menos exposta e, consequentemente,
denotando a sua menor ou maior capacidade de absorção. Há que ter, no entanto, em consideração
que não são contabilizadas outras estruturas que possam estar presentes na região e que
condicionem a visibilidade para além da potencial intrínseca ao próprio território, sendo que a
visibilidade real se apresenta ainda mais reduzida do que a gerada.
Os resultados desta análise foram então agrupados em três classes de absorção visual: reduzida,
moderada e elevada, correspondendo a primeira à menos apta à implantação de estruturas exógenas
e a última à mais apta para as acolher, e que se apresenta no Desenho 13 – Volume 4.


Área de Estudo

Abaixo apresenta-se a quantificação das diferentes classes de absorção visual dentro do buffer de
análise da paisagem:
Quadro 5.5.12 – Quantificação das classes de capacidade de absorção visual na área de estudo do buffer
2000m

Área total (ha)
%

Reduzida

Capacidade de absorção visual
Moderada

Elevada

504,53

2776,69
1728,20

543,96

18,17

62,24

19,59

De uma forma geral, a área de estudo apresenta-se com capacidade de absorção moderada
evidente (≈1728,20 ha, 62,24% da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto), conjuntura
decorrente da morfologia do terreno, menos favorável à implantação de aglomerados urbanos,
resultando num menor número de potenciais observadores.

Contudo, em ambos os flancos da área de estudo surgem manchas que se apresentam com uma
menor capacidade de absorção, dado os aglomerados populacionais que aqui se estabelecem e que
190

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

se foram estendendo ao longo destas zonas de baixa, constituindo pontos de observação
permanentes. A estas povoações associam-se ainda as respetivas vias de distribuição, que, apesar
de constituírem pontos de observação temporários, ao fazerem parte de uma rede local poderão
potencialmente permitir uma maior visibilidade e capacidade de apreensão da paisagem ao longo do
seu trajeto, como é o caso da EN209 ou a EN105-1 e vias associadas. Refere-se, no entanto, que a
ligação visual para o projeto a partir das mesmas é limitada pelo relevo existente.
Por sua vez, na zona central da área de estudo observam-se duas grandes manchas com uma
elevada capacidade de absorção visual, a norte e a sul. Esta conjuntura prende-se com a própria
morfologia do terreno, condicionando a visibilidade a partir dos focos de observadores que se
dispõem na envolvente, dado o relevo central associado à serra do Penedo.
Refere-se que a única via com o maior alcance visual para o projeto, e cuja bacia visual abrange
efetivamente a área de implantação, é a Rua Nossa Senhora do Amparo, desenvolvendo-se
acompanhando sensivelmente o relevo atravessado pelo projeto e na proximidade do mesmo e de
onde se fará o acesso à Subestação e de onde deriva o acesso à RETRIA/RECIVALONGO, a
restabelecer.
No que se refere à A41, apesar de apresentar visibilidade para o fim do traçado das Linhas de
Ligação de 220 kV, dada a velocidade de circulação, a perceção do projeto é afetada, representando
um menor peso em comparação com as restantes vias. De notar ainda que, nesta zona, as Linhas do
presente projeto fazem a ligação a outras linhas já existentes, e que já condicionam atualmente a
perceção da paisagem.
Dado o atravessamento do projeto na serra do Penedo, e implantação da Subestação na zona do
vale da Cobra, cujo alcance visual a partir tanto de pontos de observação permanentes como
temporários é limitado, denota-se a preponderância do cruzamento de zonas de moderada
capacidade de absorção em qualquer uma das suas componentes.


Área de implantação do projeto

Especificamente em relação ao projeto, para as Linhas Elétricas foi considerado um buffer de 22,5m
para cada lado do eixo das linhas, correspondendo à respetiva faixa de segurança, incluindo-se ainda
totalidade do espaço entre linhas para a quantificação da capacidade de absorção visual da área
atravessada.
Quadro 5.5.13 – Área atravessada pelo projeto para cada classe de capacidade de absorção visual
Componentes
de projeto
Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação de
Sobrado

Área
total
(ha)
27,66
7,90
6,40

Reduzida
Área (ha)
%
0,53
6,71
-

-

Capacidade de absorção visual
Moderada
Área (ha)
%
22,68
82,00
7,35
93,04
6,40

100,00
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Elevada
Área (ha)
%
4,98
18,00
0,02
0,25
-

-
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Quadro 5.5.14 – Quantificação da área atravessada pelo projeto para cada classe de capacidade de absorção
visual na área de estudo do buffer 2000 m

Reduzida
Área total (ha)

Áreas afetadas pelas
componentes de
projeto

504,53

Linhas 220 kV

-

Linhas 400 kV

0,53 ha
0,11%

Subestação
de Sobrado

-

TOTAL

0,53 ha
0,11 %

Capacidade de absorção visual
Moderada
1728,20
22,68 ha
1,31%
7,35 ha
0,43%
6,40 ha
0,37%
36,43 ha
2,11 %

Elevada
543,96
4,98 ha
0,92%
0,02 ha
0,004%
5,00 ha
0,92%

Quadro 5.5.15 - Número de apoios em cada classe de capacidade de absorção visual

Reduzida
Apoios

Linhas

220 kV

Até ao P8 LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG

-

-

-

-

-

-

Até ao P8 LSBD.ED2/LSBD.VM2

-

-

LSBD.VM2

-

-

LSBD.ED2

-

-

-

-

P8 ao final

400 kV



N.º

Capacidade de absorção visual
Moderada
Apoios
N.º
P1, P2, P3, P4,
7
P5, P6, P8
P9 (existente)
1
P9, P10,
3
P26/P11
P1, P2, P3, P4,
7
P5, P6, P8
P9, P10,
3
P25/P11
P9 (existente)
1
P1/1, P2/2,
P37/54,
5
P36/53, P52/3

Elevada
Apoios

N.º

P7

1

-

-

-

-

P7

1

-

-

-

-

-

-

Síntese

Da análise da capacidade de absorção visual, pode afirmar-se o seguinte:


A capacidade de absorção da paisagem correspondente à área em estudo apresenta-se
variável, porém com áreas relativamente homogéneas: na zona central da área de estudo a
maior capacidade de absorção é evidente, conjuntura decorrente da morfologia do terreno,
menos favorável à implantação de aglomerados urbanos, resultando num menor número de
potenciais observadores, e da própria ocupação do solo, correspondendo a uma grande
mancha de coberto arbóreo (povoamentos florestais), quebrando as possíveis vistas;



Pelo contrário, é possível identificar duas grandes manchas com uma menor capacidade de
absorção nos extremos este e oeste da área de estudo, correspondendo a zonas de baixa
ao longo das quais as povoações se foram dilatando e onde apresentam uma grande
representação, a par de culturas agrícolas mais baixas, possibilitando inevitavelmente vistas
mais descomprimidas.
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Abaixo faz-se a descrição das áreas afetadas pelo projeto de acordo com a classe de absorção visual
atravessada:
Linhas de Ligação de 220 kV


Relativamente às Linhas de Ligação de 220 kV, estas desenvolvem-se na sua maioria em
zonas com capacidade de absorção visual moderada, correspondendo a uma área de
cerca de 22,68 ha (82,00% face à área afetada pelas Linhas de Ligação de 220 kV e
apenas 1,31% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do
projeto);



No troço entre os apoios P6 e P7 verifica-se ainda o atravessamento de uma área com
capacidade de absorção visual elevada, numa área de cerca de 4,98 ha (18,00% face à
área afetada pelas Linhas de Ligação de 220 kV e 0,92% face à classe correspondente da
área de estudo total / buffer 2000 m do projeto), dado o reduzido alcance visual por qualquer
tipo de observador, permanente ou temporário;



Os apoios estão implantados em zonas de moderada capacidade de absorção visual;



O P7 encontra-se implantado numa área com elevada capacidade de absorção visual;



Não se observa o atravessamento de zonas com reduzida capacidade de absorção visual
ao longo de todo o desenvolvimento das Linhas de Ligação de 220 kV.

Abertura de Linha a 400 kV


No que se refere à abertura de Linha a 400 kV, à semelhança das Linhas de 220 kV, estas
desenvolvem-se predominantemente em zonas com capacidade de absorção visual
moderada, correspondendo a uma área de cerca de 7,35 ha (93,04% face à área afetada
pelas Linhas de Ligação de 400 kV e apenas 0,43% face à classe correspondente da área
de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



De forma análoga, todos os apoios propostos estão inseridos em zonas de moderada
capacidade de absorção visual;



A sul, estas Linhas cruzam uma área muito limitada com reduzida capacidade de absorção,
correspondendo à localização do apoio P35/51, atualmente já existente;



Acresce ainda o facto de nesta zona já existir atualmente o atravessamento de estruturas
análogas.

Subestação de Sobrado


A área de implantação da plataforma da Subestação encontra-se na sua totalidade
integrada numa área com moderada capacidade de absorção visual.
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5.5.5.3 – Qualidade Visual da Paisagem
De acordo com o referido no capítulo da metodologia, foi estudada a qualidade visual da paisagem
(Desenho 11 – Volume 4), a partir do cruzamento ponderado da ocupação do solo, com as
exposições das encostas e os respetivos declives. Os resultados desta ponderação foram agrupados
em três classes de qualidade visual: reduzida, moderada e elevada.


Área de Estudo

O quadro seguinte apresenta a quantificação do parâmetro referente à qualidade visual da área de
estudo atravessada pelas Linhas de Ligação de 220 kV e 400 kV, bem como na área de implantação
da plataforma da Subestação.
Abaixo apresenta-se a quantificação das diferentes classes de qualidade visual dentro da área de
estudo de análise da paisagem (buffer de 2000 m):
Quadro 5.5.16 – Quantificação das classes de qualidade visual na área de estudo do buffer 2000 m

Área total (ha)
%

Reduzida

Qualidade visual
Moderada

Elevada

482,28
17,37

2776,69
989,26
35,63

1305,15
47,00

Apesar da preponderância de manchas de valor cénico superior (≈1305,15 ha, 47,00% da área
de estudo total / buffer 2000 m do projeto), decorrente do carácter do território, respetiva morfologia e
ocupação do solo associada, é patente o desenvolvimento do projeto predominantemente em áreas
com uma paisagem de qualidade visual, de uma forma geral, moderada (≈989,26 ha, 35,63% da
área de estudo total / buffer 2000 m do projeto) – ver análise e quadro seguinte.


Área de implantação do projeto

Conforme é possível identificar no Desenho 3 (Volume 4), a zona afeta às Linhas de Ligação de
400 kV já se apresenta atualmente alterada pela infraestrutura existente (linha Vermoim – Vila Nova
de Famalicão / Recarei – Vila Nova de Famalicão, a 400kV) pelo que a faixa de segurança já existe,
facto que se traduz na expressão da qualidade visual da área atravessada por esta componente do
projeto – moderada a reduzida.
Relativamente à Subestação, considera-se apenas a zona da plataforma dado que a envolvente será
alvo de Projeto de Integração Paisagística com o intuito de minimizar a afetação visual da
Subestação.
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Quadro 5.5.17 – Área atravessada pelo projeto para cada classe de qualidade visual
Área
total
(ha)

Componentes
de projeto
Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação de
Sobrado

Reduzida
Área (ha)
%
5,38
19,45
3,12
39,49

27,66
7,90
6,40

0,14

Qualidade visual
Moderada
Área (ha)
%
13,29
48,05
3,89
49,24

2,19

3,30

Elevada
Área (ha)
%
8,99
32,50
0,89
11,27

51,56

2,96

46,25

Quadro 5.5.18 – Quantificação da área atravessada pelo projeto para cada classe de qualidade visual face à
área de estudo do buffer 2000 m

Área total (ha)
Linhas 220 kV
Áreas afetadas pelas
componentes de
projeto

Linhas 400 kV
Subestação
de Sobrado
TOTAL

Reduzida

Qualidade visual
Moderada

Elevada

482,28
5,38 ha
1,12%
3,12 ha
0,65%
0,14 ha
0,03%
8,64 ha
1,80 %

989,26
13,29 ha
1,34%
3,89 ha
0,39%
3,30 ha
0,33%
20,48 ha
2,06 %

1305,15
8,99 ha
0,69%
0,89 ha
0,07%
2,96 ha
0,23%
12,84 ha
0,99%

Quadro 5.5.19 - Número de apoios em cada classe de qualidade visual

Linhas
Até ao P8 LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao
final
LSBD.VG
Até ao P8 LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao
final
LSBD.ED2

220 kV

400 kV



Reduzida
Apoios

N.º

Qualidade visual
Moderada
Apoios

N.º

Elevada
Apoios

N.º

P4, P5

2

P3, P7, P8

3

P1, P2, P6

3

P9, P10

2

1
-

P26/P11

1

P5

1

5

P1, P6

2

P25/P11
P2/2/V1/2, P3/4
(existente), P37/54/V3/2,
P36/53/V2/1, P52/3/V1

1
-

P9
P2, P3, P4, P7,
P8
P9, P10
P9
P1/1/V1,
P35/51
(existente)

2
1

-

-

2

-

-

5

Síntese

Assim, no que diz respeito à qualidade visual da paisagem atravessada pelo projeto, é de referir que:


Esta apresenta, maioritariamente, uma qualidade visual moderada, seguida de elevada,
decorrente da morfologia do terreno e ocupação florestal em presença;



O relativo valor cénico da área em estudo denota o caráter do território, evidenciando as
variações da morfologia sobre a qual assenta, decorrente do substrato geológico em
presença e do maior ou menor encaixe das linhas de água que sulcam a região e a moldam,
bem como um contraste cromático e textural resultante da presença de dois estratos de
vegetação principais perfeitamente diferenciados (vegetação mais rasteira correspondente

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

195

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

às zonas agrícolas e vegetação mais alta correspondente a manchas de floresta associadas
a matos);


Ao ser implantado na zona da serra do Penedo, e apresentando a área de estudo qualidade
visual, maioritariamente, elevada e moderada, seria de prever que o projeto abrangesse
algumas áreas com uma maior qualidade visual, apesar de serem privilegiadas zonas de
qualidade visual reduzida a moderada;



No que se refere aos apoios, estes estão localizados, essencialmente, em zonas de
reduzida a moderada qualidade visual, sendo que no caso das Linhas de Ligação de 220 kV
se verifica a localização de 6 dos 24 apoios em áreas com uma maior qualidade e no caso
da linha de 400kV nenhum dos apoios se localiza em área de qualidade elevada;



Por fim, relativamente à Subestação, as classes preponderantes correspondem a moderada
e elevada qualidade visual.

5.5.5.4 – Sensibilidade Visual da Paisagem
A sensibilidade visual da paisagem resulta do cruzamento da absorção visual e da qualidade visual
de acordo com a matriz apresentada no capítulo da metodologia.
Os resultados deste cruzamento foram, então, agrupados em três classes de sensibilidade visual:
reduzida, moderada e elevada, representados no Desenho 14 – Volume 4, podendo referir-se o
seguinte:


A sensibilidade visual da paisagem geral em estudo apresenta-se tendencialmente elevada,
função de estarmos em presença de uma paisagem com uma qualidade elevada e
capacidade de absorção moderada.



As manchas de maior sensibilidade são evidentes, decorrentes da elevada preponderância
da ocupação humana ao longo das zonas de vale, constituindo, portanto, focos de
potenciais observadores com vistas mais descomprimidas para as encostas e cumeadas da
elevação que o projeto atravessa.



Área de Estudo

Como se pode concluir da análise do quadro abaixo, a área de estudo total / buffer 2000 m do projeto
caracteriza-se pela predominância de manchas de sensibilidade visual elevada (≈1294,80 ha,
46,63% da área de estudo):
Quadro 5.5.20 – Quantificação das classes de sensibilidade visual na área de estudo do buffer 2000 m

Área total (ha)
%
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Reduzida

Sensibilidade visual
Moderada

Elevada

622,55
22,42

2776,69
859,34
30,95

1294,80
46,63
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Tal situação prende-se, como descrito anteriormente, com a elevada qualidade da paisagem. Às
áreas com uma menor capacidade de absorção, afetas sobretudo aos aglomerados populacionais
que se observam em ambos os extremos da área de estudo, associam-se manchas de elevada
sensibilidade com grande representação.
Podemos então concluir que as áreas que se apresentam potencialmente mais sensíveis à
implantação do presente projeto são aquelas que possuem uma baixa capacidade de absorção, ou
seja, manchas de vegetação mais rasteira e/ou a meia encosta, que normalmente estão muito
expostas devido aos seus elevados declives. Esta situação é mais evidente no setor este da área de
estudo, apesar de se apresentar menos impactante dada a reduzida extensão abrangida. Mais uma
vez se ressalva o facto de esta situação ser inevitável dada a grande dispersão da população ao
longo do território, nomeadamente nas zonas de baixa, a par do facto desta região se encontrar muito
descaracterizada pela indústria e expansão desregrada dos aglomerados populacionais, sendo que
este tipo de estruturas a atravessa já de forma muito evidente, encontrando-se bastante enraizada na
perceção de potenciais observadores.


Área de implantação do projeto

Da análise da Carta de Sensibilidade Visual, e apesar da paisagem apresentar uma sensibilidade
acrescida, conclui-se que o atravessamento do projeto se faz predominantemente em áreas inseridas
na classe moderada em qualquer uma das suas componentes:
Quadro 5.5.21 – Área atravessada pelo projeto para cada classe de sensibilidade visual
Componentes
de projeto
Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação de
Sobrado

Área
total
(ha)

Reduzida
Área (ha)
%
5,73
20,72
3,13
39,62

27,66
7,90
6,40

0,14

2,19

Sensibilidade visual
Moderada
Área (ha)
%
17,17
62,08
3,59
45,44
3,31

51,72

Elevada
Área (ha)
%
4,76
17,21
1,18
14,94
2,95

46,09

Quadro 5.5.22 – Quantificação da área atravessada pelo projeto para cada classe de sensibilidade visual na
área de estudo do buffer 2000 m

Área total (ha)
Linhas 220 kV
Áreas afetadas pelas
componentes de
projeto

Linhas 400 kV
Subestação
de Sobrado
TOTAL

Reduzida

Sensibilidade visual
Moderada

Elevada

622,55
5,73 ha
0,92%
3,13 ha
0,50%
0,14 ha
0,02%
9,00 ha
1,44 %

859,34
17,17 ha
2,00%
3,59 ha
0,42%
3,31 ha
0,39%
24,07 ha
2,81 %

1294,80
4,76 ha
0,37%
1,18 ha
0,09%
2,95 ha
0,23%
8,89 ha
0,69%
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Quadro 5.5.23 – Número de apoios em cada classe de sensibilidade visual
Reduzida
Apoios
N.º
Até ao P8 LSBD.ED1/LSBD.VG
P8 ao final

LSBD.ED1

LSBD.VG
Até ao P8 LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2

Linhas
220 kV

Linhas 400 kV



P4, P5, P7

3

-

-

P9, P10

2

P5, P7

2

P25/P11

1

-

-

P2/2,
P37/54,
P36/53,
P52/3

4

Sensibilidade visual
Moderada
Apoios
N.º
P3, P8
P9
(existente)
P2, P3, P4,
P8
P9, P10
P9
(existente)
P1/1

Elevada
Apoios
N.º

2

P1, P2, P6

3

1

-

-

-

P26/P11

1

4

P1, P6

2

2

-

-

1

-

-

1

-

-

Síntese

Sintetiza-se, assim, a afetação do projeto de acordo com a classe de sensibilidade visual
atravessada:
Linhas de Ligação de 220 kV


Relativamente às Linhas de Ligação de 220 kV, estas desenvolvem-se na sua maioria em
zonas com sensibilidade visual moderada, correspondendo a uma área de cerca de 17,17
ha (62,08% face à área afetada pelas Linhas de Ligação de 220 kV e apenas 2,00% face à
classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



No troço entre os apoios P4 e P5-P6, assim como na chegada às Linhas Elétricas
existentes, verifica-se o atravessamento de uma área com sensibilidade visual reduzida,
perfazendo uma área de cerca de 5,73 ha (20,72% face à área afetada pelas Linhas de
Ligação de 220 kV e 0,92% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer
2000 m do projeto);



Os apoios P5 e P7 estão implantados em zonas com sensibilidade visual reduzida em
ambos os traçados; assim como o P4 na Linha LSBD.ED1/LSBD.VG; o P9 e P10 na Linha
LSBD.VG; e o P25/P11 na Linha LSBD.VM2;



Com menor preponderância face às restantes classes, e decorrente da presença de uma
mancha de elevada sensibilidade visual no início do traçado das Linhas de Ligação de
220 kV e de manchas de reduzidas dimensões que surgem pontualmente, e de forma muito
restrita, ao longo das mesmas – 4,76 ha (17,21% face à área afetada pelas Linhas de
Ligação de 220 kV e apenas 0,37% face à classe correspondente da área de estudo total /
buffer 2000 m do projeto) – verifica-se que os apoios P1 e P6 se encontram em áreas de
elevada sensibilidade visual em ambos os traçados; também o P2 na Linha
LSBD.ED1/LSBD.VG; assim como o P26/P11 na Linha LSBD.VG.
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Abertura da Linha a 400 kV


No que se refere à abertura da Linha a 400 kV, verifica-se uma maior sensibilidade da
paisagem atravessada no troço sul das Linhas, perfazendo cerca de 1,18 ha (14,94% face
à área afetada pelas Linhas de Ligação de 400 kV e somente 0,09% face à classe
correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto), apresentando, contudo,
a menor representatividade de todas as classes;



A maioria do atravessamento faz-se em áreas de moderada sensibilidade – 3,59 ha
(45,44% face à área afetada pelas Linhas de Ligação de 400 kV e 0,42% face à classe
correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



Na abertura da linha a 400 kV para a Subestação, observa-se uma mancha com maior
relevância com reduzida sensibilidade visual, perfazendo cerca de 3,13 ha (39,62% face
à área afetada pelas Linhas de Ligação de 400 kV e 0,50% face à classe correspondente da
área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



No que se refere aos apoios previstos, todos se encontram localizados numa área com
reduzida sensibilidade visual;



Apenas o apoio P1/1 se encontra numa zona de moderada sensibilidade visual.

Subestação de Sobrado


A área de implantação da plataforma da Subestação encontra-se na sua maioria integrada
numa área com moderada sensibilidade visual – 3,31 ha (51,72% face à área da
plataforma e 0,39% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do
projeto);



Verifica-se, contudo, uma mancha de elevada sensibilidade visual – 2,95 ha (46,09% face
à área da plataforma e 0,23% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer
2000 m do projeto).
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5.6 – USO DO SOLO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

5.6.1 – Introdução
A caracterização do território da área de estudo da Subestação de Sobrado e pela Linhas Associadas
em análise constitui a situação de referência para a posterior identificação de eventuais impactes
decorrentes da construção e funcionamento da subestação e linhas sobre o Uso do Solo e o
Ordenamento do Território.

5.6.2 – Metodologia
A metodologia seguida neste EIA, como referido no Capítulo 1 incluiu a realização de uma primeira
fase, datada de 2011, destinada ao levantamento e avaliação das grandes condicionantes ambientais
que levaram à definição final do local para a subestação, atendendo às eventuais situações de maior
sensibilidade dos usos do solo à presença e funcionamento dessa subestação (em particular, usos
habitacionais e áreas classificadas de proteção a valores naturais ou culturais) e em relação a
disposições específicas estabelecidas nos Instrumentos de Gestão do Território. Posteriormente, foi
realizada, em 2015, uma Nota Técnica centrada na localização selecionada como preferencial para a
subestação durante a primeira fase, para validação e atualização da informação do Estudo de
Grandes Condicionantes face ao espaço temporal decorrido desde a elaboração da primeira fase.
Na primeira fase, cujas peças escritas e desenhadas integram o Estudo das Grandes Condicionantes
Ambientais - Subestação de “Alfena” 400/220/60 kV (Anexo C1 - Volume 3 – Anexos Técnicos), e
na posterior Nota Técnica, que constitui o Anexo C2 – Nota Técnica, foi efetuada uma análise da
área de estudo, dentro da qual se localizaram as situações consideradas ambientalmente mais
sensíveis e se procedeu à identificação das restrições legais e regulamentares, e das servidões que o
desenvolvimento do projeto deveria considerar.
No presente capítulo assumem-se, assim, os resultados dessa primeira fase, centrando-se a análise
agora desenvolvida, na caracterização do território nas suas componentes que possam ser afetadas
pelas diversas fases do empreendimento, sobretudo nas ações de construção e durante a sua
exploração.
Uma parte da informação utilizada neste descritor resultou da consulta direta a diversas entidades,
nomeadamente a autarquia abrangida, as entidades interessadas nas atividades aqui desenvolvidas
e os organismos com a tutela ou a concessão de serviços ou de áreas de intervenção da
administração pública. A documentação relativa a esses contactos, desde a primeira fase do EIA,
apresenta-se no Estudo de Grandes Condicionantes apresentado no Anexo C1 (Volume 3 –
Anexos Técnicos) bem como, na Nota Técnica apresentada no Anexo C2 (Volume 3 – Anexos
Técnicos) e as consultas mais recentes, no Anexo D.
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Além destas consultas, foi feita a análise da cartografia geral e temática bem como da fotografia
aérea da área de estudo, e realizado trabalho de campo para melhor aferição das diversas situações
identificadas e recolha de informação adicional. Consultou-se, ainda, o Sistema Nacional de
Informação do Território (SNIT) da Direcção-Geral do Território (DGT) e os instrumentos de gestão
territorial em vigor no concelho de Valongo.
No Volume 4 – Peças Desenhadas, são apresentadas as peças desenhadas deste EIA,
nomeadamente as produzidas no âmbito do estudo dos fatores ambientais tratados neste capítulo.


No Desenho 19 do referido volume foi cartografada a Ocupação Atual do Solo na envolvente
da subestação e linhas em estudo, apresentado sobre a carta militar na escala 1: 25 000.



No Desenho 20 apresenta-se a Síntese de Ordenamento, que traduz a informação constante
nas Cartas de Ordenamento do PDM de Valongo na área de estudo.



No Desenho 21 foram cartografadas todas as condicionantes identificadas à implantação da
Subestação e linhas associadas, que integram as condicionantes legais e restrições de
utilidade pública, definida com base na Carta de Condicionantes do PDM, complementadas
com informação recebida das entidades contactadas.



No Desenho 22 é apresentado o extrato original da Carta da Reserva Ecológica Nacional do
PDM de Valongo.

5.6.3 – Uso Atual do Solo
A identificação dos usos atuais do solo na área em estudo foi efetuada através de interpretação de
fotografia aérea e aferida com base na Cartografia de Ocupação de Solos COS2018 elaborada pelo
Instituto Geográfico Português, na escala 1:25.000. Foi igualmente analisada a cartografia militar da
área abrangida pela área em estudo, à escala 1:25.000, e confirmada a informação através dos
levantamentos de campo, realizados nos dias 07 de novembro de 2014 e 24 de fevereiro de 2015.
Uma visita ao terreno em 2020 verificou-se que os usos do solo anteriormente identificados se
mantêm genericamente válidos, tendo apenas sido aferida uma zona norte da área de estudo onde
foi, entretanto, implantado um centro logístico da Jerónimo Martins.
De um modo geral, não obstante a proximidade às cidades de Valongo (sede do concelho onde se
localizam a subestação e linhas em estudo) e Ermesinde, assim como à autoestrada A41 que permite
uma rápida ligação à cidade do Porto, o território abrangido pelo projeto em estudo mantém
características essencialmente rurais, com fraca densidade populacional, verificando-se que as
aglomerações urbanas mais próximas se localizam a nascente da área em estudo, no vale do rio
Ferreira. O tipo de povoamento tradicional é de dispersão, com povoações de pequena dimensão que
tendem a alargar ao longo das vias rodoviárias, nomeadamente da EN209 (a nascente da área de
estudo e que atravessa o Sobrado), resultando numa grande proximidade entre as várias áreas
edificadas entre si.
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No Desenho 19 (Volume 4) apresentam-se os usos de solo cartografados na área de estudo e que
são os seguintes:
Solos Rurais

Solos Urbanos



Áreas Florestais



Área urbana



Matos



Áreas de equipamentos



Áreas Agrícolas



Vias rodoviárias



Solos sem coberto vegetal

Conforme já referido em capítulos anteriores, a definição do local para implantação da subestação e
linhas em análise, foi previamente analisada aquando da 1ª Fase do EIA (Estudo de Grandes
Condicionantes) e Nota Técnica subsequente – Anexo C – Volume 3, e partiu do conhecimento
prévio de algumas das grandes condicionantes presentes no território, tendo sido otimizados para
evitar, tanto quanto possível, a maioria das grandes condicionantes identificadas ao nível do uso atual
de solo, destacando-se as zonas habitacionais.
Desta forma, a ocupação do solo predominante na área em estudo é constituída por áreas florestais
de produção, compostas principalmente por áreas de eucaliptal, intercaladas com áreas de matos,
muitas vezes resultantes de clareiras abertas pela exploração florestal ou pela degradação de áreas
anteriormente cultivadas, ou áreas ardidas.
As zonas habitacionais mais próximas localizam-se a cerca de 750 m a leste da plataforma prevista
para a subestação, na periferia da povoação de Sobrado.
As áreas agrícolas localizam-se principalmente no vale do rio Ferreira, igualmente a este da área em
estudo e na dependência da povoação de Sobrado.

Fotografia 5.6.1 – Padrão da Ocupação do solo da área em estudo, com alternância de áreas florestais de
produção e áreas de matos
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Destaca-se, a presença de duas Áreas de Equipamentos próximas do local da subestação em
análise: uma a cerca de 300 metros sudeste da subestação, que integra a Escola Profissional de
Valongo e um edifício de Piscinas; e a segunda a cerca de 80 metros a sul do local previsto para a
subestação, correspondente a uma unidade de tratamento e reciclagem de resíduos, a RETRIA e a
RECIVALONGO, que conjuntamente formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, Tratamento e
Valorização do Douro Norte.

Fotografia 5.6.2 – Escola Profissional de Valongo

Fotografia 5.6.3 - Edifício da Casa do Bugio (sede da
organização das festas tradicionais de S. João do
Sobrado)

Fotografia 5.6.4 – RETRIA

Ainda dentro da área de estudo um pouco mais distante, pouco mais de 1km a noroeste da
subestação mas a cerca de 300 metros a norte da zona de desenvolvimento das linhas de 220kV,
refere-se outra área de equipamentos que corresponde a uma área logística onde se inclui o novo
Centro de Distribuição Norte em Valongo (Jerónimo Martins), junto ao nó da A41 no limite noroeste da
área em estudo.
A rede viária na área em estudo resume-se a duas vias: a A41, acima referida, que atravessa a área
de estudo no seu limite norte, e a EM606, a partir da qual será efetuado o acesso à subestação em
estudo. A estas vias acresce a estrada de acesso à RETRIA e RECIVALONGO, que se inicia na
EM606 e atravessa a zona de implantação da plataforma da subestação em análise. Na restante área
em estudo apenas há a referir uma densa rede de caminhos rurais.
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Na área de implantação da subestação e respetivo acesso os usos do solo são compostos
maioritariamente por áreas florestais de eucaliptal e, em menor extensão, por áreas de matos, a que
acresce uma pequena área de solos sem coberto vegetal. Por fim, como referido acima, a plataforma
da subestação sobrepor-se-á à atual estrada de acesso à RETRIA, pelo que a referida estrada será
restabelecida a nascente da estrada atual, ocupando uma zona de matos e área de eucaliptal.
No que respeita às linhas, a abertura das linhas Vermoim-Vila Nova de Famalicão 1 e Recarei-Vila
Nova de Famalicão 2, a 400 kV atravessará área de matos em toda a sua extensão. As linhas a
220 kV localizar-se-ão quase integralmente em área de floresta de produção, apenas pontualmente
intercetando pequenas manchas de matos.

Fotografia 5.6.5 - Área de implantação da subestação,
sendo visível a área de solos nus, a área de eucaliptal
e a via de acesso à RETRIA ao fundo

Fotografia 5.6.6 - Área de implantação da subestação,
com ocupação de matos e eucaliptal

Fotografia 5.6.7 - Área de implantação do
restabelecimento do acesso à RETRIA e linhas de
400 kV

Fotografia 5.6.8 – Zona final de ligação das linhas a
220 kV
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5.6.4 – Ordenamento do Territorial e Condicionantes
A caracterização da situação atual no domínio do ordenamento do território efetuou-se tendo por
base uma abordagem metodológica, em duas vertentes distintas.


Modelos de Desenvolvimento e de Ordenamento Territorial;



Condicionantes ao Uso do Solo.

Na primeira vertente são descritos e analisados os modelos de ordenamento do território vigentes no
território em estudo, onde se incluem diversos tipos de planos, de nível nacional, regional, sectorial e
local. Tem por base uma análise documental, incluindo também, no que se refere ao PDM, o
levantamento e tratamento de informação relativa às classes de solo urbano e de solo rural
constantes nas Plantas de Ordenamento do PDM (a partir da quantificação das diversas classes
constantes nestas Cartas).
Na segunda, são descritas e analisadas as áreas regulamentares, caracterizando-se as
condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública identificadas na zona de
desenvolvimento do projeto. A caracterização de cada uma destas servidões e restrições de utilidade
pública (SRUP) é efetuada de acordo com as suas especificidades e com o respetivo enquadramento
legislativo em vigor. Em cada caso, antes da correspondente caracterização, é sintetizado o texto que
institui cada uma das servidões/restrições anteriormente apresentadas, bem como as questões
metodológicas mais relevantes para a sua análise.
O desenvolvimento deste fator ambiental é efetuado a partir da informação obtida através da
cartografia e ortofotomapas, análises bibliográficas e documentais, contactos com entidades e
trabalho de campo.

5.6.4.1 – Instrumentos de Gestão Territorial

5.6.4.1.1 – Instrumentos de Desenvolvimento Territorial


Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT)

A primeira revisão do Programa Nacional da Política do Ordenamento do Território (PNPOT) foi
publicada pela Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro, revogando a anterior Lei n.º 58/2007, de 4 de
setembro.
O PNPOT é o instrumento de topo do sistema de gestão territorial, define objetivos e opções
estratégicas de desenvolvimento territorial e estabelece o modelo de organização do território
nacional. O PNPOT constitui -se como o quadro de referência para os demais programas e planos
territoriais e como um instrumento orientador das estratégias com incidência territorial.
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Conforme referido no n.º 3 do artigo 2.º da Lei n.º 99/2019, de 5 de setembro “O PNPOT (…) constitui
o referencial territorial orientador na definição da Estratégia Portugal 2030, bem como para a
elaboração do Programa Nacional de Investimentos 2030, no âmbito do qual serão concretizados os
projetos estruturantes que servem de base às opções estratégicas e modelo territorial do PNPOT e
detalhada a programação operacional dos investimentos a realizar.”
A Estratégica, o Modelo Territorial, as Medidas de Política e as Diretrizes do PNPOT constituem o
referencial para a elaboração, alteração ou revisão dos instrumentos de gestão territorial de âmbito
nacional, regional, intermunicipal e municipal, devendo ser integradas, traduzidas e desenvolvidas
nos vários programas e planos, em função da sua dinâmica e tendo em consideração os objetivos,
conteúdos e funções de cada tipo de instrumento.
A Estratégia de Ordenamento do Território 2030, organizada em três capítulos:


1. Mudanças Críticas e Tendências Territoriais



2. Princípios e Desafios Territoriais



3. Modelo Territorial

Especifica-se abaixo a forma como o PNPOT reflete as questões do âmbito do transporte de energia
nestes três capítulos.
Desde já se refere que no âmbito energético o foco deste programa está direcionado para a produção
de energia, nomeadamente através das energias renováveis e para a eficiência energética.
No âmbito das Mudanças Críticas e Tendências Territoriais, mais precisamente na M3 | Mudanças
Tecnológicas, no fator – II - Mudança do paradigma energético é identificado como fator crítico para a
mitigação e adaptação às alterações climáticas.
A mudança de paradigma energético necessário a um crescimento mundial sustentável
supõe uma maior diversidade nas energias primárias mobilizáveis para o funcionamento das
sociedades, e novas formas de utilização dos hidrocarbonetos através de transformações
energéticas que não envolvam a sua queima. Além disso, supõe também avanços
tecnológicos na utilização de energias renováveis, como eólicas e solar, por forma a
aumentar a sua densidade, reduzir o impacto da sua intermitência e avançar para soluções
de armazenamento da eletricidade produzida.
No âmbito dos Princípios e Desafios Territoriais, e tendo por base o conceito de coesão territorial,
o PNPOT identifica 6 princípios territoriais:


Governança Territorial;



Organização Territorial;



Diversidade e a Especificidade Territoriais;
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Solidariedade e a Equidade Territoriais;



Sustentabilidade da Utilização dos Recursos nos diversos Territórios;



Abordagens Territoriais Integradas.

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


1. Gerir os recursos naturais de forma sustentável



2. Promover um sistema urbano policêntrico



3. Promover a inclusão e valorizar a diversidade territorial



4. Reforçar a conetividade interna e externa



5. Promover a governança territorial

Estes desafios estão diretamente relacionados com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
(ODS) da Agenda 2030 da ONU, sendo que podemos considerar que o projeto se vê refletido no
desafio D4 – Reforçar a conectividade interna e externa, onde se refere que “As redes de energia
devem passar a ser a interface entre a produção e os consumidores, permitindo acolher a produção
local de energia e desenvolver as capacidades de interconexão inter-regionais e com os Países
vizinhos.”
Mais concretamente na opção estratégica 4.1. - Otimizar as infraestruturas ambientais e a
conetividade ecológica é referido que “A transição energética permitirá a descentralização da
produção e a centralização dos fluxos de energia, pois as redes elétricas serão a interface entre a
produção e os consumidores, tornando possível integrar novas fontes de energias e melhorar a
eficiência energética. Isto exige a adaptação e o desenvolvimento das redes elétricas. Isto exige a
adaptação e o desenvolvimento das redes elétricas. Por um lado, para permitir acolher novos meios
de produção local de eletricidade e, por outro, para desenvolver capacidades de interconexão com as
regiões e os países vizinhos. Assim, criam-se condições para alargar a geografia da produção e do
consumo de energia, conectando diferentes regiões e permitindo diluir desigualdades territoriais. (…)”
O Modelo Territorial estabelece um compromisso de organização do território reconhecendo o valor
dos recursos e da diversidade territorial e antevendo a necessidade de adaptação às mudanças
críticas emergentes.
O Modelo Territorial divide-se em cinco sistemas: Sistema Natural, Sistema Urbano, Sistema Social, o
Sistema Económico e Sistema de Conetividade, identificando também as vulnerabilidades críticas.
Neste modelo, o âmbito do projeto em estudo reflete-se na identificação da necessidade de que as
redes de conectividade, entre elas a rede elétrica, como elemento que contribui para a estruturação
do território deverá ser planeado de forma a não quebrar a conectividade da infraestrutura verde
(valor ecológico) e azul (rede hidrográfica).
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Planos Regionais de Ordenamento do Território (PROT)

As orientações definidas no PNPOT são desenvolvidas nos PROT, os quais, por sua vez, definem a
estratégia regional de desenvolvimento territorial, considerando as estratégias municipais de
desenvolvimento local, e constituindo, por sua vez, o quadro de referência para a elaboração dos
Planos Municipais de Ordenamento do Território (PMOT).
A elaboração do PROT da Região Norte foi determinada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º
29/2006 de 23 de março.
Está em curso a elaboração do PROT da Região Norte (PROT-N), cujos processos cumpriram já as
diversas fases de elaboração, incluindo a consulta pública.
A Proposta de Plano foi apresentada em dezembro de 2009, tendo sido concluídos todos os
procedimentos legais exigidos, incluindo a elaboração de um Relatório de Avaliação Ambiental
Estratégica. No entanto, o PROT ainda não foi aprovado pelo Governo.
A área de intervenção do PROT-N abrange um total de 86 municípios da NUTS II – Norte, tendo em
conta três unidades territoriais de planeamento – Minho-Lima, Trás-os-Montes e Alto Douro e Arco
Metropolitano, inserindo-se o projeto em estudo nesta última.
Face à nova geração de Planos Diretores Municipais (PDM), que se pretendem mais estratégicos, os
PROT devem fornecer um quadro de referência estratégica de longo prazo que permita aos
municípios estabelecerem as suas opções de desenvolvimento e definirem regras de gestão territorial
compatíveis com o modelo consagrado para a Região. Neste sentido, os novos PDM (como é o caso
do PDM de Valongo), terão que se adequar às orientações do PROT. No PROT são ainda
apresentadas as principais opções estratégicas de base territorial para o desenvolvimento da Região,
o modelo de organização do território para a sua operacionalização e os elementos necessários à sua
concretização, nomeadamente as normas orientadoras e o programa de execução.

5.6.4.1.2 – Instrumentos de Política Sectorial


Planos de Gestão das Regiões Hidrográficas (PGRH)

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


Região Hidrográfica 2 (RH2) –Cávado, Ave e Leça;



Região Hidrográfica 3 (RH3) –Douro.

A área do PGRH dos rios Cávado, Ave e Leça integradas na RH 2, abrange uma área de cerca de
3 400 km2, inserida na íntegra em território nacional. Esta região é constituída por três bacias
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hidrográficas: Cávado, Ave, Leça assim como as Ribeiras Costeiras que se localizam entre o rio
Neiva e o rio Douro.
A região hidrográfica do Douro (RH3) integra a componente nacional da bacia hidrográfica do rio
Douro, que tem uma área total de, aproximadamente, 79.000 km2, sendo destes, 19.000 km2 em
território nacional. Esta região é constituída por diversas sub-bacias hidrográficas do rio Douro,
nomeadamente: Águeda, Côa, Paiva, Rabaçal/Tuela, Sabor, Tâmega e Tua, assim como as Ribeiras
Costeiras entre o Douro e o Vouga.
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 52/2016, de 20 de setembro, retificada e republicada pela
Declaração de Retificação nº 22-B/2016, de 18 de novembro aprovou diversos PGRH (Planos de
Gestão de Região Hidrográfica), entre os quais o PGRH Cávado, Ave e Leça (RH2) e o PGRH do
Douro (RH3) para o período 2016-2021.
A RCM n.º 52/2016, e subsequente Declaração de Retificação nº 22-B/2016, de 18 de novembro,
publicam o Relatório Técnico Resumido dos PGRH, nomeadamente, no Anexo II - do Cavado, Ave e
Leça, e, no Anexo III do Douro.
No relatório dos planos são definido um conjunto de programas de medidas, nomeadamente: a
redução ou eliminação de cargas poluentes, promoção da sustentabilidade das captações,
minimização de alterações hidromorfológicas, controlo de espécies exóticas e pragas, minimização de
riscos, recuperação de custos dos serviços da água, aumento do conhecimento, promoção da
sensibilização, adequação do quadro normativo.
Os Planos de Gestão das Bacias Hidrográficas possuem um grau de generalização bastante grande e
um âmbito de intervenção sectorial muito especializado, pelo que a caraterização e análise mais
concreta das ações do projeto face ao meio hídrico é efetuada no fator ambiental “Recursos
Hídricos (Capítulo 5.1.4 e 7.1.4) e Qualidade da Água (Capítulo 5.2.1 e 7.2.1).


Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF)

Os programas regionais de ordenamento florestal (PROF), são instrumentos de política setorial de
âmbito nacional, nos termos estabelecidos pela Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual,
e desenvolvido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 15 de maio, que definem para os espaços florestais o
quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas quanto ao uso,
ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover e garantir a
produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços.
Através do Despacho n.º 782/2014, do Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento
Rural, de 17 de janeiro, foi redefinido o âmbito geográfico dos PROF que, de 21, passaram a 7,
procurando-se deste modo reduzir os custos e diminuir a complexidade administrativa, não só para a
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entidade responsável pela sua elaboração e aplicação, mas também para todos os agentes
envolvidos.
A área em estudo é abrangida pelo Plano Regional de Ordenamento Florestal de Entre Douro e
Minho (PROF EDM) aprovado pela Portaria n.º 58/2019, de 11 de fevereiro, com Declaração de
Retificação n.º 14/2019, de 12 de abril. Esta área era anteriormente integrada no PROF da Área
Metropolitana do Porto e Entre Douro e Vouga (PROF AMPEDV) (Decreto Regulamentar
n.º 42/2007, parcialmente suspenso através da Portaria n.º 62/2011, de 2 de fevereiro).
Constituem objetivos gerais do PROF EDM (n.º 3 do artigo 4.º da Portaria n.º 58/2019, de 11 de
fevereiro):
a) Minimização dos riscos de incêndios e agentes bióticos;
b) Especialização do território;
c) Melhoria da gestão florestal e da produtividade dos povoamentos;
d) Internacionalização e aumento do valor dos produtos;
e) Melhoria geral da eficiência e competitividade do setor;
f)

Racionalização e simplificação dos instrumentos de política.

A área em estudo integra a sub-região homogénea Serras de Valongo e tem, precisamente,
características predominantemente florestais, essencialmente de floresta de produção, não se
localizando, contudo, aqui perímetros florestais, matas modelo ou outras áreas mais restritas nesta
perspetiva ambiental.
Neste PROF estão definidos alguns corredores ecológicos, que se destinam, fundamentalmente, a
promover a conexão entre áreas florestais dispersas, contribuindo para a manutenção de condições
essenciais à biodiversidade; o corredor ecológico definido no PROF EDM mais próximo corresponde
ao curso do rio Leça e que toca marginalmente a área de estudo no extremo noroeste (Desenho 21 –
Síntese de Condicionantes – Volume 4).
A zona de desenvolvimento do projeto é, contudo, caracterizada pela presença de área florestais
sensíveis que, de acordo com o artigo 3.º, alínea b) são áreas que, do ponto de vista do risco de
incêndio, da exposição a pragas e doenças, da sensibilidade à erosão, e da importância ecológica,
social e cultural, carecem de normas e medidas especiais de planeamento e intervenção, podendo
assumir designações diversas consoante a natureza da situação a que se referem. Esta situação
reflete de facto a situação florestal da zona onde proliferam as espécies exóticas e onde existe registo
de diversos incêndios florestais nos últimos anos (Desenho 21 – Síntese de Condicionantes –
Volume 4).
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5.6.4.1.3 – Instrumentos de Planeamento Territorial - Planos Municipais de Ordenamento do
Território (PMOT)
Neste ponto pretendem-se identificar os modelos de desenvolvimento e ordenamento do território
consubstanciados nos PMOT com base nos seus elementos fundamentais, conforme definido na
legislação em vigor.

5.6.4.1.3.1 – Planos Diretores Municipais
Os Planos Diretores Municipais estabelecem o modelo de estrutura espacial do território municipal,
constituindo uma síntese da estratégia de desenvolvimento e ordenamento local, integrando as
opções de âmbito nacional e regional, com incidência na respetiva área de intervenção. O modelo da
estrutura espacial do território assenta na classificação e desenvolvimento do solo através da
qualificação do mesmo.
No que respeita a Planos Diretores Municipais, a área em estudo é abrangida apenas pelo PDM de
Valongo com revisão aprovada pelo Aviso n.º 1634/2015, de 11 de fevereiro (publicado em Diário da
República n.º 29, 2.ª série).
Entretanto o PDM teve duas correções materiais (Aviso n.º 15558/2017, de 27 de dezembro e Aviso
n.º 16061/2018, de 7 de novembro), uma alteração (Aviso n.º 1639/2018, de 5 de fevereiro) e uma
suspensão por iniciativa do município (Aviso n.º 6303/2018, de 5 de abril).


Classes e Categorias de Espaço

Como poderá ser verificado através da análise do Desenho 20 - Síntese de Ordenamento
(Volume 4), a área em estudo apresenta bastante homogeneidade em termos de distribuição de
áreas, verificando-se claramente que na zona de estudo predominam os Espaços afetos a Solo
Rural, nomeadamente Espaços florestais de produção, seguida dos Espaços florestais de
conservação (esta classe é abrangida pelos traçados das Linhas elétricas de 220 kV e respetivos
Apoios P8, P9, P10 e P11).
De acordo com o artigo 20.º do Regulamento do PDM de Valongo, os Usos e atividades em solo
rural estipulam que:
“1 — No solo rural, os usos dominantes, complementares e compatíveis são os explicitados nas
diferentes categorias e subcategorias do solo rural.
2 — No solo rural os usos compatíveis revestem-se de caráter excecional e apenas são admitidos
quando tal se demonstre necessário, desde que não sejam postas em causa as funcionalidades
específicas da categoria ou subcategoria em que se localizem.
3 — Sem prejuízo do previsto no número seguinte, no solo rural são proibidas:
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a) As utilizações e intervenções que diminuam ou destruam as potencialidades agrícolas ou
florestais dos solos e o seu valor ambiental, paisagístico e ecológico, designadamente:
b) Operações de aterro ou de escavação que conduzam à alteração do relevo natural ou das
camadas de solo arável;
c) Vazamento de efluentes sem tratamento, de acordo com a legislação em vigor;
d) Corte de folhosas ribeirinhas associadas a galerias ripícolas, como salgueiros, amieiros,
freixos e choupos, de exemplares espontâneos de carvalho negral, carvalho roble, lodão
bastardo e teixo, e ainda das espécies protegidas por legislação específica;
e) Ações, formas de ocupação ou práticas culturais que aumentem o risco de incêndio florestal;
f) Ações, formas de ocupação ou práticas culturais que aumentem o risco de erosão dos solos.
4 — Excetua-se do número anterior a realização das ações indispensáveis aos usos dominantes,
complementares e compatíveis explicitados nas diferentes categorias e subcategorias do solo rural
ou de ações de reconhecido interesse público, nacional ou local, nomeadamente a construção de
infraestruturas ou de equipamentos de utilização coletiva, desde que preservem a vocação, o
caráter e os usos do solo rural em que se inserem”.
Já o regime de edificabilidade em solo rural é regulado pelo artigo 22.º que refere:
“1 - A edificabilidade em solo rural reveste-se de caráter excecional aplicando-se, quando
admitida, os parâmetros urbanísticos explicitados nas respetivas categorias e subcategorias do
solo rural.
2 - Todos os novos edifícios em solo rural, devem localizar-se dominantemente nos espaços
intersticiais sem interesse para a atividade produtiva e garantir a correta integração e
salvaguarda dos valores naturais e paisagísticos do local.
3 - Todas edificações em solo rural têm que salvaguardar o estabelecido no artigo 7.º do
presente regulamento.
4 - Nos espaços florestais as novas edificações têm que salvaguardar o estabelecido na
legislação que tutela o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios, adiante
designado de SNDFCI, de acordo com a tipologia da edificação ou a infraestrutura em causa,
ou as que venham a ser aprovados em PMDFCIV.
5 - As novas edificações em solo rural fora das áreas edificadas consolidadas em solo rural
devem salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras definidas no PMDFCIV, com a
garantia da distância à estrema da propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m,
e devem prever a adoção de medidas especiais relativas à resistência do edifício à passagem
do fogo e à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício e respetivos
acessos.”
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De acordo com o artigo 7.º - Medidas de defesa da floresta contra incêndios, mencionado acima
(alínea 3 – artigo 22.º):
1 - Todas as construções, infraestruturas, equipamentos e estruturas de apoio enquadráveis no
regime de construção previsto para todas as categorias de espaços e fora de áreas edificadas
consolidadas, na definição que consta do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua
redação em vigor, terão de cumprir as Medidas de Defesa da Floresta contra Incêndios definidas
no quadro legal em vigor, designadamente:
a) A construção de edificações para habitação, comércio, serviços e indústria, é proibida nos
terrenos classificados nos PMDFCI com perigosidade nas classes alta e muito alta, sem
prejuízo das infraestruturas definidas nas redes regionais de defesa da floresta contra
incêndios;
b) As novas edificações têm de salvaguardar, na sua implantação no terreno, as regras
definidas no PMDFCI respetivo ou, se este não existir, a garantia de distância à estrema da
propriedade de uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m e a adoção de medidas especiais
relativas à resistência do edifício à passagem do fogo e à contenção de possíveis fontes de
ignição de incêndios no edifício e respetivos acessos.
Segue-se uma análise mais detalhada, considerando as principais categorias de espaços, a qual
deve ser acompanhada pela consulta do Desenho 20 – Síntese de Ordenamento (Volume 4).
De referir que o Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Valongo
encontra-se expresso no Edital n.º 961/2019, de 21 de agosto emitido pelo Município de Valongo.


Solo Urbano - Espaços Residenciais

A rede urbana e o modelo de povoamento da área de estudo são fortemente determinados pelas
características geomorfológicas e biofísicas territoriais, recortadas por inúmeras linhas de água. O
povoamento é concentrado, embora os núcleos urbanos se encontrem espartilhados no território. A
malha urbana é irregular e de densidade variável, com uma expansão do tipo linear, que acompanha,
grosso modo, o desenvolvimento da rede rodoviária.
Os Espaços Residenciais (R) (artigo 50.º) correspondem a áreas do solo urbano do concelho
destinadas predominantemente a habitação.
Estes espaços dividem-se em duas subcategorias: a) Espaços residenciais do tipo I (R.I) e
b) Espaços residenciais do tipo II (R.II).
Verifica-se que a sul e sudeste da zona de implantação da Subestação existe duas áreas
categorizadas como Espaços residenciais do tipo II (R.II), que abrangem, de forma muito marginal, a
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área de estudo e que correspondem à Área Central do Sobrado e Zona Envolvente (UOPG 20), na
zona de Alto dos Foguetes e Devesa.
No artigo 53.º - Identificação e usos – é mencionado que:
“1 — Os Espaços residenciais do tipo II destinam-se à construção de edifícios de habitação,
preferencialmente do tipo uni ou bifamiliar, admitindo-se outros usos desde que compatíveis.
(…)
3 — Estas áreas integram:
a) Espaços residenciais do tipo II em solo urbanizado dentro de zona urbana consolidada,
identificados como R.II (1);
b) Espaços residenciais do tipo II em solo urbanizado fora de zona urbana consolidada,
identificados como R.II (2);
c) Espaços residenciais do tipo II em solo urbanizável, identificados como R.II (3).”


Solo Urbano - Espaços de Uso Especial

Os Espaços de Uso Especial correspondem a áreas do solo urbano do concelho, destinadas
predominantemente à localização de infraestruturas ou equipamentos de utilização coletiva (n.º 1 do
artigo 62.º do Regulamento do PDM).
Na área de estudo, esta classe encontra-se inserida na localidade do Alto dos Foguetes, junto ao seu
limite sudeste.


Solo Urbano - Espaços de Atividades Económicas

Na zona delimitada para caracterização da situação atual, sensivelmente nos limites norte e este, é
possível identificar duas áreas classificadas como Espaços de Atividades Económicas - Espaços
Empresariais e Industriais (fora da zona urbana consolidada), que correspondem, respetivamente, às
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão - UOPG06 – Zona Empresarial da Sra. do Amparo e
UOPG19 – Área Empresarial de Sobrado de Cima.
No n.º 1 do artigo 57.º do Regulamento do PDM é referido que: “Os Espaços de atividades
económicas correspondem a áreas do solo urbano do concelho com vocação para o acolhimento e a
concentração de atividades económicas com necessidades especiais de afetação e organização no
espaço urbano.”
Na área da UOPG06 já se encontra implantado o Centro de Distribuição Norte do Grupo Jerónimo
Martins e uma outra unidade empresarial.
O território da UOPG 19 apresenta atualmente uma ocupação florestal.
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Solo Urbano - Espaços Verdes

Os Espaços verdes são áreas integradas no solo urbano que detêm por função o equilíbrio ecológico
e a qualificação ambiental e paisagística do sistema urbano. Distribuem-se pelas subcategorias:
a) Espaços verdes de uso público (V.I) e b) Espaços verdes de enquadramento (V.II).
Na área de estudo identifica-se somente uma mancha classificada como Espaço Verde de
Enquadramento, junto à Área Empresarial de Sobrado de Cima e ao IC25/A41.
Segundo o artigo 67.º - Identificação e Usos: “Os Espaços verdes de enquadramento destinam-se ao
enquadramento e proteção física, visual e sonora das infraestruturas viárias e ferroviárias pesadas
em solo urbano, devendo serem ocupadas predominantemente por espécies florestais.”


Solo Rural - Espaços Florestais

Em termos genéricos, a categoria “Espaços florestais” corresponde, no município de Valongo a áreas
do solo rural com utilização florestal ou cujo solo tem uma elevada aptidão florestal, e, segundo n.º 1
do artigo 27.º enquadrados nos termos do zonamento florestal do PROF AMPEDV1, nas sub-regiões
homogéneas Grande Porto e Santa Justa-Pias.
Estes espaços distribuem-se pelas subcategorias: a) Espaços florestais de produção (F.I) e
b) Espaços florestais de conservação (F.II).
Nesta zona, os espaços florestais são maioritariamente ocupados por extensos eucaliptais, com
algumas manchas intercaladas de pinheiro bravo, por vezes em consociação, e algumas áreas de
clareira, com matos e vegetação rasteira, no geral devido aos programas de gestão da produção
florestal, que origina alguns talhões temporariamente não plantados, ou a incêndios que
periodicamente atingem estas áreas de floresta.
De acordo com o n.º 1 do Artigo 28.º do Regulamento do PDM “Os Espaços florestais de produção
destinam-se dominantemente a exploração silvícola e a ações de manutenção e recuperação do
revestimento vegetal, com base no aproveitamento do solo vivo e dos demais recursos e condições
biofísicas que garantam a sua fertilidade, a salvaguarda da proteção do solo e das características da
paisagem.”.
Uma vez que a localização prevista para a Subestação de Sobrado se localiza em área classificada
como Espaços Florestais de Produção, assim como grande parte da área de estudo importa referir
que, de acordo com o n.º 2 do artigo 29.º nos Espaços Florestais de Produção admitem-se alguns
usos compatíveis, entre eles: “b) Infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, de interesse
expressamente reconhecido pela Assembleia Municipal”.

1
PROT AMPEDV à data de elaboração do PDM, atualmente corresponde ao PROF EDM – Entre
Douro e Minho, integrando a sub-região homogénea Serras de Valongo
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Relativamente à subestação, os parâmetros de edificabilidade expostos no regulamento,
nomeadamente no seu artigo 30.º referem que:
“1 - Nos Espaços Florestais de Produção aplicam-se os seguintes parâmetros gerais de
edificabilidade, nos termos do artigo 22.º:
(…)
3. No caso de infraestruturas e equipamentos de utilização coletiva, de atividades industriais de
transformação de produtos florestais ou agrícolas e de atividades de recreio e lazer, admite-se
um índice de utilização do solo máximo de 0.20 ate 2 ha da parcela e de 0.02 para a restante
área da parcela;
(…)
5 - Nos Espaços florestais de produção em encostas de declive acentuado, conducentes a
elevados riscos de erosão, ou que se sobrepõem a zonas da Reserva Ecológica Nacional, só
será permitida a edificabilidade para reservatórios de água e instalações de deteção e combate a
fogos, apenas e quando aprovados pelas entidades competentes.”

Relativamente aos Espaços florestais de conservação, e como já referido, é abrangida uma
mancha pelas linhas elétricas de 220kV em estudo e respetivos Apoios P8, P9 (LSBD.VM2, P10 e
P11 (LSBD-VG).
De acordo com o n.º 1 do artigo 31.º do Regulamento do PDM “Os Espaços florestais de conservação
destinam-se dominantemente a proteção e recuperação de valores ecológicos, florísticos, faunísticos,
arqueológicos e geológicos, garantindo a proteção do solo e as características da paisagem,
integrando as áreas com estatuto especial de proteção, designadamente, da Rede Natura 2000 e da
Área de Paisagem Protegida Local.”.
Segundo o n.º 4 do artigo 31.º da revisão do PDM nestes espaços aplicam-se as seguintes regras:
“a) é obrigatório conservar, integralmente, todos os núcleos de floresta autóctone,
nomeadamente carvalhos, sobreiros e castanheiros, matos e folhosas ribeirinhas, entre as quais
salgueiros, choupos, freixos e amieiros, apenas se permitindo ações de limpeza e desbaste que
assegurem a continuidade dos povoamentos, a manutenção do coberto vegetal e a valorização
das respetivas espécies;
b) nas faixas de proteção a linhas de água é obrigatório preservar as espécies ripícolas
existentes, apenas devendo ser efetuadas mobilizações de solo localizadas;
c) em novas plantações ou replantações com recursos a espécies de rápido crescimento, 20%
da área da exploração respetiva será reservada a plantação de espécies definidas neste
número.”

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

217

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

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


Solo Rural - Espaços de Equipamentos e Outras Estruturas

De acordo com o Regulamento, mais precisamente no n.º 1 do artigo 37.º é referido que “Os Espaços
de equipamentos e outras estruturas correspondem as áreas do concelho destinadas a localização de
equipamentos e infraestruturas, de natureza pública ou privada, em solo rural.”.
Estes espaços subdividem-se em:
a) Espaços de equipamentos e infraestruturas (EE.I); e
b) Espaços de atividades especiais (EE.II).

Verifica-se que a cerca de 150 m a nascente da área de intervenção da Subestação de Sobrado
localiza-se uma área classificada como Espaços de Equipamentos e Infraestruturas (EE.I) e que
integra a Escola Profissional de Valongo e um edifício da “casa do Bugio”, sede da organização das
festas tradicionais de S. João do Sobrado (a “Bugiada”) , identificados como equipamentos de
Educação (E) e Cultura (C), respetivamente.
Igualmente integrado nos Espaços de Equipamentos e Outras Estruturas, a cerca de 40 m a sul da
área de intervenção da Subestação de Sobrado, o PDM define uma categoria relativa a Espaços de
Atividades Especiais (EE.II), nomeadamente correspondente a uma área de Tratamento e reciclagem
de resíduos urbanos (RU).
Nesta área estão já situadas as empresas RETRIA e RECIVALONGO que conjuntamente formam o
CITAV – Centro Integrado de Triagem, Tratamento e Valorização do Douro Norte.
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Fotografia 5.6.9 – RETRIA e RECIVALONGO, localizados a sul da área de implantação da Subestação de
Sobrado

5.6.4.1.3.2 – Planos de Urbanização (PU) e Planos de Pormenor (PP)
Os PDM definem ainda a necessidade de criação de planos a uma escala maior, ou seja, mais
detalhados, para algumas zonas dos concelhos, nomeadamente Planos de Pormenor (PP) e Planos
de Urbanização (PU). Estes planos visam uma maior organização do território com consequente
melhoria da qualidade de vida das populações. Os PU definem a organização espacial de uma parte
do território municipal integrada num perímetro urbano que exija uma intervenção integrada de
planeamento. Através dos PP desenvolvem-se e concretizam-se propostas de organização espacial
de qualquer área específica do território municipal, definindo-se com detalhe a forma de ocupação e
servindo de base aos projetos de execução das infraestruturas, da arquitetura dos edifícios e dos
espaços exteriores, de acordo com as prioridades definidas em sede de PDM ou de PU.
Na área de estudo e envolvente imediata não existe nenhum Plano de Pormenor ou Plano de
Urbanização, nem se conhece a existência de quaisquer propostas nesse sentido.

5.6.4.2 – Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública
Este ponto compreende o levantamento e análise das restrições e servidões de utilidade pública em
vigor, nomeadamente reservas e zonas de proteção. As condicionantes e as servidões
administrativas têm por finalidade a conservação do património natural e edificado e a proteção das
infraestruturas e equipamentos.
No município de Valongo aplicam-se todas as servidões administrativas e restrições de utilidade
pública constantes da legislação em vigor e no estipulado nos Elementos Fundamentais do PDM
consultado.
O Desenho 21 - Síntese de Condicionantes (Volume 4) da área do projeto expressa a distribuição
espacial das condicionantes na área de estudo. Foram incluídas na presente análise condicionantes
que, embora não constando no PDM, foram identificadas através da análise de informação atualizada
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sobre a área de estudo fornecida no âmbito do contacto efetuado com as entidades potencialmente
interessadas no projeto e no levantamento de campo efetuado.
No quadro seguinte identificam-se as Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de
Utilidade Pública presentes na área de estudo. A análise específica concernente às questões
relacionadas com as temáticas dos Recursos Hídricos e Património é remetida para os Capítulos
respetivos.
Quadro 5.6.1 - Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública presentes na área
de estudo do projeto
Categoria

Subcategoria

Condicionante/Servidão/Restrição

Recursos Hídricos

Domínio Público Hídrico
Povoamentos Florestais percorridos por
incêndios
Reserva Ecológica Nacional (REN)
Escola Profissional
Zona de servidão aeronáutica do
Aeroporto Sá Carneiro
Linhas de Muito Alta Tensão da REN, S.A.
A41 e EM606

Recursos Naturais

Recursos Agrícolas e Florestais

Equipamentos

Recursos Ecológicos
Edifícios Escolares
Aeroportos

Infraestruturas

Rede Elétrica
Rede viária

5.6.4.2.1 – Recursos Naturais


Domínio Público Hídrico

A constituição de servidões administrativas e restrições de utilidade pública relativas aos recursos
hídricos dominiais (Domínio Público Hídrico) ou aos recursos hídricos patrimoniais (pertencentes a
entidades públicas ou privadas) segue o regime previsto na Lei nº 54/2005, de 15 de novembro, na
Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro e no Decreto-Lei nº 226-A/2007.
O domínio público hídrico abrange inúmeras situações, destacando-se as seguintes, com maior
relevância para o projeto em análise:


Cursos de água não navegáveis nem flutuáveis, com os respetivos leitos e margens, desde
que localizados em terrenos públicos ou os que por lei sejam reconhecidos como aproveitáveis
para fins de utilidade pública, como a produção de energia elétrica, irrigação ou canalização de
água para consumo público;



Águas nascidas e águas subterrâneas existentes em terrenos ou prédios públicos;



As águas pluviais que caiam em terrenos públicos ou que, abandonadas, nelas corram;



Águas das fontes públicas e dos poços e reservatórios públicos, incluindo todos os que vêm
sendo continuamente usados pelo público ou administrados por entidades públicas.

220

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

Os recursos hídricos patrimoniais estão também sujeitos a servidões administrativas nos seguintes
casos:


Os leitos e margens das águas públicas não navegáveis nem flutuáveis que atravessem
terrenos particulares;



As parcelas dos leitos e margens de quaisquer águas navegáveis ou flutuáveis que tenham
sido objeto de desafetação ou tenham sido reconhecidas como privadas.

São ainda bens patrimoniais sujeitos a restrições de utilidade pública as zonas classificadas como
zonas adjacentes a águas públicas.
Ao nível da área em estudo, verifica-se a intersecção de alguns cursos de água não navegáveis ou
flutuáveis, com servidão estabelecida numa faixa de 10 metros a partir do leito.
A ocupação de parcelas do domínio público hídrico depende de autorização da Agência Portuguesa
do Ambiente - Administração da Região Hidrográfica do Norte. No entanto, não se prevê qualquer
interferência com o domínio público hídrico, uma vez quer os apoios das futuras linhas, quer a
Subestação de Sobrado não serão colocados dentro da área abrangida por servidão.


Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios

Os sistemas florestais têm vindo a ser fustigados por incêndios, originando avultados prejuízos do
ponto de vista económico, social e ambiental, situação que também se tem verificado na área de
estudo (conforme é possível identificar no Desenho 21 - Síntese de Condicionantes - Volume 4) de
componente essencialmente florestal.
O Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios (SNDFCI) encontra-se estruturado pelo
Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 15/2009, de 14 de Janeiro,
pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, também de 14 de Janeiro, pelo Decreto-Lei n.º 114/2011, de 30 de
Novembro, pelo Decreto-Lei n.º 83/2014, de 23 de Maio, e pela Lei n.º 76/2017, de 17 de Agosto, que
o republica, com Declaração de Retificação n.º 27/2017, de 2 de outubro.
O Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, clarifica os condicionalismos à edificação no âmbito do
Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios e procede à sétima alteração ao DecretoLei n.º 124/2006, de 28 de Junho.
O artigo 15.º referente a Redes secundárias de faixas de gestão de combustível refere que nos
espaços florestais previamente definidos nos PMDFCI é obrigatório que a entidade responsável:
c) Pelas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica em muito alta tensão e em alta
tensão providencie a gestão do combustível numa faixa correspondente à projeção vertical
dos cabos condutores exteriores acrescidos de uma faixa de largura não inferior a 10 m para
cada um dos lados;
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A linha de 400kV existente (LRR.VNF/LVM.VNF) e da qual se fará a abertura para a subestação do
Sobrado já estão referenciadas no PMDFCI de Valongo como integrante na rede de faixas e
mosaicos de gestão de combustível (Mapa 12).
O artigo 16.º define os condicionalismos à edificação. O PDM de Valongo bem como o Plano
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) já refletem os condicionalismos
identificados no SNDFCI conforme já explicito anteriormente (Cap. 5.6.4.1.3.1).
Segundo a carta de perigosidade do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios
(PMDFCI), é possível verificar que a área de intervenção tanto da subestação como das linhas em
estudo incluem áreas classificadas com Risco Alto e Muito Alto.
O regime jurídico das áreas percorridas por incêndios florestais encontra-se previsto no Decreto-Lei
n.º 327/90, de 22 de outubro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março.
Segundo o Decreto-Lei n.º 327/90, de 22 de outubro, na sua redação atual, nos terrenos com
povoamentos florestais percorridos por incêndios, não incluídos em espaços classificados em planos
municipais de ordenamento do território como urbanos, urbanizáveis ou industriais, ficam proibidas,
pelo prazo de 10 anos, as seguintes ações (n.º 1 do artigo 1.º):


A realização de obras de construção de quaisquer edificações;



O estabelecimento de quaisquer novas atividades agrícolas, industriais, turísticas ou outras que
possam ter um impacte ambiental negativo;



A substituição de espécies florestais por outras, técnica e ecologicamente desadequadas;



O lançamento de águas residuais industriais ou de uso doméstico ou quaisquer outros
efluentes líquidos poluentes;

Tratando-se de uma ação de interesse público ou de um empreendimento com relevante interesse
geral, todas estas proibições podem ser levantadas, a todo o tempo, mediante reconhecimento por
despacho conjunto do Ministro do Ambiente e do Ordenamento do Território, do Ministro da
Agricultura do Desenvolvimento Rural e das Pescas e do membro do Governo competente em razão
da matéria (n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90).
O ICNF, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e as Câmaras Municipais são as entidades que
superintendem as questões relativas a esta servidão.
Na região Norte, o risco de incêndio é bastante significativo pela elevada extensão de área ocupada
com floresta, o tipo de povoamentos dominante, orografia do território, a ocorrência de situações de
seca nas zonas mais interiores, o abandono de algumas zonas florestais e uma silvicultura pouco
ajustada. De acordo com a informação disponibilizada no portal ICNF, encontram-se na área em
análise várias manchas florestais percorridas por incêndios/fogos, que se reportam aos anos entre
2010 a 2019 (Desenho 21 – Síntese de Condicionantes - Volume 4).
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A rede de pontos de água é constituída por um conjunto de estruturas de armazenamento de água,
de planos de água acessíveis e de pontos de tomada de água, com funções de apoio ao
reabastecimento dos equipamentos de luta contra incêndio (DL n.º 124/2006, Art.º 3º).
A Portaria n.º 133/2007, de 26 de janeiro define as normas técnicas e funcionais relativas à
classificação, cadastro e construção de pontos de água integrantes das redes regionais de defesa da
floresta contra incêndios. O Despacho n.º 5711/2014, de 30 de abril, viria a homologar o Regulamento
das referidas normas técnicas.
Os pontos de água para abastecimento de meios aéreos, devem obedecer a diversas especificações,
entre as quais a garantia de uma zona de proteção imediata, constituída por uma faixa sem
obstáculos num raio mínimo de 30 m, contabilizado a partir do limite externo do ponto de água.
Devem também garantir uma zona de proteção alargada, abrangendo os cones de voo de
aproximação e de saída e uma escapatória de emergência, concebida em função da topografia e
regime de ventos locais.
Consultado o PMDFCI é referida a presença de um ponto de água a sul da zona prevista para
implantação da subestação sendo mencionado que “Foi uma necessidade estratégica colmatada
entre 2011 e 2013 com a criação de um ponto de água mais a norte (particular) para a área florestal
das Freguesias de Alfena e de Campo e Sobrado - que permitiu abastecer toda uma área com 2.280
ha, que até então não tinha um único ponto de água (…)”. Este ponto de água encontra-se refletido
no Desenho 21 – Síntese de Condicionantes - Volume 4. A linha de 400kV existente
(LRR.VNF/LVM.VNF) e da qual se fará a abertura para a subestação do Sobrado localiza-se a 140
metros a nascente deste ponto de água.

5.6.4.2.2 – Recursos Ecológicos


Reserva Ecológica Nacional (REN)

A Reserva Ecológica Nacional (REN), primeiramente criada pelo Decreto-Lei n.º 321/83, de 5 de
julho, foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, que no artigo 1.º estabelece o
seguinte: “A Reserva Ecológica Nacional, adiante designada por REN, constitui uma estrutura
biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas com
características ecológicas específicas, garante a proteção de ecossistemas e a permanência e
intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades
humanas.”
Atualmente o novo regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN) encontra-se estabelecido
pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de
novembro, Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho,
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Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, Portaria n.º 360/2015, de 15 de outubro, e Decreto-Lei
n.º 124/2019, de 28 de agosto, que procedeu também à republicação do Diploma.
A Portaria n.º 336/2019, de 26 de setembro, aprova a revisão das Orientações Estratégicas Nacionais
e Regionais previstas no Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN).
A Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, procede à definição das condições e requisitos a que
ficam sujeitos os usos e ações compatíveis com o regime da REN, referidos nos n.ºs 2 e 3 do artigo
20.º do respetivo regime jurídico.
A REN abrange áreas de proteção do litoral, áreas relevantes para a sustentabilidade do ciclo
hidrológico terrestre e áreas de prevenção de riscos naturais.
No concelho de Valongo a Reserva Ecológica Nacional aprovada pela Portaria n.º 260/2011, de 1 de
agosto, entrou em vigor em 12 de fevereiro de 2015, após a publicação da revisão do PDM de
Valongo (Aviso n.º 1634/2015, de 11 de fevereiro).
A análise das áreas qualificadas sob o regime da REN foi efetuada com base na cartografia em vigor
cedida pelo município, a qual foi reproduzida no Desenho 21 – Síntese de Condicionantes
(Volume 4) do EIA.
No Desenho 22 é ainda apresentado o Extrato da Carta da Reserva Ecológica Nacional do PDM
de Valongo.
O quadro infra apresentado mostra as categorias existentes na área em estudo, fazendo a
correspondência entre as definições do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, que constam da
cartografia existente, com as definições do atual regime da REN.
Quadro 5.6.2 - Correspondência das categorias das áreas de REN definidas no DL n.º 96/90, de 19 de março, e
as categorias atualmente em vigor definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua atual redação pelo DL
124/2019, de 28 de agosto
Categorias da REN definidas no DL
n.º 96/90, de 19 de Março
Leitos dos cursos de água
Áreas com risco de erosão
Cabeceiras de linhas de água

Categorias da REN atualmente em vigor
definidas no DL n.º 166/2008, de 22 de agosto
Cursos de água e respetivos leitos e margens.
Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo.
Áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos.

A área de estudo está em grande parte abrangida por solos classificados como REN (cabeceiras de
linhas de água, leitos dos cursos de água e áreas com risco de erosão) pelo que inevitavelmente
alguns componentes do projeto irão interferir com estas áreas.
As Cabeceiras das Linhas de Água constituem zonas estratégicas de proteção e recargas de
aquíferos, que devido “à natureza do solo, às formações geológicas aflorantes e subjacentes e à
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morfologia do terreno, apresentam condições favoráveis à ocorrência de infiltração e à recarga natural
dos aquíferos, bem como as áreas localizadas na zona montante das bacias hidrográficas que
asseguram a receção das águas da precipitação e potenciam a sua infiltração e encaminhamento na
rede hidrográfica e que no seu conjunto se revestem de particular interesse na salvaguarda da
quantidade e qualidade da água a fim de prevenir ou evitar a sua escassez ou deterioração.”.
Nestas áreas, de acordo com o Decreto-Lei mencionado, é permitido a realização de usos e ações
que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes suas funções:
i) “Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
ii) Contribuir para a protecção da qualidade da água;
iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes
da água subterrânea, com particular incidência na época de estio;
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos
aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que
ocorrem em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das
espécies da flora e da fauna.
vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas pluviais nas
cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão
superficial.”
As Áreas com risco de erosão / Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo (áreas de prevenção
de riscos naturais) são áreas que devido às suas características de solo e de declive estão sujeitas à
perda excessiva de solo por ação do escoamento superficial. Nestas áreas podem ser realizados os
usos e as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) “Conservação do recurso solo;
ii) Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;
iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do
escoamento superficial;
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento
das massas de água.”
No que se refere aos Cursos de água e respetivos leitos e margens, podem ser realizados os usos e
as ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i) “Assegurar a continuidade do ciclo da água;
ii) Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;
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iii) Drenagem dos terrenos confinantes;
iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola;
v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e
evitando a impermeabilização dos solos;
vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna.
vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente a
drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica”
Conforme disposto no anexo II Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, com a redação atual pelo
Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto, estão proibidas as ações construtivas, obras hidráulicas,
aterros, escavações e destruição do coberto vegetal, com as exceções sujeitas a comunicação prévia
da CCDR responsável.
Nas áreas incluídas em REN (artigo 20.º, n.º 1, Capítulo III do RJREN na sua redação atual pelo
Decreto-Lei nº 124/2019, de 28 de agosto) “são proibidas as ações de iniciativa pública ou privada
que se traduzam em:
a)

operações de loteamento;

b)

obras de urbanização, construção ou ampliação;

c)

vias de comunicação;

d)

escavações e aterros;

e)

destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e das
operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações
extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em legislação específica.”
Excetuam-se do disposto anteriormente “os usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos
de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas
em REN” (n.º 2 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008 na sua redação atual pelo Decreto-Lei n.º
124/2019, de 28 de agosto).
Refira-se que o diploma da REN supramencionado prevê a realização de ações de reconhecido
interesse público (n.º 1 do artigo 21.º do mesmo diploma), “desde que sejam reconhecidas como tal
por despacho conjunto do membro do Governo responsável pelas matérias de ambiente e do
ordenamento do território e do membro do Governo competente em razão da matéria, desde que não
se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.”
As linhas elétricas de muito alta tensão e subestações elétricas não estão incluídas nos usos e ações
compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos
naturais de áreas integradas na REN, referidas no artigo 20.º do DL 166/2008, alterado e republicado
pelo DL 124/2019, e discriminadas no respetivo Anexo II. Deste modo, estão sujeitas ao disposto no
Artigo 21º.
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5.6.4.3 – Equipamentos


Edifícios Escolares

A anterior proteção definida pelo Decreto-Lei n.º 37575, de 8 de outubro de 1949 que, nas áreas
imediatamente envolventes dos recintos escolares, definia afastamentos mínimos entre os recintos e
qualquer construção exterior, foi revogada pelo Decreto-Lei n.º 80/2010, de 25 de junho.
Atualmente, os edifícios escolares dispõem de uma zona de proteção definida caso a caso, ao abrigo
do regime de proteção a edifícios públicos e outras construções de interesse público. Compete à
entidade que tem a seu cargo a construção ou manutenção do edifício escolar em causa solicitar a
delimitação da zona de proteção e respetivos condicionamentos.
Como já anteriormente mencionado, cerca de 130 m a nascente da área de intervenção da
Subestação de Sobrado localiza-se uma área classificada como Espaços de Equipamentos e
Infraestruturas (EE.I) e que integra a Escola Profissional de Valongo, identificada como equipamento
de Educação (E). Este estabelecimento, embora se situe dentro dos limites da área de estudo, não
será interferido por quaisquer ações concernentes ao projeto da Subestação e linhas elétricas
associadas.
Refira-se que no Regulamento do PDM de Valongo também nada é mencionado sobre a área de
proteção do estabelecimento escolar.

5.6.4.4 – Infraestruturas


Zona de Servidão Aeronáutica do Aeroporto Sá Carneiro

A constituição de servidões aeronáuticas segue o regime constante do Decreto-Lei n.º 45 987, de 22
de outubro de 1964 e subsidiariamente o regime das servidões militares, estabelecido na Lei
n.º 2078, de 11 de julho de 1955 e do Decreto-Lei n.º 45986, de 22 de outubro de 1964 (Artigo 11.º do
Decreto-Lei n.º 45 987).
As servidões relativas a aeródromos e instalações de apoio à aviação civil abrangem perímetros
circulares ou de formas mais complexas, tanto mais fortemente restritivos quanto mais se encontrem
próximos das instalações a que se referem. Os perímetros definidos impõem, desde limites ao
desenvolvimento em altura das construções ou de quaisquer obstáculos, até limitações ao
uso/passagem de combustíveis, material radielétrico, telecomunicações, entre outros, visando sempre
a maximização das condições de segurança, para que estes não afetem o funcionamento e a
segurança das operações aeronáuticas.
De acordo com a informação proveniente do PDM de Valongo, a área de estudo é parcialmente
abrangida, perto do seu limite poente, pela servidão aeronáutica do aeroporto Sá Carneiro. Esta
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servidão, estabelecida pelo Decreto Regulamentar n.º 7/83, de 3 de fevereiro, distingue diferentes
zonas, a última das quais, a zona 7, intersecta a zona de desenvolvimento das Linhas elétricas
Sobrado-Ermesinde 1 e 2, pois aquele diploma estabelece que carece de licença prévia da DirecçãoGeral da Aviação Civil (atual INAC) a colocação de obstáculos nesta zona que, simultaneamente
tenham mais de 30 metros acima do solo e se elevem acima da cota de 190 metros (ponto 5.º do
número 1 do artigo 4.º).
Contactada a ANA (Aeroportos de Portugal) e o INAC (Instituto Nacional de Aviação Civil) é referido,
contudo que não existem limitações impostas por infraestruturas aeroportuárias como ofício
apresentado em anexo à Nota Técnica (Volume 3 – Anexo C2) e novamente reiterado no contacto
efetuado mais recentemente (Anexo D).


Rede Elétrica

A constituição de servidões administrativas respeitantes a infraestruturas de produção, transporte e
distribuição de energia elétrica segue o regime previsto nos Artigos 54.º e 56.º do Regulamento para
Instalações Elétricas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26 852, de 30 de julho de 1936, no Artigo 51.º do
Decreto-Lei n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960 e no Artigo 38.º do Decreto-Lei n.º 182/95, de 27
de julho.
As instalações elétricas devem garantir afastamentos mínimos de modo a eliminar todo o perigo
previsível para as pessoas e a evitar danos em bens materiais, não devendo perturbar a livre e
regular circulação nas vias públicas ou particulares, nem afetar a segurança do caminho-de-ferro,
prejudicar outras linhas de energia ou de telecomunicação, ou causar danos às canalizações de
água, gás ou outras (Artigo 5.º do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão
aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro e Artigo 1.º do Regulamento de
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão aprovado pelo Decreto
Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro). Os afastamentos mínimos resultantes destes
Regulamentos de Segurança são restrições que devem ser observadas aquando da instalação das
redes elétricas ou no ato de licenciamento de edificações a localizar na proximidade das linhas
elétricas já existentes.
A Rede Nacional de Transporte (RNT), sob concessão da REN – Rede Elétrica Nacional, é
constituída pelas infraestruturas, linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, sendo a referida
concessão exercida em regime de serviço público, pelo que as infraestruturas da REN têm associada,
para todos os efeitos, uma servidão de utilidade pública, conforme o n.º 1 do Decreto-Lei n.º 29/2006,
de 15 de fevereiro.
Na área de estudo existem várias Linhas elétricas existentes e previstas, nomeadamente (Desenho
21 - Síntese de Condicionantes):
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2629 – RRR.VM4-ED – Ramal da Linha Recarei-Vermoim 4 para a Subestação de Ermesinde



2117 – LRR.CT – Recarei – Custóias



2110 – LRR.VM1 – Recarei – Vermoim 1



2144 – LRR.VM2 – Recarei – Vermoim 2



2162 – LVG.VM4 – Valdigem – Vermoim 4



4084 – LRR.VM3 – Recarei – Vermoim 3



4085 – LRR.VM4 – Recarei – Vermoim 4



4088 – LRR.VNF – Recarei – Vila Nova de Famalicão



4089 – LVM.VNF – Vermoim – Vila Nova de Famalicão
Rede viária

As servidões a que estão sujeitos os terrenos ao longo das estradas destinam-se, por um lado, a
proteger essas vias de ocupações demasiado próximas que afetem a segurança do trânsito e a
visibilidade e, por outro, a garantir a possibilidade de futuros alargamentos das vias e a realização de
obras de beneficiação. A largura das faixas de proteção é variável consoante a classificação da
estrada e a ocupação pretendida.
No que se refere às Autoestradas, a zona non aedificandi varia consoante contratos de concessão
das autoestradas, sendo estabelecida como zona mínima de proteção uma faixa nunca inferior a
20 m da zona da estrada.
Para os Itinerários Principais está estabelecida uma zona non aedificandi de 50 m, para cada lado do
eixo, e nunca a menos de 20 m da zona da estrada. Para os Itinerários Complementares (ou estradas
que estejam a assumir provisoriamente o estatuto de IC), foi estabelecida uma zona non aedificandi
de 35 m para cada lado do eixo e nunca a menos de 15 m da zona da estrada. Para as Estradas
Nacionais estão reservados 20 m para cada lado do eixo da estrada e nunca a menos de 5 m da
zona da estrada.
Relativamente às Estradas e Caminhos Municipais, não é permitido efetuar quaisquer construções
nas zonas limitadas de cada lado da via por uma linha que dista do seu eixo 6 e 4,5 m,
respetivamente.
Na área em estudo existem várias vias, pertencentes a diversos níveis hierárquicos. De acordo com
informações fornecidas pelas Infraestruturas de Portugal, S.A., refere-se unicamente a A41 - Santo
Tirso - Ermida, via incluída na concessão do Grande Porto, tutelada pelo IMT. Sendo referida ainda,
imediatamente a nascente da área de estudo a ER209 - Gondomar - Raimonda - via sob a jurisdição
da IP, SA, onde as zonas de servidão deverão ser respeitadas conforme o Decreto-Lei n.º 13/94, de
15 de janeiro.
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Acresce referir que a zona em estudo não tem interferência com nenhuma rodovia em estudo/projeto
prevista pela IP, S.A.
Refere-se ainda a via da rede municipal, nomeadamente a EM606, que atravessa toda a área de
estudo entre o nó com a autoestrada A41 e a localidade de Sobrado (a nascente) e que constituirá o
acesso à subestação. A implantação da subestação implica ainda a necessidade de restabelecimento
de uma via afetada que faz a ligação à RETRIA/RECIVALONGO, com uma extensão de 544 metros.
Especificamente em relação às futuras linhas, refere-se que, sempre que ocorra a sobrepassagem de
infraestruturas rodoviárias existentes ou futuras, por uma linha deverá respeitar-se o disposto nos
n.os 3 e 4 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 13/71, de 23 de janeiro e/ou do artigo 9.º do Decreto-Lei
n.º 13/94, de 15 de janeiro.
Relembre-se ainda que, tal como estabelecido nas disposições regulamentares em vigor, e como
referido pela ANAC qualquer linha de energia que cruze autoestradas, itinerários principais ou
itinerários complementares deverá ser balizada independentemente da sua altura relativamente à
rodovia, exceto nos casos em que o seu traçado se desenvolva abaixo de uma linha aérea já
balizada, devendo os apoios das linhas que se localizem nas zonas non aedificandi das rodovias
referidas ser também sempre balizadas.
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5.7 – COMPONENTE SOCIAL

5.7.1 – Metodologia
Neste fator ambiental pretende-se identificar, de forma sucinta, as principais características
sociográficas da área em estudo.
O capítulo encontra-se organizado em dois níveis de análise:


Enquadramento Regional e Concelhio;



Caracterização Local da área de intervenção e Aspetos estruturais da caracterização
socioeconómica da área em estudo.

A primeira temática respeita precisamente às análises de enquadramento e visa a construção de uma
breve “radiografia” sociográfica do posicionamento do concelho onde se insere o projeto, num
contexto territorial mais vastos e das freguesias relativamente ao espaço concelhio em que se
inserem. Estas etapas correspondem ao período mais intenso e extenso de recolha e tratamento da
informação (tendo-se recorrido a informação estatística censitária produzida pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) e ao Anuário Estatístico da Região Norte), a qual apela sobretudo a técnicas de
produção de informação de índole quantitativa, com ênfase nas análises evolutivas e comparadas.
Ao nível da recolha de dados estatísticos é importante referir que em 2013 e 2015 se deu uma
reorganização administrativa das freguesias – CAOP2013 e CAOP 2015 (Carta Administrativa Oficial
Portuguesa), que inclui as alterações registadas nos limites administrativos de freguesias / municípios
/ distritos do Continente, decorrentes da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica. No
entanto a maior parte dos dados fornecidos pelo INE ainda se encontram apurados com a CAOP
2010, que foi a organização administrativa de base utilizada nos Censos 2011. Neste sentido, no
presente EIA, sempre que possível, foi recolhida informação segundo a CAOP 2013 (não existem
ainda dados disponíveis segundo a CAOP 2015, sendo que as unidades territoriais em estudo não
sofreram alterações da CAOP 2013 para a CAOP 2015).
Apenas a informação da população residente foi apurada segundo a CAOP 2013 (dados corrigidos
em 19 de junho 2019). Todos os restantes dados foram apurados com a CAOP 2010, que foi a
organização administrativa de base utilizada nos Censos 2011.
Atualmente vigora a CAOP 2019. no entanto, como já foi referido, a maior parte dos dados ainda se
encontram organizados segundo a CAOP 2010. Ao longo do texto refere-se sempre a que CAOP se
referem os dados.
Note-se ainda que a Lei n.º 33/2017, de 2 de junho introduziu uma alteração dos limites territoriais
das freguesias do município de Valongo, nomeadamente na zona abrangida pela área de estudo.
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No segundo nível de análise - caracterização local da área de intervenção, pretende-se um
conhecimento aprofundado da realidade existente da área de ação do projeto, privilegiando uma
abordagem de carácter intensivo, o que implica a recolha direta de informações e, como tal, a
necessidade de deslocações ao local de intervenção para a efetivação de trabalhos de campo.

5.7.2 – Enquadramento Regional e Concelhio

5.7.2.1 – Enquadramento Territorial da Área do Projeto
Em termos de divisão administrativa (concelhos e freguesias) e territorial (NUTS), o projeto em estudo
desenvolve-se nas unidades territoriais apresentadas no quadro seguinte.
Quadro 5.7.1 – Localização administrativa do projeto
NUTS II

NUTS III

Concelho

Norte

Área Metropolitana do
Porto

Valongo

Freguesias
Alfena
União das Freguesias de Campo e Sobrado
(segundo CAOP 2010 Campo e Sobrado seriam
freguesias separadas)

Deste modo, ao nível da descrição socioeconómica, incidir-se-á na análise destas unidades
geográficas. A organização das freguesias, quer determinada pela Reorganização Administrativa
Territorial Autárquica de 2013 e 2015, quer posteriormente, em 2017, na alteração dos limites
territoriais das freguesias do município de Valongo (Lei n.º 33/2017, de 2 de junho), deu origem a
várias alterações administrativas, inclusive na área de estudo. Desta forma, na exposição que se
segue são apresentados os dados das freguesias abrangidas pelo projeto, mas também referindo as
anteriormente presentes, nomeadamente que serviram de base aos dados estatísticos que se
apresentam.

5.7.2.2 – Dinâmica e Composição Demográfica


Áreas e Densidades Populacionais

Segundo dados do INE 2019, a região Norte estende-se por uma área de 21285,86 km2 sendo que
9,6% (2041,27 km2) desta superfície é ocupada pela sub-região da Área Metropolitana do Porto.
O concelho de Valongo ocupa uma superfície de 75,12 km2 (o equivalente a 3,7% da área total da
sub-região), sendo que, por sua vez, as freguesias Alfena, Valongo e União das Freguesias de
Campo e Sobrado ocupam uma área de, respetivamente, 15,52 km2 (20,6% do total concelhio), 20,24
km2 (26,9% do total concelhio) e 41,9 km2 (43% do total concelhio).
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Em termos de densidade populacional, em 2018, a região Norte apresentava um valor de
167,8 hab/km2, e a Sub-região da Área Metropolitana do Porto 843,8 hab/km2. Já o concelho de
Valongo apresentava uma densidade populacional muito superior à da região e sub-região
(1285,5 hab/km2).
Por sua vez, as freguesias de Alfena e União das Freguesias de Campo e Sobrado, e Valongo
apresentavam em 2011, uma densidade populacional de 1369,7 hab/km2, 493,5 hab/km2 (836
hab/km2 – Campo e 316,3 hab/km2 – Sobrado) e 992,7 hab/km2, respetivamente, denotando que
apenas na freguesia de Alfena supera o valor concelhio.


População Residente

No que diz respeito à variação da população residente durante o último período intercensitário (20012011), observa-se um crescimento populacional em todas as unidades geográficas em análise, sendo
este aumento mais significativo na freguesia de Valongo, como se pode observar pelo quadro
seguinte, segundo a CAOP 2010.
Quadro 5.7.2 – População residente e variação de população residente no período intercensitário 2001-2011
para as unidades territoriais em estudo
Unidades Territoriais
NORTE
Grande Porto*
Valongo
Alfena
Campo*
Sobrado*
Valongo
Fonte: CENSOS INE

População Residente
2001
2011
3687293
3689682
1260680
1287282
86005
93858
13665
15211
8645
9197
15924
6682
6727
18698
23925
*

Variação da população
residente (%)
0,06
2,07
8,37
10,16
6,00
0,67
21,85

Unidades que sofreram reorganização territorial na CAOP 2013 e CAOP 2015

Já em 2014 a região Norte apresentava cerca de 3 621 785 habitantes, com a sub-região da Área
Metropolitana do Porto a deter cerca de 48% do total dos habitantes da região com 1 731 354
residentes. Por sua vez, o concelho de Valongo detinha 95 087 habitantes, o equivalente a apenas
5,5% da população residente na sub-região.
Analisando os indicadores que contribuem para o saldo populacional (CAOP 2013) é possível
constatar que a região Norte, bem como a Área Metropolitana do Porto, apresentavam, em 2014, uma
taxa de natalidade de respetivamente 7,2‰ e 7,7‰, sendo estes valores ligeiramente inferiores à
média nacional (7,9‰). Já na taxa de mortalidade registavam valores de (respetivamente) 8,9 ‰ e
8,6‰, sendo este valor inferior ao encontrado no País (10,1‰).
Deste modo, a variação entre os resultados da taxa de natalidade e da taxa de mortalidade tanto para
a região do Norte como para a Sub-região da Área Metropolitana do Porto é negativa, verificando-se
uma taxa de excedentes de vidas de -1,7‰ e -0,9‰.
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Ao nível concelhio, à mesma data, verificava-se que o concelho de Valongo apresentava uma taxa de
natalidade de 8,2‰, sendo que a sua taxa de mortalidade era a terceira mais reduzida de todos os
concelhos da sub-região, situando-se em 7,0‰. Deste modo, verificava-se que a taxa de excedentes
de vida apresentada no concelho de Valongo era de 1,2‰, facto que pode contribuir para o aumento
efetivo da sua população.


Estrutura Etária da População

Em 2018, a região Norte e a sub-região da Área Metropolitana do Porto possuíam uma distribuição da
população residente por grandes grupos etários muito semelhante. Como tal em ambas a maioria da
população tinha idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos (56% da população residente para
as duas unidades geográficas), enquanto o grupo menos representativo era aquele com idades
compreendidas entre os 15 e os 24 anos (cerca de 11% da população residente para as duas
unidades geográficas) (ver quadro seguinte).
Ao nível concelhio, e como se pode observar pelo próximo quadro, a maioria da população residente
tinha idades entre os 25 e os 64 anos, sendo a população com idades compreendidas entre os 15 e
os 24 anos a menos representativa.
Quadro 5.7.3 – Estrutura etária da população na região, sub-região e concelho em estudo, em 2018
Unidades Territoriais

0-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

mais 65 anos

Norte
Área Metropolitana do Porto
Valongo

12,83%
13,28%
14,35%

11,14%
10,75%
11,23%

55,57%
55,57%
56,69%

20,47%
20,40%
17,72%

Fonte: INE, dados de 2018

Em relação às freguesias, verificava-se que, em 2011 (CAOP 2010), esta seguia o padrão concelhio,
com a maioria da população a apresentar idades compreendidas entre os 25 e os 64 anos (56,23%
do total da população residente), seguindo-se as crianças com menos de 14 anos (15,44%), os
idosos com mais de 65 anos (14,52%), e por fim, a população na faixa etária dos 15-24 anos
(13,82%).
Quadro 5.7.4 – Estrutura etária da população nas freguesias em estudo, em 2011 (CAOP 2010).
Freguesias

0-14 anos

15-24 anos

25-64 anos

mais 65 anos

Alfena

16,99%

11,24%

58,39%

13,37%

Campo

16,56%

11,17%

58,98%

13,30%

Sobrado

17,13%

11,59%

59,72%

11,57%

Valongo

17,02%

12,77%

56,89%

13,32%

Fonte: INE, dados dos censos de 2011.

No que se refere à evolução dos índices de envelhecimento, no último período intercensitário,
verifica-se que os mesmos aumentaram para todas as unidades geográficas em análise. No entanto
todas elas se situavam abaixo da média nacional (127,8) em 2011. O quadro seguinte apresenta os
valores dos índices segundo a CAOP 2010.
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Quadro 5.7.5 – Índices de envelhecimento nos anos de 2001 e 2011 para todas as unidades geográficas em
análise (CAOP 2010)
Índice de Envelhecimento
2001
2011
79,8
113,3
80,4
111,4
54,8
80,4
55,3
78,7
45
67,6
50,9
78,3
42,1
53

Unidades Territoriais
Norte
Área Metropolitana do Porto
Valongo
Alfena
Campo
Sobrado
Valongo
Fonte: INE, dados dos censos de 2001 e 2011.

5.7.2.3 – Parque Habitacional
Em 2011 (CAOP 2010), constatava-se que a quase totalidade dos alojamentos existentes nas
unidades geográficas em estudo eram clássicos, registando-se apenas uma minoria de alojamentos
não clássicos (barracas, casas rudimentares de madeira, alojamentos improvisados e móveis).
Quadro 5.7.6 – Alojamentos familiares nas unidades geográficas em consideração, em 2011 (CAOP 2010)
Unidades Territoriais
Norte
Área Metropolitana do Porto
Valongo
Alfena
Campo
Sobrado
Valongo

Nº. de Alojamentos
1847784
623616
40413
6221
3537
2475
10785

% de Alojamentos Clássicos
99,94%
99,91%
99,93%
99,91%
99,83%
100,00%
99,94%

Fonte: INE, dados dos censos de 2011.

No que respeita à ocupação, constata-se que, em 2011, a maioria dos alojamentos se encontravam
ocupados, sendo a forma de ocupação predominante os alojamentos utilizados como residência
habitual (ver quadro seguinte).
Quadro 5.7.7 – Alojamentos segundo a ocupação nas unidades geográficas em consideração, em 2011 (CAOP 2010)
Unidades Territoriais
Norte
Área Metropolitana do Porto
Valongo
Alfena
Campo
Sobrado
Valongo

Total de alojamentos
familiares (Nº)
1847784
623616
40413
6221
3537
2475
10785

Residência
habitual (%)
68,15%
71,48%
77,74%
85,03%
83,64%
86,09%
85,82%

Residência
Secundária (%)
19,32%
17,56%
9,53%
85,11%
6,64%
6,50%
8,77%

Vagos (%)
12,53%
10,96%
12,73%
9,39%
9,72%
7,41%
5,41%

Fonte: INE, dados dos censos de 2011.
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5.7.2.4 – Taxas de Atividade e Desemprego
Neste descritor são ainda importantes algumas constatações relativamente à taxa de atividade e de
desemprego. Pela análise do quadro seguinte é possível constatar uma diminuição das taxas de
atividade em todas as unidades geográficas em estudo, no último período intercensitário, sendo que
na freguesia de Valongo a mesma se manteve praticamente inalterada.
Em relação às taxas de desemprego, pelo contrário, registaram-se aumentos significativos, tendo em
todas as unidades geográficas mais que duplicado entre 2001 e 2011. As freguesias do Campo e do
Sobrado (agora segundo a CAOP 2013 e 2015 União das Freguesias do Campo e Sobrado) foram as
que registaram aumentos mais significativos na ordem dos 11% e 15% respetivamente.
Quadro 5.7.8 – Variação das Taxas de Atividade e de Desemprego, nas unidades geográficas em análise, entre
2001 e 2011 (CAOP 2010)
Unidades Territoriais
Norte
Área Metropolitana do Porto
Valongo
Alfena
Campo
Sobrado
Valongo

Taxa de Atividade
2001
2011
48,1
47,59
51,3
49,46
52,5
51,22
52,2
50,99
51,7
49,72
51,1
49,25
54,4
54,46

Taxa de desemprego
2001
2011
6,6
14,47
8
16,42
7,3
16,93
7,5
17,06
6,2
17,23
4,8
19,08
6,8
16,07

Fonte: INE, dados dos censos de 2011.

5.7.2.5 – Estrutura económica e empresarial
Em 2018, a sub-região da Área Metropolitana do Porto detinha quase metade das empresas
sedeadas na Região Norte (cerca de 48%, o correspondente a 205 419 empresas, de um total de
431 048 da região), das quais 9155 se encontravam sedeadas no concelho de Valongo o que
representava cerca de 4,46% do total de empresas na sub-região.
No quadro que se segue, é possível observar a distribuição das empresas com sede nas unidades
geográficas que têm vindo a ser analisadas (CAOP 2013) de acordo com o Código de Atividades
Económicas (CAE).
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Quadro 5.7.9 – Empresas segundo o tipo (CAE- REV 3) em 2018 nas unidades em estudo, segundo a CAOP 2013
Categorias
A - Agricultura, produção animal, caça, floresta
e pesca
B - Indústrias extrativas
C - Indústrias transformadoras
D - Eletricidade, gás, vapor, água quente e fria
e ar frio
E - Captação, tratamento e distribuição de
água; saneamento, gestão de resíduos e
despoluição
F - Construção
G - Comércio por grosso e a retalho; reparação
de veículos automóveis e motociclos
H - Transportes e armazenagem
I - Alojamento, restauração e similares
J - Atividades de informação e de comunicação
K - Atividades financeiras e de seguros
L - Atividades imobiliárias
M - Atividades de consultoria, científicas,
técnicas e similares
N - Atividades administrativas e dos serviços de
apoio
O - Administração Pública e Defesa; Segurança
Social Obrigatória
P - Educação
Q - Atividades de saúde humana e apoio social
R - Atividades artísticas, de espetáculos,
desportivas e recreativas
S - Outras atividades de serviços
T - Atividades das famílias empregadoras de
pessoal doméstico e atividades de produção
das famílias para uso próprio e U - Atividades
dos organismos internacionais e outras
instituições extraterritoriais
Total (n.º)

Região Norte

Sub-região da Área
Metropolitana do Porto

Concelho de
Valongo

12,54%

3,48%

3,11%

0,07%
7,79%

0,02%
7,06%

0,05%
7,60%

0,30%

0,23%

0,09%

0,10%

0,10%

0,14%

6,87%

5,28%

6,00%

18,81%

19,28%

20,81%

1,64%
7,38%
1,10%
3,03%

1,88%
7,71%
1,53%
3,85%

1,79%
7,12%
1,21%
2,20%

9,28%

11,65%

8,88%

11,40%

15,04%

16,94%

-

-

-

4,87%
7,96%

5,48%
9,59%

5,94%
9,45%

2,18%

2,80%

2,17%

4,67%

5,01%

6,49%

-

-

-

431048

205419

9155

Fonte: INE, dados de 2018.

Da análise do quadro anterior, é possível concluir que em 2018, ao nível das empresas sedeadas, o
sector mais dinâmico, corresponde ao sector G (comércio por grosso e retalho, reparação de veículos
automóveis e motociclos) para todas as unidades geográficas em consideração.
Seguidamente destacavam-se as sociedades com sede na atividade N (Atividades administrativas e
dos serviços de apoio) para a sub-região da Área Metropolitana do Porto e concelho de Valongo,
enquanto na região Norte apareciam em segundo lugar as empresas sedeadas na atividade A
(Agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca).
De um modo oposto pode constatar-se que, à referida data, os sectores menos expressivos eram
para todas as unidades em estudo, os sectores B, D e E (indústrias extrativas; Eletricidade, gás,
vapor, água quente e fria e ar frio; e Captação, tratamento e distribuição de água; saneamento,
gestão de resíduos e despoluição) com representatividades inferiores a 1% do total das sociedades.
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Relativamente ao volume de negócios, em 2018, a região do Norte obteve um total de cerca de
111 958 603 milhares de euros, o correspondente a 29% do total do volume de negócios das
empresas sedeadas em Portugal. Deste total constatava-se que a Área Metropolitana do Porto
detinha a grande maioria do volume de vendas das empresas da região, sendo responsável por 60%
do total do volume de vendas regional. Por seu turno, as empresas com sede no concelho de
Valongo contribuíam com apenas 2,5% do total de volume de negócios da sub-região, o
correspondente a 1 683 583 milhares de euros.

5.7.2.6 – Síntese da Caracterização Socioeconómica
No que se refere à população residente constatou-se uma evolução positiva nos últimos anos em
todas as unidades geográficas em consideração, com especial destaque para a freguesia de Valongo
que registou um crescimento de 27,95% durante o último período intercensitário.
Ao nível das taxas de natalidade e mortalidade, refere-se que o concelho e a sub-região em análise
apresentavam uma taxa de excedentes de vida negativa enquanto o concelho de Valongo
apresentava uma taxa de excedentes de vida positiva.
O índice de envelhecimento registou aumentos no último período intercensitário em todas as
unidades geográficas em análise.
No que diz respeito ao parque habitacional constatava-se que, em 2011, a grande maioria dos
alojamentos existentes em todas as unidades geográficas em consideração eram clássicos, existindo
apenas uma percentagem muito reduzida de alojamentos não clássicos (menos de 1% da totalidade
dos alojamentos para todas as unidades em análise). À referida data constatava-se também que a
grande maioria dos alojamentos se encontrarem ocupados como residência habitual.
Relativamente à estrutura económica e empresarial, em 2018, constatava-se que sector de atividade
ligado ao comércio por grosso e retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos era o mais
dinâmico para todas as unidades geográficas em análise. Pelo contrário os sectores menos
expressivos estavam ligados às indústrias extrativas; eletricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar
frio; e captação, tratamento e distribuição de água; saneamento, gestão de resíduos e despoluição.

5.7.3 – Caracterização da Área de Estudo
A este nível será apresentada uma descrição da situação de referência em termos dos elementos
humanizados (habitações e outras infraestruturas relevantes), presentes tanto na área de
implementação do projeto como na sua periferia.
O projeto em estudo insere-se numa área florestal, composta principalmente por áreas de eucaliptal,
intercaladas com áreas de matos, muitas vezes resultantes de clareiras abertas pela exploração
florestal ou pela degradação de áreas anteriormente cultivadas.
238

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE



Aglomerados

As zonas habitacionais mais próximas localizam-se a cerca de 750 m a leste da plataforma prevista
para a subestação, na periferia da povoação do Sobrado.
O Desenho 23 - Aglomerados e Vias na envolvente do projeto (Volume 4) identifica dentro de
uma área de estudo alargada (2000m) os aglomerados populacionais existentes na envolvente do
projeto.
De acordo com o INE (TIPAU 2014), as freguesias onde o projeto se insere (Valongo e União de
Freguesias de Campo e Sobrado) estão classificadas como Áreas Predominantemente Urbanas
(APU) (https://smi.ine.pt/Categoria - categorias vigentes em 06-11-2020 – APU1315C), ou seja,
contemplam, pelo menos, um dos seguintes requisitos: “1) o maior valor da média entre o peso da
população residente na população total da freguesia e o peso da área na área total da freguesia
corresponde a espaço urbano, sendo que o peso da área em espaço de ocupação
predominantemente rural não ultrapassa 50% da área total da freguesia; 2) a freguesia integra a sede
da Câmara Municipal e tem uma população residente superior a 5.000 habitantes; 3) a freguesia
integra total ou parcialmente um lugar com população residente igual ou superior a 5.000 habitantes,
sendo que o peso da população do lugar no total da população residente na freguesia ou no total da
população residente no lugar, é igual ou superior a 50%..”.
De modo a completar a análise, no quadro que se segue apresenta-se a tipologia do edificado
existente de cada um dos aglomerados identificados:
Quadro 5.7.10 – Tipologia de edificado em cada aglomerado da envolvente do projeto
Aglomerado

Tipologia do edificado existente

Abelheira

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Aldeia Nova

Vivendas, casas unifamiliares térreas e alguns prédios (2 andares)

Alfena

Vivendas, casas unifamiliares térreas e alguns prédios (2 andares)

Alto dos Foguetes

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Alto Vilar

Vivendas, casas unifamiliares térreas e alguns prédios (2 andares)

Baldeirão

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Balsa

Vivendas, casas unifamiliares térreas e alguns prédios (2 andares)

Cabeda

Vivendas, casas unifamiliares térreas e alguns prédios (2 andares)

Campelo

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Costa

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Devesa

Vivendas, casas unifamiliares térreas e alguns prédios (2 andares)

Fijós

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Granda (Vale do Lobo)

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Pedrouços

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Penide

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Refojo

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Sobrado

Vivendas, casas unifamiliares térreas e alguns prédios (2 andares)

Transleça

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Vale Direito

Vivendas e casas unifamiliares térreas

Vilar

Vivendas e casas unifamiliares térreas
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Assim, uma vez que os aglomerados mais próximos da localização prevista para a plataforma da
subestação localizam-se a mais de 750 m, não são esperados quaisquer impactes sobre a
população, nem qualquer sentimento de repulsão por parte da mesma dada a distância a que se
encontram do projeto em análise.



Áreas agrícolas

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



Equipamentos

Os equipamentos mais próximos do limite da área de intervenção consistem:


Numa unidade de tratamento e reciclagem de resíduos urbanos, a cerca de 80m, que integra a
RETRIA e a RECIVALONGO, que formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, Tratamento
e Valorização do Douro Norte;



Na Escola Profissional de Valongo, a cerca de 150 metros;



No edifício da Casa do Bugio1, a cerca de 310 metros.

1
Edifício de estilo moderno onde funciona a sede da organização das festas tradicionais de S. João do Sobrado (a “Bugiada”),
uma das mais peculiares manifestações festivas populares que ainda se praticam, por ocasião da celebração do S. João, com
cortejos de mascarados (os “bugios”) que enfrentam ritualmente outro grupo de mascarados (os “moiriscos”), dentro dos
romances medievais populares de cavalaria, com aspetos particularmente licenciosos e de crítica social, nos desfiles, danças e
discursos rituais
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Figura 5.7.1 – Foto aérea da localização da Subestação de Sobrado relativamente aos equipamentos existentes
na zona

Fotografia 5.7.1 – CITAV

Fotografia 5.7.2 – Edifício da Casa do Bugio
(associação)

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

241

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

Fotografia 5.7.3 – Escola Profissional de Valongo



Acessibilidades

Ao nível da acessibilidade constata-se a existência de duas vias principais: a A41 que atravessa a
área de estudo no seu limite norte, e a EM606, a partir da qual será efetuado o acesso à subestação
em estudo. Para além destas vias observa-se a estrada de acesso à RETRIA e RECIVALONGO, que
se inicia na EM606 - Rua Nossa Senhora do Amparo e atravessa a zona de implantação da
plataforma da subestação em análise, sendo que existe também uma densa rede de caminhos rurais
na restante área de estudo.
O Desenho 23 - Aglomerados e Vias na envolvente do projeto (Volume 4) identifica dentro de
uma área de estudo de 2000m as vias existentes.
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5.8 – SAÚDE HUMANA
5.8.1 – Introdução
A presente análise procura dar resposta ao solicitado no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de
dezembro, no que respeita à necessidade de avaliar o impacto dos projetos na saúde humana, no
âmbito dos processos de Avaliação de Impacte Ambiental e, como tal, nos Estudos de Impacte
Ambiental.
5.8.2 – Metodologia
Adota-se, como referência geral, a definição constante na constituição da Organização Mundial de
Saúde, de 1946, segundo a qual saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e
não apenas a ausência de doença ou enfermidade.
Considera-se, assim, que as determinantes de saúde se distribuem pelas dimensões individual, social
e ambiental.
Na elaboração do presente documento, seguiram-se os seguintes procedimentos:


Identificação dos serviços de saúde e equipamentos existentes na área de intervenção e
influência do projeto;



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



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



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



Identificação das ações de projeto, na fase de construção e exploração, suscetíveis de afetar a
saúde e o bem-estar;



Identificação das potenciais cadeias de impacte e avaliação qualitativa dos potenciais impactes
na saúde e bem-estar, nas fases de construção e exploração;



Definição de medidas e recomendações.

A avaliação de impactes apoiou-se nos resultados das avaliações realizadas nas componentes
Qualidade da Água, Ambiente Sonoro, Componente Social e Riscos.
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5.8.3 – Caraterização
5.8.3.1 – Serviços de Saúde
A área de intervenção do projeto situa-se no concelho de Valongo e distrito do Porto, o qual
corresponde à área geográfica de intervenção do Centro Hospitalar de São João e Agrupamento de
Centros de Saúde do Grande Porto III – Maia/Valongo.
O Agrupamento de Centros de Saúde do Grande Porto III – Maia/Valongo tem por objeto principal a
prestação de cuidados de saúde primários à população dos concelhos da Maia e de Valongo,
estando integrado na Administração Regional de Saúde do Norte, IP.
É constituído pelas seguintes unidades:
CDP Maia
CDP Valongo
Polo Maia – Sede
Polo Milheirós
Polo Nogueira
SAP Ermesinde
SAP Maia
UCC Águas Santas
UCC Castelo da Maia
UCC Ermesinde
UCC Maia
UCC Vallis Longus
UCSP Ermesinde I – Sede
UCSP Valongo I – Campo
URAP Maia e Valongo (Águas Santas)
URAP Maia e Valongo (Ermesinde)
URAP Maia e Valongo (Castelo da Maia)
URAP Maia e Valongo (MAIA

US Valongo – Misericórdia
USF Alfena
USF Bela Saúde
USF Emílio Peres
USF Ermesinde
USF Íris
USF Lidador
USF Odisseia
USF Pedras Rubras
USF Pirâmides
USF Santa Justa
USF São João de Sobrado
USF Saúde em Família
USF Terras da Maia
USF Valongo
USF Viver Mais
USP Maia e Valongo (Maia)
USP Maia e Valongo (Valongo)

5.8.3.2 – Perfis Locais de Saúde
Não foi possível obter dados desagregados para o concelho de Valongo, pelo que, nesta secção são
apresentados alguns indicadores caracterizadores do perfil de saúde da população do distrito do
Porto, com base nos dados disponibilizados no Perfil Local de Saúde, de 2017 (ARS Norte, 2017) e
no Perfil Regional de Saúde, de 2017 (ARS Norte, 2017).
Os indicadores gerais de saúde apresentados no quadro seguinte mostram algumas diferenciações
entre a ACeS Maia/Valongo, relativamente à ARS Norte e Continente, nomeadamente uma menor
taxa bruta de mortalidade, uma maior esperança de vida à nascença e uma menor taxa de
mortalidade infantil. A proporção de crianças com baixo peso à nascença é superior à média do
Continente.
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Quadro 5.8.1 Indicadores gerais de saúde
Indicadores
Esperança de vida à nascença

Período

Unidade

Continente

ARS Norte

2014-2016

Anos
(/1000
habitantes)
(/1000
habitantes)
%
(/1000
habitantes)

81,4

81,7

ACeS
Maia/Valongo
82,3

10,7

9,4

7,2

8,4

7,8

8,2

8,8

8,7

9,2

3,0

2,9

2,1

Taxa Bruta de Mortalidade

2016

Taxa Bruta de Natalidade

2016

Crianças com baixo peso à nascença

2014-2016

Taxa de Mortalidade Infantil

2014-2016

Fonte: ARS Norte, 2017

Na Figura 5.8.1 reproduzem-se dados relativos à morbilidade registada nos Cuidados de Saúde
Primários da ACeS Maia / Valongo, medida pela proporção de inscritos com diagnóstico ativo, em
dezembro de 2016. No Quadro 5.8.2, os mesmos dados são apresentados comparativamente com os
registados a nível do Continente e da ARS Norte.
Quadro 5.8.2 Proporção de utentes inscritos ativos (%) no Continente, na ARS Norte e na ACeS Maia/Valongo
por diagnóstico ativo até 31 dezembro 2016

Diagnóstico ativo (ICPC-2)
Alteração do metabolismo dos
lípidos (T93)
Hipertensão (K86 e K87)
Perturbações depressivas (P76)
Obesidade (T82)
Diabetes (T89 e T90)
Doenças dos dentes e gengivas (7
anos) (D82)
Osteoartrose do joelho (L90)
Asma (R96)
Osteoporose (L95)
Osteoartrose da anca (L89)
Trombose/acidente vascular
cerebral (K90)
DPOC (R95)
Doença cardíaca isquémica (K74
e K76)
Enfarte agudo do miocárdio (K75)
Bronquite crónica (R79)
Neoplasia maligna da mama
feminina (X76)
Demência (P70)
Neoplasia maligna do cólon e reto
(D75)
Neoplasia maligna da próstata
(Y77)
Neoplasia maligna do colo do
útero (X75)
Neoplasia maligna do estômago
(D74)
Neoplasia maligna do
brônquio/pulmão (R84)

Continente
(homens)

Continente
(mulheres)

ARS Norte
(homens)

ARS Norte
(mulheres)

ACeS Maia /
Valongo
(homens)

ACeS Maia
/ Valongo
(mulheres)

20,6

22,0

22,7

23,0

20,4

19,9

20,5
4,4
6,7
8,2

23,8
15,8
9,2
7,3

19,9
4,6
7,9
8,2

23,3
16,5
11,1
7,6

18,0
4,5
8,2
8,0

20,4
16,2
11,3
7,1

6,3

6,4

7,8

8,2

6,2

7,9

2,9
2,4
0,4
1,6

6,2
2,9
4,3
2,8

3,1
2,5
0,3
1,8

6,8
3,1
4,0
2,9

2,6
2,9
0,4
1,3

6,0
3,5
3,7
2,4

1,4

1,2

1,4

1,3

1,6

1,3

1,7

1,0

2,0

1,0

2,0

0,8

2,1

1,4

1,9

0,9

1,8

0,8

1,1
1,2

0,3
1,1

1,1
1,2

0,3
1,1

1,5
0,9

0,4
0,7

-

1,5

0,0

1,4

0,0

1,5

0,5

1,0

0,5

1,0

0,5

0,9

0,6

0,4

0,6

0,4

0,6

0,4

1,1

-

0,9

-

0,8

-

-

0,3

-

0,3

-

0,4

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

Fonte: ARS Norte, 2017
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%
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Alteração do metabolismo dos lípidos (T93)
Hipertensão (K86 e K87)
Perturbações depressivas (P76)
Obesidade (T82)
Diabetes (T89 e T90)
Doenças dos dentes e gengivas (7 anos) (D82)
Osteoartrose do joelho (L90)
Asma (R96)
Osteoporose (L95)
Osteoartrose da anca (L89)
Trombose/acidente vascular cerebral (K90)
DPOC (R95)
Doença cardíaca isquémica (K74 e K76)
Enfarte agudo do miocárdio (K75)
Homens

Bronquite crónica (R79)

Mulheres

Neoplasia maligna da mama feminina (X76)
Demência (P70)
Neoplasia maligna do cólon e reto (D75)
Neoplasia maligna da próstata (Y77)
Neoplasia maligna do colo do útero (X75)
Neoplasia maligna do estômago (D74)
Neoplasia maligna do brônquio/pulmão (R84)
Fonte: ARS Norte, 2017

Figura 5.8.1 Proporção de inscritos (%) por diagnóstico ativo na ACeS Maia/Valongo, em dezembro de 2016

Os quadros seguintes apresentam dados relativos às taxas de incidência de doenças infeciosas (VIH
e tuberculose). No que respeita ao VIH, a taxa de incidência na ARS Norte e ACeS Maia/Valongo é
muito mais baixa do que a registada no Continente, verificando-se uma redução acentuada ao longo
do tempo, em todas as circunscrições. De assinalar, porém, uma incidência superior de tuberculose
na ULS Norte e ACeS Maia/Valongo em relação ao Continente.
Quadro 5.8.3 Evolução da taxa de incidência de VIH

Unidades
Continente
ARS Norte
ACeS Maia/Valongo

Taxa de incidência de infeção VIH
(CRS+PDA+SIDA) (/100.000 habitantes)
2005
2016
21,4
10,1
16,7
6,6
15,2
10,8

Fonte: ARS Norte, 2017
CRS – Complexo Relacionado com SIDA; PA: Portadores Assintomáticos; SIDA: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida

Quadro 5.8.4 Evolução da taxa de incidência de tuberculose

Unidades
Continente
ARS Norte
ACeS Maia/Valongo

Taxa de incidência de tuberculose (/100.000
habitantes)
2005
2016
32,4
17,7
38,3
20,0
53,3
22,5

Fonte: ARS Norte, 2017
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Passando à análise dos dados dos determinantes de saúde relativos à proporção de inscritos por
diagnóstico ativo, em dezembro de 2016 (quadro seguinte), verifica-se que o abuso do tabaco e o
excesso de peso tem maior incidência nos homens e mulheres na ACeS Maia/Valongo do que na
ARS Norte e no Continente
Quadro 5.8.5 Proporção de utentes inscritos ativos (%) no Continente, na ARS Norte e na ACeS Maia/Valongo
por determinantes com sinais/sintomas/diagnósticos ativos e sexo até 31 dezembro 2016
Diagnóstico ativo
(ICPC-2)

Continente
(homens)

Continente
(mulheres)

ARS Norte
(homens)

ARS Norte
(mulheres)

ACeS Maia /
Valongo
(homens)

ACeS Maia /
Valongo
(mulheres)

13,3

7,9

18,4

8,6

20,7

11,0

6,6

6,2

8,1

7,6

8,2

7,2

2,7

0,3

3,6

0,4

3,0

0,4

0,7

0,3

0,8

0,3

0,8

0,2

Abuso do tabaco
(P17)
Excesso de peso
(T83)
Abuso crónico do
álcool (P15)
Abuso de drogas
(P19)
Fonte: ARS Norte, 2017

No quadro seguinte são apresentados dados referentes às taxas de mortalidade prematura
padronizada pela idade (idade inferior a 75 anos).
Analisando os dados disponíveis, e comparando os dados das três fontes utilizadas (ACeS
Maia/Valongo, da ARS Norte e do Continente):


A ARS Norte apresenta TMP superiores para o triénio em causa para tumores malignos do
lábio, cavidade bucal e faringe; esófago; estômago; laringe, traqueia, brônquios e pulmão;
doenças do aparelho respiratório; doenças crónicas das vias aéreas inferiores; doenças do
aparelho digestivo; doenças crónicas do fígado (incluindo cirrose); sintomas, sinais e achados
anormais

não

classificados;

quedas

acidentais

e

lesões,

para

ambos

os

sexos,

comparativamente ao Continente;


A TMP por tumor maligno da mama, tumor maligno do colo do útero, tumor maligno de outras
partes do útero e tumor maligno do ovário é inferior na ACeS Maia/Valongo comparativamente
à ARS Norte e, por sua vez, no caso desta comparativamente ao Continente;
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Quadro 5.8.6 Taxa de mortalidade padronizada (/100 000 habitantes) na população com idade inferior a 75 anos
por grandes grupos/causas específicas de morte e sexo no Continente, na ARS Norte e no ACeS Maia/Valongo
(triénio 2012/2014)
Grandes Grupos / Causas específicas (CID10-MC)
Todas as causas
Algumas doenças infeciosas e parasitárias
Tuberculose
VIH/SIDA
Tumores malignos
Tumor maligno do lábio, cavidade oral e faringe
Tumor maligno do esófago
Tumor maligno do estômago
Tumor maligno do cólon
Tumor Maligno da junção rectossigmoideia, recto,
ânus e canal anal
Tumor maligno do fígado e vias biliares intrahepáticas
Tumor maligno do pâncreas
Tumor maligno da laringe, traqueia, brônquios e
pulmão
Melanoma maligno da pele
Tumor maligno da mama
Tumor maligno do colo do útero
Tumor maligno de outras partes do útero
Tumor maligno do ovário
Tumor maligno da próstata
Tumor maligno do rim, exceto pelve renal
Tumor maligno da bexiga
Tumor maligno do tecido linfático e órgãos
hematopoéticos
Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas
Diabetes mellitus
Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos
sentidos
Doenças do aparelho circulatório
Doença isquémica do coração
Outras doenças cardíacas
Doenças cerebrovasculares
Doenças do parelho respiratório
Pneumonia
Doenças crónicas das vias aéreas inferiores
Doenças do aparelho digestivo
Doenças crónicas do fígado (inclui cirrose)
Doenças do sistema osteomuscular/tecido
conjuntivo
Doenças do aparelho geniturinário
Doenças do rim e ureter
Algumas afeções originadas no período perinatal
Sintomas, sinais e achados anormais não
classificados
Causas externas
Acidentes de transporte
Quedas acidentais
Suicídios e lesões autoprovocadas voluntariamente
Lesões (ignora-se se foram acidentais ou
intencionalmente infligidas)

HM
344,7
10,4
0,9
4,5
137,0
5,4
4,1
12,1
12,2

Continente
H
M
492,2
217,5
15,8
5,6
1,7
0,3
7,3
2,0
189,5
92,4
10,3
1,1
8,2
0,6
17,6
7,5
16,3
8,7

HM
336,1
8,4
0,9
3,1
135,9
5,6
4,6
15,7
10,4

ARS Norte
H
M
482,0
210,4
13,0
4,3
1,7
0,2
5,3
1,1
191,9
88,2
10,8
1,0
9,1
0,7
22,3
10,0
13,6
7,8

ACeS Maia / Valongo
HM
H
M
310,4
434,7
200,6
8,1
11,4
5,1
1,1
1,2
1,1
2,5
4,5
0,8
134,4
187,1
88,0
4,6
9,4
0,3
4,1
7,2
1,4
13,9
19,5
8,9
10,5
13,5
7,8

5,5

8,0

3,5

5,3

7,5

3,4

5,2

7,2

3,4

6,3

10,6

2,5

5,9

9,9

2,5

6,0

10,2

2,3

7,0

9,6

4,8

6,5

8,9

4,4

8,4

9,5

7,4

28,4

50,6

9,4

30,0

54,3

9,2

34,6

62,7

9,9

1,6
2,0
3,3

1,9
9,6
3,0
5,9

1,2
17,7
2,8
3,6
4,5
1,0
1,1

1,5
1,7
2,8

1,7
8,0
2,6
4,9

1,3
15,2
2,2
3,3
3,6
0,9
1,1

0,7
1,5
4,1

0,8
4,5
1,9
6,9

0,6
11,9
2,0
2,3
3,0

10,4

13,0

8,3

9,9

12,4

7,8

9,9

11,5

8,7

1,1
14,4
10,9

1,4
17,8
13,9

0,9
11,5
8,4

1,0
13,5
10,2

1,4
16,4
12,7

0,7
11,0
8,1

0,2
14,1
11,2

0,3
16,2
14,9

0,0
12,2
7,9

9,6

11,7

7,8

9,6

12,0

7,6

10,0

10,3

9,7

66,6
21,9
9,0
24,1
19,4
7,6
5,5
19,8
10,0

96,0
35,8
12,2
32,9
30,0
11,4
9,4
31,3
17,1

41,6
10,0
6,3
16,8
10,5
4,3
2,2
9,7
3,7

61,6
18,1
9,6
24,2
20,3
6,4
6,7
20,7
11,4

87,2
30,3
12,6
32,5
32,1
9,0
11,8
32,2
18,9

39,9
7,7
7,0
17,3
10,5
4,1
2,5
10,7
4,9

53,6
18,4
9,3
17,8
19,7
5,7
5,7
15,0
7,4

75,9
31,7
12,0
23,2
30,7
6,8
11,1
23,8
13,0

34,0
6,7
7,0
13,1
9,9
4,8
1,0
7,2
2,5

1,6

1,5

1,6

1,3

1,2

1,4

2,0

0,7

3,1

4,1
2,5
2,0

5,0
3,2
2,2

3,3
1,9
1,7

3,7
2,0
1,9

4,4
2,5
2,2

3,0
1,6
1,5

3,2
2,3
1,9

3,1
2,1
1,5

3,3
2,5
2,3

27,1

41,5

14,5

29,8

45,5

16,0

27,5

43,4

13,4

25,6
6,3
1,7
8,5

41,0
10,8
2,8
13,7

11,6
2,3
0,8
3,8

22,2
5,2
1,8
6,3

34,7
8,6
2,9
9,8

10,9
2,2
0,8
3,1

16,0
3,9
0,4
6,5

24,5
5,3
0,9
10,5

8,6
2,6
0,0
3,0

3,8

5,9

2,0

4,1

6,1

2,3

2,9

3,3

2,6

Fonte: ARS Norte, 2017
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A figura seguinte mostra a distribuição das causas de morte por grupo etário (ambos os sexos),
sobressaindo a distribuição quase generalizada dos tumores; a maior incidência das causas externas
e outras causas nos grupos mais jovens; a maior incidência das doenças dos aparelhos respiratório e
circulatório nos grupos mais idosos.
100

Proporção de óbitos (%)

Outras causas de morte
90

Causas externas
Sintomas, sinais e achados anormais não classificados

80

Algumas afecções originadas no período perinatal
70

Doenças do aparelho geniturinário

60

Doenças do sistema osteomuscular/ tecido conjuntivo
Doenças do aparelho digestivo

50

Doenças do aparelho respiratório
40

Doenças do aparelho circulatório

30

Doenças do sistema nervoso e dos órgãos dos sentidos
Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas

20

Doenças do sangue e órgãos hematopoéticos
10

Tumores malignos
Algumas doenças infecciosas e parasitárias

85+

80-84

75-79

70-74

65-69

60-64

55-59

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15-19

10-14

5-9

<1

1-4

0

Fonte: ARS Norte 2014

Figura 5.8.2 Mortalidade proporcional no ACeS Maia / Valongo no triénio 2011/2014, por grupo etário, para os
grandes grupos de causas de morte para ambos os sexos

5.8.3.3 – Segmentos da população mais vulneráveis
Da caracterização socioeconómica efetuada no capítulo respetivo do presente Relatório Síntese é
possível retirar os seguintes aspetos:


No que diz respeito à população residente, constata-se uma evolução positiva nos últimos
anos, destacando-se a freguesia de Valongo com um crescimento de 27,95 % durante o
período intercensitário;



No que concerne a taxas de natalidade e mortalidade, a região e sub-região onde se insere o
projeto apresenta uma taxa de excedentes de vida negativas, enquanto que o concelho de
Valongo apresenta uma taxa de excedentes de vida positiva;



O índice de envelhecimento da população aumentou no período intercensitário;



A área de implantação do projeto é fundamentalmente uma área florestal, composta
maioritariamente por áreas de eucaliptal intercaladas por áreas de matos;
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A ocupação urbana na envolvente do projeto é reduzida, situando-se as zonas habitacionais a
cerca de 750 m a leste da área de implantação da plataforma da subestação, com as áreas
agrícolas a localizarem-se maioritariamente no vale do Rio Ferreira;



Em termos de estrutura etária da população, as freguesias onde o projeto se desenvolve
seguem o padrão concelhio, com a maioria da população a apresenta idades compreendidas
entre os 25 e os 64 anos (56,23 %), seguindo-se as crianças com menos de 14 anos (15,44 %)
e os idosos com mais de 65 anos (14,52 %);

Assim, na área de intervenção e influência do projeto as principais situações de vulnerabilidade dirão
respeito fundamentalmente a idosos.

5.8.3.4 – Qualidade do Ambiente
Como se referiu, a área de intervenção do projeto e envolvente tem características florestais,
predominando os espaços ocupados com floresta de produção de eucalipto intercalados com zonas d
e matos. As zonas urbanas estão localizadas a uma distância considerável da área do projeto, mas
existindo equipamentos mais próximos. As principais infraestruturas dizem respeito à Autoestrada
A41 a norte, bem como a ER209 e à via de ligação entre a A41 e a Recivalongo (EM606).
O núcleo urbano do Sobrado localiza-se a nascente a área de implantação do projeto, não havendo
zonas edificadas ao longo da área de implantação do projeto.
Da caracterização da qualidade da água e do ambiente sonoro, efetuada nos capítulos respetivos do
presente Relatório Síntese, é possível extrair um conjunto de aspetos e fatores caracterizadores da
qualidade ambiental da área atravessada pelo projeto, que são resumidos nas secções seguintes.


Qualidade da água

No que respeita à qualidade das águas superficiais, e em função dos dados disponibilizados pelo
Sistema Nacional de Informação dos Recursos Hídricos (SNIRH - APA, IP), apenas foi possível
caracterizar os rios Ferreira e Leça, onde se situam as estações de monitorização mais próximas da
área de intervenção do projeto. Este sistema procede à classificação dos cursos de água superficiais
de acordo com as suas características de qualidade para usos múltiplos, utilizando cinco categorias:
muito má, má, razoável, boa e muito boa.
Da informação recolhida, considerando o período desde 1999 a 2013 e os parâmetros responsáveis
pelos resultados mais desfavoráveis para cada uma das estações (oxigénio dissolvido, fósforo,
carência bioquímica de oxigénio, carência química de oxigénio, coliformes fecais, oxidabilidade),
verificou-se existirem situações onde a água apresenta qualidade Má (D) a Excelente (A) (Souto, Rio
Ferreira), Muito Má a Razoável (C) (Modelos, Rio Ferreira), Má (D) (Alfena, Rio Leça) e Razoável (C)
a Boa (B) (Hortal, Rio Leça).
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Os registos em causa ficam a dever-se a pressões negativas sobre os cursos de água,
nomeadamente de origem urbana, agrícola e hidromorfológica (fonte: Plano de Gestão de Região
Hidrográfica 2016/2021).
No que respeita ao abastecimento público, 100% da população do concelho de Valongo é servida
pela Bewater – Águas de Valongo, SA (em alta e em baixa), sendo a água proveniente do rio Douro.
Na área de intervenção do projeto não se identificou qualquer captação pública de abastecimento.


Ambiente Sonoro

De acordo com as Cartas de Classificação acústica da envolvente do projeto, a área de implantação
da subestação do Sobrado e das Linhas Elétricas não possuem classificação acústica e as zonas
periféricas da localidade de Vale Direito são classificadas como zonas mistas.
De acordo com os resultados obtidos nas medições experimentais, o ambiente sonoro junto dos
recetores sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do projeto cumprem os limites
legais aplicáveis a zona mista (artigo 11.º do DL 9/2007).
Assim, tendo em conta a seguinte hipótese de qualificação do ambiente sonoro:


Pouco perturbado: Lden ≤ 55 dB(A);



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



Muito perturbado: Lden > 65 dB(A).

Verifica-se que o ambiente sonoro junto dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo
ruído particular do projeto, localizados no limite de Vale Direito e a Escola Profissional de Valongo é
pouco perturbado, sendo as principais fontes de ruído (pouco significativas) o ruído do tráfego
esporádico do tráfego local, e o ruído da natureza típico de ambiente rural (aerodinâmica vegetal e
fonação animal).
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6 – EVOLUÇÃO PREVISÍVEL DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
No presente capítulo apresenta-se uma previsão da evolução da área de intervenção caso não se
efetue o projeto em estudo, tendo em conta cada um dos descritores ambientais analisados,
chamando-se a atenção para o facto de esta poder ser alterada ao longo do tempo, caso não se
verifiquem alguns dos pressupostos considerados.



Fatores Físicos

Ao nível do descritor Geologia e Geomorfologia os impactes deste tipo de infraestruturas devem-se,
de um modo geral, à movimentação de terras, que provoca alterações fisiográficas ao nível da
modelação do relevo e à afetação de explorações de recursos geológicos, de áreas com contractos
de prospeção e pesquisa, de áreas com especial interesse patrimonial, cultural ou pedagógico, de
geomonumentos, entre outros. Considerando a ausência de projeto, não se perspetivam alterações a
este nível na área em estudo.
Sem a concretização do projeto em estudo, as características dos solos existentes manter-se-ão sem
alterações significativas face à situação atual, ou seja, com aptidão para a prática florestal.
No que respeita às características hidrológicas e hidrogeológicas, refere-se que para a região em
estudo não será expectável qualquer alteração na ocupação do solo, mantendo-se a ocupação
essencialmente florestal, pressupondo que sem a implantação do projeto em estudo denotará uma
manutenção da situação atualmente existente, nomeadamente manutenção da rede de drenagem,
grau de permeabilidade do solo e recarga aquífera.



Qualidade do Ambiente

Relativamente à qualidade da água, as atuais diretrizes da política nacional apontam para uma
melhoria significativa dos níveis quantitativos e qualitativos de atendimento em matéria de
abastecimento de água e de tratamento de efluentes domésticos e industriais, pelo que é expectável
que a prossecução do investimento em infraestruturas de saneamento, e a maior consciência para a
preservação dos recursos hídricos represente uma melhoria da qualidade nos meios hídricos. Assim,
também será possível que a qualidade do meio hídrico na região possa vir a melhorar.
Quanto à Qualidade do Ar, não estão previstas transformações do uso atual do solo que afetem
significativamente a qualidade do ar da área de estudo, pelo que se esperaria a manutenção dos
padrões de qualidade do ar atualmente existentes.
Relativamente ao Ambiente Sonoro refere-se que a zona de implantação da Subestação de
Sobrado e linhas associadas apresenta carácter florestal, observando-se uma ocupação humana na
envolvente a maior distância, referindo-se unicamente como equipamentos sensíveis ao ruído a
Escola Profissional de Valongo e edifício da Casa do Bugio, a cerca de 300 m da plataforma da
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subestação. A zona é servida por uma estrada municipal (EM606). Deste modo, dado que não se
prevê a passagem de novas infraestruturas de tráfego no local, nem será expectável um significativo
desenvolvimento urbanístico local, poder-se-á inferir que o ambiente sonoro local permanecerá
praticamente inalterado nos anos futuros, na ausência do projeto e na assunção de que não
ocorrerão outras alterações no território, nesta fase desconhecidas, com impacte no ambiente sonoro.
Em termos da Gestão de Resíduos, destaca-se a presença do CITAV – Centro Integrado de
Triagem, Tratamento e Valorização do Douro Norte que integra a RETRIA e a RECIVALONGO, em
operação a cerca de 80 metros da subestação que se espera que continue a laborar e eventualmente
venha a proliferar contribuindo para uma adequada gestão dos resíduos. Como outros projetos na
zona referem-se as atividades industriais que se poderão vir a instalar nos Espaços de Atividades
Económicas – Espaços Empresariais e Industriais referidos no PDM, e que, em função da sua
atividade poderão ser maiores ou menores produtores de resíduos. Contudo, de um modo global, na
ausência do projeto em estudo não se preveem alterações significativas no que respeita à situação
atual.



Sistemas Ecológicos

O estudo da flora e da vegetação na área de implantação do projeto revela que as comunidades
presentes são extremamente reduzidas e de baixo valor ecológico. Para isso contribui o uso do solo
da zona de implantação da obra, maioritariamente florestal de produção com grande proliferação de
exóticas. Deste modo, na ausência do projeto em causa (subestação) não se preveem alterações
significativas a esta situação atual.
Da mesma forma para a fauna tem-se esta área como pouco diversificada e sem populações
significativas de espécies com um estatuto de conservação desfavorável situação que se mantêm na
ausência de projeto.



Património Cultural

A não execução do projeto em estudo significará, em relação aos elementos inventariados, a
manutenção das suas condições de existência atuais.



Paisagem

A evolução da paisagem resulta da apropriação do território pelo Homem, pelo que esta se encontra
em constante transformação. A sua sustentabilidade e perpetuação depende assim, essencialmente
do equilíbrio dinâmico resultante da interação do Homem com o sistema biofísico envolvente, sobre o
qual atua.
Na região em análise prevê-se uma crescente modificação do território determinada pelo crescimento
urbano desregrado, com maior expressão nas zonas do vale do rio Leça e do rio Ferreira, dilatando254
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se já em certos pontos para as zonas de encosta. Contudo, este tipo de desenvolvimento evita as
zonas de relevo mais acentuado, dadas as condições menos favoráveis à implantação da população,
nomeadamente a presença de solos mais pobres e declives mais íngremes, que justificam o
estabelecimento ao longo das zonas de baixa, mais férteis e propícias ao desenvolvimento de
culturas agrícolas.
Depreende-se assim que a própria morfologia do terreno condicionará a evolução da paisagem, com
a predominância das culturas florestais ao longo da principal elevação atravessada pelo projeto, a
serra do Penedo. O seu coberto dominado pelos povoamentos de produção, incluindo espécies como
o pinheiro bravo e o eucalipto, continuará a prevalecer na paisagem das zonas mais elevadas, à
semelhança do que se verifica atualmente.
Desta forma, na ausência do projeto, ainda assim é previsível uma alteração da paisagem a
médio/longo prazo, decorrente sobretudo da contínua apropriação do território por parte do Homem.
Por outro lado, e como referido, nas zonas mais elevadas a discrepância entre a situação atual e a
prevista sem o projeto será mínima.



Usos do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes

O local previsto para a implantação da Subestação de Sobrado, fica numa área rural com ocupação
por matos e incultos e ocupação florestal, relativamente afastada de perímetros urbanos ou de outras
áreas sujeitas a condições particulares.
Relativamente a servidões refere-se apenas a sua integração e áreas da Reserva Ecológica
Nacional, situação que se manterá sem a implantação do projeto.
No que diz respeito ao Ordenamento do Território, a evolução da situação de referência, no cenário
de não construção da Subestação de Sobrado e projetos das Linhas elétricas de ligação, implicará a
redução do grau de eficácia da execução do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de
Transporte (PDIRT) 2018-2027 que refere a necessidade de reforço da rede na zona de Sobrado,
com a construção de uma nova subestação de 400/220/60 kV.
Do mesmo modo, a não construção da Subestação de Sobrado, implica a não criação de um nó de
rede, vital para a concretização do reforço da ligação entre o Minho e o Grande Porto, através da
ligação entre Pedralva e Sobrado a 400 kV, projeto com estatuto de Projeto de Interesse Comum, ao
abrigo do Regulamento (EU) n.º 347/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho.
A importância do sector florestal/agro-florestal generalizado pela região tenderá a manter-se, não
apenas em função do peso económico que tem, mas também da sua importância nos modos de vida
e na estrutura da paisagem, elementos inerentes e indispensáveis à valorização e desenvolvimento
de outras atividades como o turismo.
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Ao nível do sistema urbano, os lugares de maior dimensão (cidades, sedes de concelho) continuarão
a consolidar a sua função de estruturação do território em detrimento de lugares de menor dimensão.
É ainda previsível que a eminente aprovação e entrada em vigor do PROT Norte, bem como as
orientações e linhas estratégicas definidas na revisão dos instrumentos de ordenamento atualmente
em vigor, como seja o Plano Diretor Municipal de Valongo, condicionem, numa perspetiva assertiva, o
desenvolvimento sustentável do território.
As servidões administrativas e restrições de utilidade pública têm por finalidade a proteção de
infraestruturas e equipamentos, bem como a conservação do património natural e cultural.
Encontram-se associadas a limitações ao uso do solo, nomeadamente através de restrições ou
interdições de intervenção ou uso numa dada área de proteção. Neste contexto, a ausência de
intervenção induz a manutenção do uso e da atual ocupação do solo, bem como das respetivas
condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública.
É evidente que, dada a sensibilidade do território por um lado, e a importância indiscutível deste
projeto para o desenvolvimento local e regional por outro, foi promovido um planeamento minucioso
aquando da intervenção, no sentido de aproveitamento e valorização das características naturais da
paisagem, de modo a minimizar os impactes negativos (sobrepondo as vantagens às desvantagens),
não somente no âmbito económico, como também e, principalmente, ao nível da qualidade de vida
das populações próximas e promoção do seu efetivo desenvolvimento. As características naturais da
paisagem foram tidas em conta, quer no desenvolvimento dos traçados das Linhas, quer na
localização da Subestação, sendo considerado o modelado natural do terreno na área a
intervencionar, de forma a integrar as novas infraestruturas na envolvente.



Componente Social

Em situação de ausência de intervenção não se cumprirão os principais objetivos do presente projeto,
o que implica uma perda de oportunidade significativa, tendo em conta que a subestação em análise
pretende ser um ponto de autotransformação que permitirá a alimentação da Subestação de
Ermesinde, subestação fulcral na alimentação da zona do Grande Porto.
Ao nível demográfico e económico, o quadro socioeconómico atual na área de estudo não apresenta
indícios de uma evolução com alterações expressivas pelo que manter-se-ão as características
descritas na caracterização da situação atual.



Saúde Humana

Sem a execução do projeto não são expectáveis alterações à natural tendência na saúde humana da
população da região.
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7 – ANÁLISE DE IMPACTES AMBIENTAIS

7.1 – FACTORES FÍSICOS

7.1.1 – Clima e Alterações Climáticas
Em face das características do projeto em análise, não são expetáveis impactes significativos do
mesmo sobre o clima.

7.1.1.1 – Fase de Construção
Os impactes decorrentes da fase de construção estarão associados à emissão de Gases com Efeitos
de Estufa (GEE) dos motores de combustão decorrentes do tráfego rodoviário associado à obra.
Considera-se este impacte negativo, indireto, provável, temporário, irreversível, de magnitude
reduzida, não confinado, minimizável e pouco significativo.

7.1.1.2 – Fase de Exploração
Não são expectáveis impactes negativos na fase de exploração, uma vez que a subestação será
comandada e monitorizada à distância, deslocando-se pontualmente 1 a 2 trabalhadores à
subestação, não sendo assim esperados contributos de emissão de GEE dignos de contabilização.
À semelhança do que ocorre em todas as subestações da REN, os disjuntores estão cheios com
Hexafluoreto de Enxofre (SF6). Trata-se de um gás que é utilizado nas câmaras de corte dos
disjuntores nas subestações, dado o seu excecional comportamento dielétrico. De facto, o SF6 possui
uma rigidez dielétrica três vezes superior à verificada para o ar, apresentando, para a mesma
pressão, uma capacidade de extinção do arco elétrico que é três ou quatro vezes maior que a do ar.
Em termos das suas propriedades, o SF6 é desprovido de propriedades reativas, sendo considerado
um gás aproximadamente inerte. É ainda caracterizado por ser um gás inodoro, incolor, não
inflamável e não venenoso. Na atmosfera o SF6 contribui para o efeito de estufa, devendo a sua
libertação ser evitada.
Todas as atividades que envolvam manuseamento deste gás (instalação dos equipamentos, manutenção
e desativação dos equipamentos) são realizadas com o recurso a técnicos e empresas com certificação
no âmbito da legislação nacional e comunitária aplicável, pelo que se considera que em situações normais
de funcionamento da instalação, não existe qualquer impacte sobre este descritor.
Tendo em conta a localização do projeto e a sua tipologia, a vulnerabilidade face a fenómenos
extremos eventualmente decorrentes das alterações climáticas é bastante reduzida. Apenas
fenómenos decorrentes de ventos excecionalmente fortes poderão vir a afetar a estruturas das linhas
associadas. Esta é uma situação que é expectável que seja rara e pontual e que incorrerá na falha do
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serviço energético e na necessidade de reparação das infraestruturas, com ações semelhantes às
identificadas na fase de construção, mas de modo mais focado.
Relativamente ao efeito/contributo que o projeto possa ter nas alterações climáticas, considera-se que
é muito pouco relevante no contexto nacional. Atendendo à ocupação atual do solo e considerando
um fator de sequestro de carbono entre 15 e 32 t/ha/ano associado à ocupação em causa, estima-se
uma redução inicial entre 293,5 t/ha/ano e 626,1 t/ha/ano associada à necessidade da remoção da
componente arbórea quer dos corredores determinados pelas faixas de servidão das linhas, quer da
área de implantação da subestação. Ressalva-se que o valor indicado se reporta apenas à remoção e
não ao efeito de fixação resultante do desenvolvimento de vegetação arbustiva.

7.1.1.3 – Fase de Desativação
Não se prevê a desativação da subestação e das linhas associadas dentro do prazo de concessão da
RNT à REN, S.A. No entanto, caso venha a ocorrer, prevê-se a ocorrência de impactes negativos
associados à emissão de Gases com Efeitos de Estufa (GEE) dos motores de combustão decorrentes
do tráfego rodoviário associado à desativação da subestação. Considera-se este impacte negativo,
indireto, improvável, temporário, irreversível, de magnitude reduzida, não confinado, minimizável e
pouco significativo.

7.1.2 – Geologia e Geomorfologia

7.1.2.1 – Fase de Construção
Na fase de construção os principais impactes diretos de natureza geológica estão associados à
realização de movimentações de terras para a execução da plataforma da subestação e das vias de
acesso, bem como, da abertura de fundações para a implantação dos apoios das novas linhas
elétricas, alterando a topografia existente, com interferência direta sobre as formações geológicas
existentes. Mais especificamente os principais impactes originados pela realização do projeto em
estudo são:


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



Alterações introduzidas na fisiografia e geomorfologia;



Estabilidade de taludes naturais, de escavação e de aterro;



Incidências indiretas devido à movimentação de veículos de apoio à obra.

De acordo com a memória descritiva do projeto (NRV | Norvia, 2019), prevê-se a construção da
plataforma sensivelmente à cota 196m com cerca de 6,65ha, respetivo caminho periférico, via dos
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transformador e vias interiores, bem como uma via de acesso que permite a ligação à plataforma
desde a Rua Nossa Senhora do Amparo (EM606) e de uma estrada de acesso à
RETRIA/RECIVALONGO.
De modo a drenar a plataforma foi projetada uma pendente de 0,3% de inclinação transversal, a ser
efetuada no sentido nascente-poente, drenando a plataforma para o lado poente.
A zona de implantação da obra apresenta-se em termos orográficos relativamente acidentada (com
desníveis da ordem dos 40m), apresentando um horizonte geológico constituído essencialmente por
materiais metamórficos, tendo-se detetado em todas as sondagens materiais com xistosidade.
Como se pode constatar pelos volumes estimados de movimentação de terras apresentado no
Capítulo 4.2.2.1.3 proveniente do projeto civil (NRV | Norvia, 2019), pode-se constatar que projeto
terá um balanço de terras excedentário superior a 280.000m3.
Dado que parte do maciço rochoso se apresenta pouco fraturado estima-se que cerca de 30% da
área a desmontar se encontra no limite da ripabilidade por meios mecânicos (trator D8 da Caterpillar)
pelo que se equaciona o uso de explosivos para promover o seu desmonte, sendo, portanto, não
desprezível o impacte relacionado com os processos de escavação.
Tendo em consideração que no local de implantação da subestação, e os desníveis expressivos, a
construção da plataforma dará origem a alterações fisiográficas substanciais, de magnitude média,
implicando um impacte negativo, significativo, na fisiografia.
Relativamente às inclinações dos taludes de escavação estes estarão condicionados pela sua altura,
pelo grau de compacidade dos terrenos e pela presença do nível de água que na área em estudo se
faz por circulação fissural, através dos planos de fratura e xistosidade, podendo ocorrer afluências
inesperadas de água.
Dado o substrato em presença de acordo com o volume de Geologia e Geotecnia do Projeto de Execução
(NRV | Norvia, 2019) assume-se a possibilidade de a escavação ser realizada com taludes com
inclinações distintas considerando-se três cenários em toda a plataforma:


Sempre que for interessado o depósito de aterro ou entulho estão previstas geometrias 1/2
(v/h).



Quando é interessado maciço rochoso decomposto ou muito alterado as geometrias previstas
são de 1/1.5 (v/h).



Quando é interessado maciço rochoso metamórfico medianamente a muito alterado preveemse geometrias 1 /1 (v/h).

Relativamente aos taludes de aterro, tendo em conta os materiais a aplicar e a compactação a efetuar
considera-se, como regra geral, uma inclinação de V/H = 1/2.

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

259

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

Segundo NRV | Norvia (2019), nos taludes em que a escavação for superior a 8m, encontram-se
previstas banquetas com 3m de largura e um espaçamento máximo de 6 metros.
Considera-se deste modo que, da execução dos taludes de escavação e aterro, em conjugação com
a natureza das formações em presença, resultará um impacte pouco significativo e de magnitude
reduzida na estabilidade dos maciços geológicos interessados.
No que respeita à afetação provocada pela abertura das fundações para os apoios das linhas, não se
preveem impactes significativos, devido ao facto de que o volume escavar para a implantação dos
apoios ser muito reduzido e localizado e a pouca profundidade, prevendo-se que seja reutilizado para
o posterior enchimento dos caboucos. Acresce referir que os apoios da abertura a 400kV inserem-se
todos eles (inclusive o apoio a desmontar da linha existente) na área de intervenção da subestação
pelo que não se consideram impactes adicionais para além dos referidos anteriormente decorrentes
da modelação do terreno necessária à implantação da subestação.
A afetação decorrente da abertura de acessos e incidências indiretas decorrentes da movimentação
de veículos de apoio à obra fazem sentir-se pela possibilidade de incrementar fenómenos erosivos
(ravinamentos, deslocamentos de terras), de compactação e impermeabilização dos solos, redução
da recarga subterrânea e aumento do escoamento superficial. Estes são impactes negativos,
temporários, de reduzida magnitude, confinados às zonas de intervenção do projeto, minimizáveis e
não significativos.
De acordo com a análise efetuada na caracterização da situação de referência verificou-se que o
projeto não interfere com nenhuma pedreira, concessão mineira, água mineral ou nascente, nem
recurso geológico de interesse conservativo, pelo que não está prevista a afetação de quaisquer
recursos geológicos.

7.1.2.2 – Fase de Exploração
Na fase de exploração da subestação e das linhas ocorrem essencialmente ações de manutenção e
conservação, das funcionalidades e equipamentos instalados e a movimentação pontual e muito
esporádica de veículos e trabalhadores.
Deste modo, não se prevê que estas atividades associadas ao já funcionamento da Subestação
originem qualquer tipo de impactes sobre a geologia e geomorfologia.
Tal como para a subestação, também nas linhas elétricas em estudo, nesta fase não são expectáveis
impactes na geologia e geomorfologia uma vez que a manutenção das mesmas não exigirá
intervenções no substrato geológico.
No que se refere ao risco sísmico, verifica-se que o projeto em estudo se implanta numa zona com
risco reduzido, a que acresce o facto da plataforma da subestação não interessar nenhuma falha
conhecida suscetível de afetar a segurança do projeto.
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Considera-se ainda que, o risco sísmico também não é relevante para as linhas elétricas em estudo,
uma vez que o cálculo das estruturas de apoio respeita o RSAEEP (1983).
Desta forma, de um modo global, os impactes na geologia e geomorfologia podem ser classificados,
na fase de exploração, de inexistentes.

7.1.2.3 – Fase de Desativação
Segundo os dados de projeto, e tal como consta no Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte
Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Subestações
(APAI,2011) as subestações não são, regra geral, efetivamente desativadas. Ao longo do seu tempo
de vida útil, a “desativação” destas infraestruturas, equivale essencialmente a ações de substituição
e/ou remodelação. Os equipamentos considerados obsoletos são eliminados como resíduos, com
ocorrência de triagem e sua valorização, sempre que possível.
Quanto às linhas, a sua desativação terá como principais ações potenciadoras de impactes o
desmonte dos apoios e a remoção dos materiais metálicos, ficando apenas enterrados no local os
maciços de betão. Nesta ação apenas se prevê uma escavação de profundidade reduzida para a
desmontagem dos apoios e posterior cobertura com terra para repor o modelado natural do terreno.
Deste modo, prevê-se que os impactes daí decorrentes sejam, negativos e diretos, mas não
significativos, à semelhança do que ocorre com a fase de construção.

7.1.3 – Solos e Reserva Agrícola Nacional (RAN)

7.1.3.1 – Fase da Construção
Nesta fase, as ações suscetíveis de provocar impactes nos solos são as seguintes:


Movimentações de terras para implantação da plataforma da subestação;



Abertura

do

caminho

de

acesso

à

subestação

e

reposição

do

acesso

à

RETRIA/RECIVALONGO;


Abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios das linhas e sua posterior
cobertura.

Estas ações incidirão principalmente na afetação das características pedológicas de solos, a que
acresce o incremento da erosão hídrica nas zonas envolventes das áreas de intervenção uma vez
que a área de implementação da subestação, dos caminhos de acesso e dos apoios possuem
declives acentuados.
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Para a construção da subestação e caminhos de acesso, será necessário eliminar os solos existentes
numa área com cerca de 10,95 hectares de Cambissolos húmicos, com aptidão florestal (incluindo
subestação, acessos e respetivos taludes).
No que respeita às linhas de transporte associadas, considera-se que a área afetada pela construção
das linhas, incluindo não só a área de implantação do apoio, mas também as áreas de trabalho
ocupadas pela grua aquando da elevação de cada um dos apoios, é em média 400 m2 por apoio (de
acordo com o Guia Metodológico - APAI, 2008).
Refira-se, contudo, que apesar de se verificarem trabalhos na área referida (400 m2 por apoio), dos
quais decorrerá naturalmente a compactação dos solos (que será tanto mais gravosa quanto mais
húmido este estiver), não ocorrerá uma alteração profunda das características dos solos para a
totalidade da área, havendo apenas uma real perda de solos nas áreas diretamente ocupadas pelas
fundações a executar desde que sejam tomadas algumas precauções.
De facto, após a execução das fundações, os maciços de betão são cobertos com as terras
escavadas, o que, se não for corretamente executado, poderá provocar a alteração das
características do solo nas camadas superficiais. Refere-se, no entanto, que nenhum dos apoios em
análise se localizará em áreas de aptidão agrícola, pelo que este aspeto apresenta, neste caso,
menor relevância.
Não será igualmente afetada qualquer área da RAN.
Considera-se que, a nível pedológico, a afetação, pela implantação da subestação, de cerca de
10,95 ha de solos delgados com aptidão florestal resultará num impacte negativo reduzida magnitude,
direto, certo, permanente, irreversível, confinado e minimizável e não significativo.
Durante esta fase, e como já se referiu, apenas será afetada uma área de 400 m2 por apoio,
totalizando 1,16 ha correspondentes a 29 apoios (7 destes integrados na área de intervenção da
subestação), provocando um impacte que, embora seja negativo, é reduzido e temporário.
Acresce ainda mencionar que a obra em questão implica a remoção de um apoio existente na atual
linha de 400kV a nascente da subestação. Este apoio insere-se na área de intervenção da
subestação pelo que se considera que não representa impactes adicionais.
Na zona em estudo os declives são acentuados e os solos apresentam elevada erodibilidade sendo,
em consequência, bastante suscetíveis à erosão. Por esta razão, a abertura de novos caminhos de
acesso e das fundações da plataforma e apoios das linhas de transporte poderá originar o aumento
da erosão do solo, pelo que se justifica um cuidado acrescido na realização destes trabalhos. Acresce
que, se os materiais provenientes das escavações forem depositados em locais declivosos ou em
linhas de escoamento pluvial, poderão ser rapidamente erodidos e originar impactes negativos nos
solos adjacentes e nas ribeiras.
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Os taludes de escavação e aterro, na subestação e nos acessos, deverão ser regularizados e
posteriormente revestidos com uma camada de terra vegetal, após o que será efetuada uma
sementeira, de acordo com o previsto no Projeto de Integração Paisagística (peças desenhadas
apresentadas no Anexo A4 – Volume 3 – Anexos Técnicos) de forma a minimizar os riscos de
incremento da erosão do solo.
No que respeita aos caminhos de acesso à obra, nomeadamente aos locais de implantação dos
apoios das linhas de transporte, e de acordo com o Plano de Acessos (Volume 6), sempre que
possível, são usados caminhos já existentes. No entanto, em situações pontuais será necessária a
abertura de novos caminhos ou a realização de pequenas obras de adaptação de acessos existentes
que poderão provocar o incremento dos fenómenos erosivos, devido à desmatação, compactação e
impermeabilização dos solos e encaminhamento das águas pluviais.
No que respeita aos estaleiros e parques de materiais, refere-se que eles se localizarão na zona
adjacente à futura subestação e à EM606 e acesso à subestação, e inserido na área de intervenção
da subestação, a qual que será alvo de integração paisagística após a obra.
Tendo em conta todos os aspetos atrás referidos, e considerando a ausência na área de estudo de
solos de elevada aptidão agrícola e de solos integrados na RAN, considera-se que a subestação e as
linhas em análise provocarão, na fase da construção, impactes nulos nos solos de boa aptidão
agrícola e áreas de RAN.

7.1.3.2 – Fase de Exploração
No que respeita à subestação, e como já ficou dito atrás, ocupará apenas solos sem aptidão
agrícola. Acresce que a vegetação a plantar nos taludes da plataforma, acesso e outros locais
intervencionados após a conclusão da obra, preconizada no âmbito do Projeto de Integração
Paisagística, tenderá gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos das escorrências
superficiais da água da chuva, pelo que não se prevê a ocorrência de qualquer impacte.
No que respeita às linhas de transporte de energia, após a conclusão da obra, a vegetação natural
nas áreas envolventes dos apoios, tenderá gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos erosivos
temporariamente provocados.
Nesta fase, verificar-se-á então uma real perda de solos numa área de cerca de 120 m2 por cada apoio
(APAI, 2008), correspondente à área que permanecerá ocupada pelas estruturas dos apoios após a
cobertura do maciço de betão com a camada superficial do solo escavado. Assim, no total das linhas de
transporte, permanecerá ocupada uma área de solos muito reduzida e, atendendo à dimensão do
projeto e ao facto de não ocorrerem, na área em estudo, solos de elevada aptidão agrícola ou
integrados na RAN), considera-se que não é expectável a ocorrência de quaisquer impactes.
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7.1.3.3 – Fase de Desativação
A desmontagem da Subestação e a remoção de todos os edifícios, equipamentos e pavimentos não
provocaria prejuízos ou vantagens imediatas nos solos. O abandono da manutenção das estruturas
de drenagem resultaria provavelmente no incremento da erosão nos taludes de escavação e aterro,
constituindo um impacte negativo, não significativo.
No caso da eventual desativação das linhas em estudo, prevê-se que os impactes decorrentes das
operações a realizar sejam reduzidos. Estas operações são sempre definidas em cada situação, de
forma a minimizar os impactes nos solos, sendo sempre concertadas com os proprietários dos
terrenos. Prevê-se um impacte positivo muito reduzido, após a desmontagem da linha, atendendo a
que serão libertados os espaços ocupados pelos apoios, com destruição da parte superficial do
maciço de betão.

7.1.4 – Recursos Hídricos

7.1.4.1 – Fase de Construção
Nos recursos hídricos são bastantes distintos os impactes decorrentes das ações associadas à
subestação ou à execução das linhas de transporte de energia em estudo.
Como ações de construção com o mesmo tipo de repercussões refere-se a implantação do estaleiro e
parques de materiais e a movimentação de pessoal e maquinaria.


Subestação de Sobrado

Durante a fase de construção da subestação, 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 e decorrentes das atividades de obra, ou permanentes quando
ocorrem para além da fase de obra, nomeadamente as ações diretamente relacionadas com a
construção da plataforma da subestação, do acesso e restabelecimento do caminho existente
(RETRIA), incluindo desmatação, terraplanagens e modelação do terreno.
Importa referir que na definição da localização da subestação foi desenvolvida uma análise prévia onde,
entre outros fatores, foram consideradas como condicionantes a topografia local, a interferência com
cursos de água e com zonas integradas na Reserva Ecológica Nacional, procurando-se um local em
que as interferências sejam as menores possíveis, análise essa que se pode verificar nos documentos
apresentados no Anexo C (Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e Nota Técnica).
Deste modo, selecionada a localização agora em estudo como a mais favorável, esta não é, contudo,
inócua do ponto de vista de impactes sobre os recursos hídricos.
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A área de intervenção da Subestação de Sobrado desenvolve-se numa zona de cabeceira,
interferindo com um pequeno curso de água, formado pela pendente natural do terreno e de regime
temporário, que tem o seu início na própria área de intervenção, formando um pequeno afluente da
margem esquerda da ribeira do Vale da Cobra, a sul.
Face à necessidade de criação de uma plataforma plana para implantação da subestação, esta zona
de drenagem natural do escoamento superficial deixará de existir nesta zona. Contudo, está previsto
no projeto de drenagem da subestação, o adequado sistema de escoamento das águas pluviais (vide
Volume 3 - Anexo A2 – Desenho SSBD 66885 - Planta Geral Drenagem Pluvial) que fará o
encaminhamento das águas da plataforma através de duas valetas que se unem a montante do
atravessamento do acesso à RETRIA, através de passagem hidráulica (existente), após o qual
seguem o normal escoamento até afluir à ribeira do Vale da Cobra.
O referido projeto de drenagem contempla a drenagem das águas da plataforma da Subestação,
assim como do acesso à subestação e do restabelecimento do acesso à RETRIA.
Assim, ainda que haja, inevitavelmente, interferência direta com o escoamento superficial, esta
interferência é localizada e, face à zona de cabeceira em que ocorre, de reduzida magnitude, sendo
que o escoamento mantém a sua continuidade para jusante da subestação à semelhança do que
acontece atualmente, representando apenas uma interferência localizada.
Em suma, decorrente das ações de construção da subestação e acessos (essencialmente pela
realização de terraplanagens e compactação dos solos) é induzida uma diminuição da
permeabilidade do solo, na zona de intervenção (plataforma e taludes, acesso e restabelecimento do
caminho existente), atualmente ocupado por matos rasteiros e vegetação arbórea de crescimento
rápido (pinheiro e eucalipto), pela consequente redução da recarga subterrânea e aumento do
escoamento superficial, direcionado e encaminhado pelas valetas para a ribeira do Vale da Cobra.
Assim, a alteração do binómio escoamento superficial versus infiltração da água no solo do presente
projeto traduz-se num impacte negativo, direto, certo, localizado, permanente, minimizável e de
reduzida magnitude.
Relativamente à sensibilidade do meio hídrico superficial, não se identifica a proximidade a
qualquer uso sensível, sendo unicamente identificada a ribeira do Vale da Cobra, imediatamente a sul
da área de intervenção, classificada como leitos de cursos de água da REN (Reserva Ecológica
Nacional). Assim, sendo a afetação do meio hídrico considera-se o impacte não significativo.
Relativamente ao meio subterrâneo, tendo em conta os resultados das sondagens realizadas no
âmbito do Estudo Geológico e Geotécnico que acompanha o Projeto de Execução da Subestação de
Sobrado, é referida a possibilidade de serem intercetadas algumas fraturas produtivas, principalmente
na zona mais a nascente, em especial se estas ações ocorrerem no período húmido. Essa é,
contudo, uma ação temporária e que terá maior significado durante a fase de construção. As águas
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que aflorem à superfície irão escoar naturalmente para a ribeira do Vale da Cobra, a jusante. Assim,
não havendo nenhuma situação de especial sensibilidade ou uso de água (captação) que possa
sofrer alterações decorrentes desta intervenção, considera-se o impacte localizado, de reduzida
magnitude e pouco significativo.
Relativamente ao estaleiro de apoio à obra da Subestação, este localizar-se-á junto à EM606 (Rua
Nossa Senhora do Amparo), a norte da subestação, inserida na área de intervenção, numa zona de
cabeceira sem interferência com linhas de água. Tendo em consideração que a implantação do
estaleiro será temporária, sendo posteriormente à obra efetuada a reposição do terreno pela
implementação do Plano de Integração Paisagística, considera-se que os impactes negativos serão
não significativos, localizados, de reduzida magnitude e temporários.


Linhas de Transporte de 220kV e 400kV

De um modo geral, desde logo se refere que os impactes nos recursos hídricos decorrentes da
construção das linhas são em grande escala inferiores aos impactes anteriormente identificados
decorrentes da implantação da subestação pelo caráter mais restrito das ações que a obra destas
infraestruturas implica.
Durante a fase de construção de uma linha, as ações potencialmente geradoras de impactes nos
recursos hídricos são: a instalação de estaleiros/parques de materiais, os trabalhos de desmatação, a
realização de escavações para fundação dos apoios e a abertura de novos acessos. Estes impactes
resultarão essencialmente no aumento da erosão do solo, na alteração das condições de
permeabilidade do solo, na eventual obstrução temporária do escoamento.
No que concerne aos impactes resultantes das alterações das condições de escoamento e infiltração
pelo depósito temporário de terras da abertura dos caboucos, estes são bastante localizados e
reduzidos ao curto espaço de tempo entre a abertura e recobrimento das fundações dos apoios, de
muito reduzida magnitude e insignificantes.
Os impactes sobre o escoamento das linhas de água ocorrem principalmente durante a época das
chuvas, sendo contudo um impacte temporário e reversível e, se forem adotadas as medidas adequadas,
nomeadamente, considerando o distanciamento das intervenções às linhas de água e respetivas
margens, é possível garantir que a sua afetação será de reduzida magnitude e não significativa.
No que concerne aos impactes sobre o meio hídrico subterrâneo, e atendendo a que, genericamente,
as formações geológicas atravessadas não apresentam aptidão aquífera significativa, predominando
formações de reduzida permeabilidade e sem usos relevantes, pelo que o potencial impacte
provocado pela área implantação dos apoios será não significativo.
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Assim, de um modo geral, considera-se que os impactes decorrentes da implantação das linhas
durante a fase de construção são negativos, de magnitude reduzida, temporários, reversíveis
minimizáveis e não significativos.

7.1.4.2 – Fase de Exploração


Subestação de Sobrado

Como referido anteriormente as condições de drenagem natural sofrem, logo desde a fase de
construção, alterações que se prolongam para a fase de exploração e que correspondem quer a
interferência com o normal escoamento das linhas de água pela alteração na modelação do terreno,
quer pela redução da permeabilidade do solo, com o consequente aumento do caudal escoado
superficialmente, com consequente concentração ou aumento de caudais em pontos de descarga
localizados a jusante da área de implantação da subestação.
Este aumento do escoamento superficial em consequência da impermeabilização do terreno resulta
num impacte direto, localizado diminuindo a infiltração das águas subterrâneas. Este impacte não terá
grande significado na zona em estudo, tendo em consideração as características da plataforma da
subestação, com uma componente de gravilha, zonas verdes na envolvente (Projeto de Integração
Paisagística) e do correto sistema de drenagem de acordo com o previsto no projeto, o que permite
amortizar os caudais de ponta após um episódio de precipitação, pelo que embora sendo um impacte
permanente, é considerado não significativo em resultado de ser de magnitude reduzida, localizado,
ocasional e minimizável.


Linhas de transporte de 220kV e 400kV

Os recursos hídricos, em especial as linhas de água, constituem condicionantes ao estabelecimento
das linhas elétricas, em especial porque limitam a escolha dos locais de implantação dos apoios.
De acordo com a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que estabelece a titularidade dos recursos
hídricos, a margem das águas não navegáveis nem flutuáveis (única situação que ocorre na área de
estudo), nomeadamente torrentes, barrancos e córregos de caudal descontínuo, tem a largura de
10 m. Para estas áreas não deverão ser implantados quaisquer apoios da linha.
De modo a verificar a conformidade dos traçados das linhas com o referido foram analisados todos os
atravessamentos de linhas de água pelas linhas de transporte. Desta análise resulta que todas elas
são intercetadas pelo vão das linhas, sem que nenhum dos apoios interfira com a linha de água e
respetivas margens (Domínio Hídrico) pelo que não se referem quaisquer impactes a este nível.
Complementarmente, tendo em consideração o referido tomou-se em atenção, aquando da definição
do projeto, o disposto no Artigo 93.º e 94.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, no
que se refere a travessias aéreas de cursos de água não navegáveis. Assim, é referido que os
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condutores nus, nas condições de flecha máxima, deverão manter em relação ao mais alto nível das
águas uma distância D, em metros, arredondada ao decímetro, não inferior à dada pela expressão
D=6,0+0,005.U, em que U, em kilovolts, é a tensão nominal da linha. Tendo em consideração a
informação do projeto de execução e exposta no Capítulo 4.1.5 e Capítulo 4.2.3.3, verifica-se que a
altura dos vãos das linhas é sempre superior a 12 metros (linhas 220kV) e 18 metros (linhas de
400kV). No atravessamento da ribeira de Tabãos, no vão entre os apoios P7 e P8, os condutores
inferiores encontram-se a 37,5 m do curso de água. Assim constata-se que são sempre largamente
respeitadas as distâncias mínimas regulamentares.
Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada pelo apoio
da linha, não se perspetiva qualquer tipo de impacte quer ao nível da redução da recarga dos
aquíferos subterrâneos, quer ao nível da interferência com o sistema de drenagem superficial.
Como referido anteriormente, as formações geológicas atravessadas não apresentam aptidão
aquífera significativa, predominando formações de reduzida permeabilidade, pelo que o potencial
impacte provocado pela área impermeabilizada dos apoios será pouco significativo.
Uma vez que os apoios da linha se encontram projetados de modo a não interferirem com linhas de
água e respetivos leitos de cheia, não se perspetivando qualquer interferência com o normal
escoamento destas, durante a exploração da linha.

7.1.4.3 – Fase de Desativação
As subestações não são, regra geral desativadas, procedendo-se, sempre que possível à sua
substituição e/ou remodelação.
No entanto, em situação de uma eventual desativação da subestação e das linhas, considera-se que
a única ação geradora de impactes será a movimentação de terras e maquinaria associada às ações
de obra, podendo afetar o normal escoamento das linhas de água com o incremento de material
particulado nas suas margens. Estes impactes são da mesma natureza dos referidos para a fase de
construção, sendo considerados negativos, de magnitude reduzida, temporários, reversíveis e não
significativos.
Após estas ações e caso haja o desmantelamento completo das infraestruturas e considerando a
escarificação do solo, serão restituídas as condições atuais, ou seja, minorando o escoamento
superficial e promovendo a infiltração da água no solo, o que se traduz num impacte positivo, de
reduzida magnitude e não significativo.

268

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

7.2 – QUALIDADE DO AMBIENTE

7.2.1 – Qualidade da Água

7.2.1.1 – Fase de Construção
As ações da fase de construção que se poderão repercutir em situações acidentais com
consequentes impactes negativos, temporários sobre a qualidade do meio hídrico são as decorrentes
do funcionamento de estaleiros/parques de materiais, movimentação de pessoas e maquinaria afeta à
obra e as ações de desmatação e movimentação de terras para regularização do terreno de
implantação da subestação e respetivo acesso e restabelecimento do acesso à RETRIA.
As movimentações de terras associadas às intervenções para construção das linhas são também de
considerar, ainda que, comparativamente com as da subestação, apresentem uma ordem de
grandeza bastante inferior.
A maquinaria de construção civil (ex: gruas, escavadoras) é da responsabilidade da entidade
executante, sendo a manutenção efetuada fora do estaleiro, em oficinas licenciadas para o efeito pelo
que não se antevê impactes sobre o meio hídrico decorrentes de ações de manutenção dos
equipamentos.
Muito embora em estaleiro possa existir armazenamento de algumas substâncias químicas e,
eventualmente, de algum combustível, a adoção das medidas previstas na Especificação Técnica ET70 “ Requisitos de Gestão Ambiental em Contratos de Empreitada ou de Prestação de Serviços” e
Fichas de Requisitos Ambientais anexas da REN, S.A., no respeitante aos meios de prevenção de
riscos ambientais, nomeadamente no manuseamento, armazenamento e transporte de resíduos,
permitirá evitar/reduzir a ocorrência de eventuais contaminações acidentais, decorrentes de derrames
de substâncias na área de intervenção, pelo que se considera o impacte de contaminações acidentais
raro, pouco provável, minimizável e reversível pelo que se considera não significativo.
Relativamente à sensibilidade do meio hídrico da zona de implantação do projeto não se refere
especial sensibilidade na envolvente do projeto, como já referido no Capítulo 7.1.4.1. Quanto à
Subestação de Sobrado, apenas se refere a ribeira do Vale da Cobra que envolve a área de
implantação da subestação por poente e por sul, ainda que sem especial sensibilidade ou usos
associados. A proximidade desta linha de água à área de intervenção da Subestação, e em especial
durante as ações de modelação do terreno, poderá estar na origem de um aumento de sólidos
suspensos durante a fase de construção, representando um impacte na qualidade da água negativo,
provável, temporário, reversível, de reduzida magnitude e não significativo.
No extremo poente da área em estudo, refere-se igualmente a ribeira de Tabãos, intercetada entre os
apoios P7 e P8 das linhas de ligação de 220kV, a desenvolver. Como referido, as intervenções a
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realizar na construção das linhas serão bastante mais reduzidas relativamente às da subestação, não
se prevendo nenhum apoio localizado na vizinhança imediata da linha de água e afluentes, assim,
considera-se um impacte negativo, pouco provável, temporário, reversível, de reduzida magnitude e
não significativo decorrente de uma eventual degradação temporária da qualidade da linha de água
decorrente das ações de obra, nomeadamente, desmatação, corte ou decote da vegetação na faixa
de proteção da linha, com consequente aumento dos sólidos suspensos no meio hídrico.
O meio subterrâneo não representa igualmente especial sensibilidade, não havendo referência a usos
de água na envolvente próxima e cujo projeto possa induzir impactes na qualidade da água
subterrânea, especialmente tendo em conta as medidas de minimização propostas e Especificações
Técnicas da REN, S.A. que garantem que serão evitadas situações que pudessem provocar
contaminação do meio subterrâneo.
Em suma, de um modo geral, dadas as características do projeto, considera-se que os impactes
negativos na qualidade da água durante a fase de construção serão temporários, de reduzida
magnitude, ocasionais, reversíveis e minimizáveis pelo que são não significativos.

7.2.1.2 – Fase de Exploração


Subestação de Sobrado

Na fase de exploração da Subestação, os eventuais impactes negativos podem decorrer das
seguintes ações:
i) Produção de águas residuais domésticas decorrentes do funcionamento das instalações
sanitárias do edifício de comando;
ii) Produção de águas pluviais resultantes da drenagem da plataforma da Subestação. A
Subestação será provida de um sistema de drenagem de águas pluviais;
iii) Águas de lavagem de equipamento. A água resultante da lavagem dos equipamentos não
apresenta qualquer tipo de contaminação, excetuando o aumento de partículas resultantes da
ação.
O abastecimento de água será feito a partir do prolongamento da rede de abastecimento público até
à subestação.
No que respeita aos esgotos domésticos do edifício técnico, estes serão encaminhados, através
de uma rede separativa, para uma fossa séptica compacta.
Relativamente a eventuais poluentes contaminantes dos recursos hídricos refere-se que os
transformadores a instalar na Subestação utilizam no seu funcionamento quantidades significativas
de óleos. No seu normal funcionamento e em operações de manutenção é possível que haja algumas
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perdas/fugas de óleo. No entanto, de modo a reduzir a probabilidade ou mesmo evitar a ocorrência de
contaminações é considerado no projeto da subestação uma câmara de retenção de óleos, em betão
armado, em torno dos maciços de apoio aos transformadores. O óleo recolhido será drenado por
gravidade para a referida câmara, dimensionada para reter um volume de óleo equivalente à
capacidade total de um transformador.
Desta forma, e atendendo a que no projeto da subestação são consideradas as diversas medidas que
permitem evitar a ocorrência de impactes sobre a qualidade da água, considera-se sem significado o
potencial impacte inerente à contaminação dos recursos superficiais e subterrâneos.


Linhas de 220kV e 400kV

Durante a fase de exploração, não são expectáveis especiais impactes sobre a qualidade dos
recursos hídricos. Referem-se unicamente eventuais impactes proporcionados por situações que
ocorram durante operações de manutenção das Linhas. Estes impactes são negativos, indiretos,
pouco prováveis, temporários, raros, reversíveis e de magnitude reduzida, pelo que se consideram
não significativos.
Acresce mencionar ainda que, tendo em conta o âmbito do projeto, um dos aspetos a destacar na
fase de exploração de linhas elétricas prende-se com a existência de pontos de água para
abastecimento de aeronaves em caso de incêndio. Estas situações são especialmente importantes no
estudo em questão pela vasta área florestal em que o projeto se encontra.
Conforme mencionado no Capítulo 5.2.1 existe um ponto de água na proximidade da Subestação e
linha de 400kV, das quais será feita a abertura para a subestação. Estas linhas LRR.VNF/LVM.VNF, a
400kV já estão presentes no local e estão devidamente sinalizadas face à navegação aérea, conforme
regulamentado. Desta forma, considerando que a linha se manterá no mesmo local, garantindo a devida
sinalização, conforme atualmente, não se refere a presença de novos impactes negativos.

7.2.1.3 – Fase de Desativação
Durante a fase de desativação considera-se que a única ação geradora de impactes na qualidade da
água será a desmontagem, total ou parcial da subestação e dos maciços das linhas, podendo gerar o
incremento de material particulado que poderá atingir as linhas de água.
Estes impactes são da mesma natureza dos da fase de construção, sendo considerados negativos,
de caráter pontual, temporários, de reduzida magnitude, reversíveis e não significativos.
Refere-se ainda que com a desativação da subestação deixarão de ser produzidos os impactes
identificados na fase de exploração (produção de águas residuais, águas pluviais e águas de lavagem
de equipamentos) pelo que se consideram os impactes positivos que daqui advêm, ainda que sejam
não significativos.
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7.2.2 – Qualidade do Ar

7.2.2.1 – Metodologia
Os impactes na qualidade do ar resultantes das fases de construção, de exploração e desativação da
subestação foram avaliados de forma global, através da análise pericial tendo como base, a
informação e experiência obtida em projetos similares.
A metodologia seguida para esta avaliação compreendeu a referência à legislação aplicável:


Decreto-lei n.º 39/2018, de 11 de junho, que estabelece o regime da prevenção e controlo das
emissões de poluentes para o ar, e transpõe a Diretiva (UE) 2015/2193.



Decreto-lei n.º 102/2010, de 23 de setembro, que estabelece o regime da avaliação e gestão
da qualidade do ar ambiente, com as alterações introduzidas pelos Decretos-lei n.º 43/2015, de
27 de março e 47/2017, de 10 de maio.

7.2.2.2 – Fase de Construção
Durante a construção, prevê-se a ocorrência de impactes negativos na qualidade do ar local, gerados
pelas emissões produzidas por diversas atividades, todas responsáveis pela emissão de partículas,
que se apresentam em seguida:


Instalação e funcionamento do estaleiro – os problemas de poluição atmosférica estão
fundamentalmente relacionados com a emissão de poeiras. Estima-se que estes impactes se
façam sentir apenas na envolvente direta do(s) estaleiro(s). Na área em estudo predominam as
áreas florestais, pelo que se prevê que os estaleiros de apoio à construção das linhas se
localizem em áreas pouco sensíveis. No que respeita à Subestação de Sobrado, a área
envolvente à localização prevista pra o estaleiro é de componente florestal, sem recetores
sensíveis na área envolvente. Desta forma, é expectável que os impactes sejam pouco
significativos;



Escavações e terraplenagens para implantação da plataforma da subestação, construção
do acesso à RETRIA e à subestação, implantação dos apoios das linhas, e para a
construção de novos acessos ou beneficiação dos acessos existentes - os principais
impactes ao nível da qualidade do ar estão relacionados com as movimentações de terras, às
quais estão associadas emissão de poeiras devido à exposição de superfícies de solo à ação
do vento. De facto, em resultado da mobilização do solo, da fraca coesão entre as suas
partículas, da baixa humidade e da inexistência de uma cobertura vegetal, há maior
suscetibilidade ocorrer remoção de partículas do solo por erosão eólica. A ocorrência destes
fenómenos depende das características do solo (granulometria, teor de humidade, exposição
ao vento), das características erosivas do vento (velocidade, turbulência) e restringe-se aos
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períodos do ano em que ocorre uma menor pluviosidade e a temperatura do ar é mais elevada,
e consequentemente, o solo se encontra mais seco e menos coeso. A magnitude dos impactes
negativos gerados está dependente da presença de recetores sensíveis, o que na área em
questão assume pouca relevância. Como situação mais sensível na envolvente apenas se
refere a Escola Profissional de Valongo, a cerca de 290 metros a sudeste da plataforma de
implantação da subestação, prevendo-se assim impactes negativos pouco significativos,
temporários e localizados.


Circulação de veículos afetos à obra – as emissões de partículas resultantes da operação e
circulação de veículos e máquinas nas áreas de construção e vias de acesso, em particular,
em vias não pavimentadas, poderão assumir algum significado. Além de partículas, os
veículos, máquinas e equipamentos envolvidos nos trabalhos de construção são, igualmente,
responsáveis pela emissão de poluentes atmosféricos característicos do tráfego rodoviário
pesado, nomeadamente, monóxido de carbono (CO), óxidos de azoto (NOx), hidrocarbonetos e
fumos negros Face à natureza do projeto, não é de esperar valores de tráfego suscetíveis de
afetarem a qualidade do ar.

Em síntese, os impactes induzidos nesta fase, embora negativos consideram-se reduzidos,
atendendo ao seu carácter temporário e localizado, sendo na sua maioria passíveis de minimização
mediante a adoção das medidas preconizadas neste estudo.

7.2.2.3 – Fase de Exploração
Nesta fase, poderá ocorrer o risco de fuga de Hexafluoreto de Enxofre (SF6) para a atmosfera. Este
gás, após a sua libertação para a atmosfera, contribui para o efeito de estufa. No entanto, trata-se de
um gás desprovido de propriedades reativas, sendo considerado um gás inerte e caracterizando-se
por ser inodoro, incolor, não inflamável e não venenoso.
Esta situação só se verificará em caso de destruição de um pólo de um disjuntor, situação
considerada, segundo a REN, S.A., como excecional. Para além da libertação de SF6 só ocorrer em
casos excecionais, a massa de gás envolvida é reduzida.
Refira-se, no entanto que a REN, S.A., adota sistematicamenteas seguintes medidas de exploração,
que visam o controlo sistemático das fugas de SF6, no sentido da sua minimização:


Sistema de alarme de fugas de SF6 global e permanente, centralizado no Centro de Operação
da Rede (COR);



Programa de realização de inspeções periódicas aos equipamentos de controlo da pressão do
SF6, com vista a uma atuação preventiva ainda antes de ser atingido o limiar de alarme;



Reaproveitamento do SF6 proveniente dos equipamentos retirados de serviço;
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Particular atenção à conservação dos disjuntores e instalações blindadas contendo SF6, o que
contribui direta e indiretamente para os valores moderados das emissões de SF6



Utilização de técnicos qualificados de acordo com a legislação comunitária e nacional em vigor
para a realização de toda e qualquer operação que envolva o manuseamento de SF6.

Na fase de exploração pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de aumento da
produção de ozono na proximidade dos condutores de alta tensão devido ao designado “efeito coroa”,
originado pela alteração das condições eletromagnéticas naturais. Esta situação ocorre igualmente na
envolvente da subestação e das linhas.
O ozono é uma forma muito instável de oxigénio que é gerado continuamente na atmosfera em
resultado da radiação eletromagnética. Tratando-se de um gás instável que rapidamente se
transforma em oxigénio e tendo em consideração que a produção de ozono pelos condutores de alta
tensão é mínima, não se prevê uma alteração da qualidade do ar, quer local, quer regional, sendo os
impactes a este nível inexistentes.
Face ao que foi referido, os impactes induzidos na fase de exploração, embora negativos consideramse não significativos.

7.2.2.4 – Fase de Desativação
Durante esta fase os impactes são similares aos gerados durante a fase de construção, dado que as
ações geradoras de impactes serão semelhantes.
Verificar-se-ão emissões de poeiras nas operações de desmonte da subestação e dos maciços dos
apoios, manifestando-se num impacte localizado, cingindo-se ao local do desmonte, de reduzido
significado, temporário e reversível.
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7.2.3 – Ambiente Sonoro

7.2.3.1 – Poluição Sonora
A perturbação no ambiente devido ao ruído poderá ser induzida pelo projeto a dois tempos:
a) na fase de construção, com caráter provisório, devido aos trabalhos de implantação das
várias torres de apoio às linhas, trabalhos de terraplanagem, de escavação, construção de
maciços de betão para instalação de equipamentos da Subestação e ao transporte de
materiais e/ou equipamentos em veículos pesados. A fase de construção é caracterizada pela
sua delimitação temporal.
b) na fase de exploração, com carácter permanente, devido ao ruído emitido pelas linhas,
variável em função do campo elétrico à superfície dos condutores, e das condições
meteorológicas e devido ao ruído emitido pelo funcionamento de vários equipamentos
emissores de ruído, tais como moto-ventiladores de arrefecimento e transformadores que
integram a Subestação de Sobrado.
O ruído gerado na fase de construção apresentará níveis elevados. Durante esta fase, no entanto,
nem todas as operações empregam equipamento e maquinaria ruidosa. Consequentemente, as
operações ruidosas apenas ocuparão uma fração do tempo total de construção.
O funcionamento das linhas de 400 kV e da Subestação poderá induzir algum grau de perturbação no
ambiente sonoro. O local de instalação dos diferentes equipamentos que integram a Subestação joga
um papel que por vezes é decisivo no estabelecimento da eventual perturbação sonora da área
envolvente. Assim, a constituição, configuração e disposição dos vários componentes está
relacionada com as características acústicas da área de intervenção e com as distâncias de
afastamento em relação aos usos do solo com sensibilidade ao ruído.
Em termos de Poluição Sonora, o ruído emitido pelas infraestruturas em análise será transmitido,
essencialmente, por via aérea. Os mecanismos de condução aérea são os subjacentes à propagação
sonora nas camadas de ar desde a fonte sonora até aos indivíduos recetores. Compreendem a
propagação em espaço livre, a condução através de camadas adjacentes de materiais, as reflexões
em superfícies envolventes e os eventuais fenómenos de difração.
Uma vez que na envolvente do projeto em estudo, se observam usos do solo com sensibilidade ao
ruído, importa proceder a um estudo dos níveis de ruído induzidos pelo normal funcionamento de
todas as Instalações projetadas.
Note-se, contudo, que as linhas de 220 kV estão localizadas em meio florestal e sem quaisquer
recetores sensíveis na sua envolvente pelo que, desta forma terão um impacte nulo.
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7.2.3.2 – Previsões de Ruido e Análise de Impactes

7.2.3.2.1 – Fase de Construção
Os trabalhos de construção da Subestação de Sobrado e da implementação das linhas elétricas
envolvem operações diversas tais como: trabalhos de escavação, terraplanagens, movimentação e
transporte de terras em camiões, implantação de estaleiros, construção de acessos, ocupação de
espaços e outros.
Algumas operações implicam a produção de níveis elevados de ruído – utilização de martelos
pneumáticos e trabalhos de escavação. Outros geram níveis mais baixos – transporte de/em veículos
pesados.
Deverá ser considerada, ainda, uma fase de pós-construção que inclui a remoção dos estaleiros,
recolha de materiais e a reposição da situação inicial.
A dispersão da energia sonora proveniente das operações de construção com a distância faz-se em
geometria esférica. Como consequência, o decaimento da energia sonora é inversamente
proporcional ao quadrado da distância, ou seja, diminui com 6 dB por dobro da distância. A este efeito
de atenuação têm de ser adicionados os efeitos de outros mecanismos de atenuação sonora, tais
como o relevo do terreno, a influência do vento e as perdas na atmosfera.
A propagação do ruído e a atenuação da sua energia com a distância depende da lei de dispersão
das ondas sonoras e de fenómenos de reflexão, de absorção e outras perdas. Tomando como
referência o nível sonoro medido ou previsto a uma distância x0 determinada, o nível a uma distância
x qualquer vem dado por:
L(x) = L(x0) + D(θ) - A
em que o fator direcional D(θ) representa a diretividade da fonte sonora e o fator de atenuação A vem
dado por
A = Adisp + Aabsor + Aterr + Avent + Aoutr.
O termo Adisp representa a atenuação de energia imposta pela dispersão de energia na frente de
onda.
Para os equipamentos e atividades de construção, verifica-se onda esférica, Adisp = 20 log (x/x0). A
energia decai de 6 dB por cada duplicação da distância de afastamento.
O termo Aabsor representa a atenuação de energia devida a mecanismos de perdas na atmosfera
(absorção molecular, transformações e condução de calor). Embora a sua importância seja
desprezável para as baixas frequências ou para pequenas distâncias, para distâncias da ordem das
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centenas de metros ou para frequências acima dos 500 Hz a importância desta contribuição pode ser
considerável.
O termo Aterr pode englobar efeitos variados relativos ao tipo e geometria do terreno. Efeitos de
absorção, de reflexão, de atenuação no solo são aí incluídos. O termo Avent engloba o efeito de
ventos dominantes eventualmente existentes, mas que para este tipo de emissões sonoras não se
considera relevante.
Com base no algoritmo de propagação sonora referido, é possível determinar os valores dos níveis
sonoros LAeq resultantes de operações e de equipamentos de construção que poderão vir a ser
utilizados nas obras do referido parque, com base em resultados de diversas medições acústicas
realizadas na proximidade de equipamentos e atividades similares.
O quadro seguinte apresenta os valores previstos.

Quadro 7.2.1 Níveis sonoros LAeq gerados por operações e equipamentos de construção
Atividades /operação
Movimentação de terras e escavação
Betoneiras e equivalentes
Martelo pneumático

Até 50 m
72-75
73-81
80-84

100 m
62-65
67-75
66-70

LAeq dB(A)
300 m
52-55
57-65
56-60

600 m
44-47
49-57
50-54

2000m
34
39-47
40-44

Os valores referidos anteriormente e constantes no anterior referem-se a propagação em espaço livre
(em linha de vista).
Os níveis sonoros previstos durante a fase de construção junto dos recetores com sensibilidade ao
ruído dependerão de:
i)

Tipo(s) de atividade(s) / operação(ões) / maquinaria de construção que estiverem a
decorrer em simultâneo;

ii)

Localização da frente de obra;

iii)

Distância da frente de obra aos recetores com sensibilidade ao ruído e

iv)

Horário de funcionamento da obra (período diurno, período entardecer e/ou período
noturno).

Os valores indicados no quadro anterior devem ser tomados como indicativos, permitindo inferir
ordens de grandeza dos níveis sonoros previstos durante a execução das diferentes operações e
atividades construtivas, consoante a distância de proximidade às operações. Não sendo possível
prever com exatidão, os níveis sonoros junto dos recetores sensíveis ao ruído. Pode, no entanto,
considerar-se

que

a

situação

normal

será

a

correspondente

à

simultaneidade

de

operações/atividades com utilização de equipamentos mais ruidosos e de equipamentos e atividades
menos ruidosas.
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Poder-se-á então estimar, que os níveis sonoros LAeq produzidos pelas operações de construção,
situar-se-ão, nos períodos mais ruidosos, entre os 62 dB(A) e os 65 dB(A) junto aos usos com
sensibilidade ao ruído mais próximos da linha de transporte, situadas a cerca de 100 m de distância.
Este intervalo não excederá os 55 dB(A) a partir dos 300 m de distância (distâncias a partir das quais
se situam os usos com ocupação sensível mais próximos dos limites da Subestação de Sobrado) e
não excederá esse valor a partir de distâncias superiores a 500 m.
Os valores anteriores serão pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos de execução de
tarefas e operações, pelo que os níveis sonoros médios, considerando a total duração temporal dos
períodos de referência, especificamente o período diurno com duração de 13 horas, serão, sempre
inferiores. Estes valores pontuais poderão, contudo, ser sentidos pelas populações como eventual
fonte de incomodidade.

7.2.3.2.2 – Fase de Exploração


Linhas de Transporte de Energia

Uma linha aérea de transporte de energia é constituída por elementos fundamentais designadamente:
apoios, cabos condutores e de guarda, cadeias de isoladores e acessórios e circuito de terra. O ruído
gerado por uma linha elétrica é resultante de um fenómeno físico denominado “efeito de coroa”.
O efeito de coroa é provocado por descargas parciais que ocorrem na superfície dos condutores e
isoladores (que se comportam como elétrodos). Estas devem-se à ionização do ar que rodeia o condutor
quando o gradiente do campo elétrico E à superfície do condutor excede um determinado valor crítico.
O mecanismo que se encontra na base do campo sonoro gerado pelas descargas elétricas
filamentares produzidas por este “efeito de coroa” deve-se à variação temporal do calor (transferência
de quantidade de calor) e à variação local da força (transferência de quantidade de movimento). Uma
linha pode ser considerada como uma fonte em linha, comportando-se como um transdutor
eletroacústico “puro”, radiando ondas sonoras com uma geometria cilíndrica.
Muitos aspetos da fenomenologia do efeito de coroa não se encontram bem compreendidos, o que faz
com que os cálculos previsionais dos fenómenos que acompanham o efeito de coroa, nomeadamente o
ruído acústico, interferência eletromagnética e perdas de potência, recorram a fórmulas semi-empíricas.
O ruído acústico gerado pelo efeito de coroa é um fenómeno que ocorre principalmente em condições
atmosféricas propícias à formação de gotas de água na superfície do condutor (condições
favoráveis). Estas gotas podem formar-se devido a condensação (nevoeiros ou neblinas) ou a
precipitação (chuva). As gotas criam aumentos do campo elétrico à superfície dos condutores e,
como tal, iniciam os processos de descarga elétrica.
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O ruído acústico gerado pelo efeito de coroa também pode ocorrer em situações de total ausência de
condensação nos condutores.
Este efeito de coroa em condições desfavoráveis é, principalmente, devido à acumulação de matéria
inorgânica e orgânica nos condutores e peças isoladoras. Esta acumulação parece ser sazonal,
aumentando no período do Verão e diminuindo no Inverno, provavelmente devido ao efeito de
lavagem da chuva.
O ruído gerado pelo efeito de coroa é máximo durante as situações conducentes à condensação de
gotas nos condutores. Após o término dessas condições, o efeito de coroa decai rapidamente. Este
facto tem implicações para a apreciação em termos de probabilidades, das condições conducentes à
geração de ruído gerado pelo efeito de coroa. De facto, a probabilidade (anualizada) de ocorrência,
de facto, do efeito de coroa é inferior à probabilidade meteorológica (anualizada) de ocorrência de
precipitação. O ruído acústico nas linhas é um fenómeno local, ou seja, é audível na proximidade da
linha (ou vão da linha).
Os valores a considerar para o nível sonoro contínuo equivalente emitido será o de longo termo,
LAeq,LT, de acordo com a expressão:
LF
LH


LAeq ,LT  10. log  p  10 10  1  p   10 10 



Onde:


p é a probabilidade de ocorrência de condições “favoráveis”



LF é o nível sonoro médio correspondente a condições “favoráveis”



LH é o nível sonoro médio calculado em condições “desfavoráveis” ou “homogéneas”

O fator que mais afeta o efeito de coroa, e por consequência, o ruído acústico por este gerado, é o
campo elétrico E existente à superfície do condutor. O valor do campo elétrico E é afetado pelo
diâmetro e número dos condutores, pela sua distância ao solo e pela distância entre as fases ou
condutores. Como regra geral, um aumento de 10% do valor do campo elétrico E pode traduzir-se
num aumento de cerca de 5 dB do ruído acústico, em situação favorável, ou seja, em condições de
precipitação.
Sendo o campo elétrico o fator que mais afeta o efeito de coroa, constata-se que os níveis sonoros
gerados por este efeito começam a ter expressão (influenciando o ambiente sonoro exterior), apenas
quando a transmissão de energia é efetuada em Muito Alta Tensão, ou seja, apenas para linhas com
tensão acima dos 220 kV.
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Previsões de Ruído Ambiente Resultante

As previsões de ruído foram efetuadas com o modelo de emissão REN/ACC, desenvolvido pela
Acusticontrol para a REN.
Para as previsões efetuadas junto dos usos do solo com sensibilidade ao ruído, foi considerado que a
Linha é uma linha de circuito duplo, com condutores dispostos em dupla bandeira com um terno de
cada um dos lados dos apoios da família DL.
Este modelo de emissão calcula, para um determinado ponto recetor, e, de acordo com os valores do
campo elétrico E à superfície de cada condutor ou fase, o diâmetro deste e a geometria da linha de
transporte, duas componentes: (i) em condição favorável, o nível LAeq da linha de transporte (LF), e (ii)
em condição desfavorável, o valor do nível LAeq da linha de transporte (LH).
O nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, para o período de um ano, é obtido
pesando as contribuições dos níveis calculados em situação favorável (LF) com os níveis calculados
em situação desfavorável ou “homogénea” (LH). O peso das contribuições será dado pela
probabilidade da ocorrência da situação favorável, ou seja, de precipitação.
Para efetuar uma análise de impactes no ambiente sonoro local procedeu-se à simulação para os
dois locais onde foram realizadas as medições acústicas, ou seja, efetuaram-se previsões junto dos
usos do solo com sensibilidade ao ruído mais próximos do eixo da linha de transporte. No Anexo F –
Volume 3 apresentam-se as saídas do programa previsional para os diferentes locais avaliados.


Subestação de Sobrado

O ruído gerado pelo funcionamento de uma Subestação está relacionado com o normal
funcionamento das unidades de transformação.
As fontes de ruído existentes são os ventiladores dos permutadores de calor óleo-ar e dos núcleos
magnéticos das máquinas.
A Subestação integrará, na sua configuração inicial um autotransformador trifásico 400/220 kV
(ATR1) e na sua configuração final mais dois autotransformadores trifásicos 400/220KV (ATR2 e
ATR3) e três transformadores 400/220 kV (TR4, TR5 e TR6) e uma reatância “shunt” (RS1).
O uso do solo com sensibilidade ao ruído mais próximo dos equipamentos ruidosos que integram a
Subestação de Sobrado são as instalações da Escola Profissional de Valongo, a cerca de 300 m de
distância.
Em fevereiro de 2021, no âmbito do Estudo de Condicionamento Acústico que integra o Projeto de
Execução da Subestação de Sobrado, foi elaborado pela firma NRV – Consultores de Engenharia um
estudo onde foram realizadas previsões dos valores dos índices e indicadores de ruído para os dois
locais avaliados. As previsões consideraram dois cenários distintos (Configuração Inicial e
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Configuração Final) de funcionamento da Subestação e foram realizadas recorrendo ao programa
previsional de Ruído – SoundPlan 7.0.
No presente estudo considera-se a Configuração Final com 4 cenários de funcionamento diferentes:


H1: Cenário Final sem ventilação forçada e sem medidas de condicionamento acústico;



H2: Cenário Final sem ventilação forçada e com medidas de condicionamento acústico;



H3: Cenário Final com ventilação forçada e sem medidas de condicionamento acústico;



H4: Cenário Final com ventilação forçada e com medidas de condicionamento acústico.

Da análise do Estudo de Condicionamento Acústico os valores dos níveis sonoros considerando os
dois Cenários apresentam-se seguidamente:
Quadro 7.2.2 Valores dos índices de ruído ambiente previstos junto aos recetores com sensibilidade ao ruído
mais próximos
P01-Casas de habitação
Cenários
H1
(Sem ventilação forçada e sem
condicionamento acústico)
H2
(Sem ventilação forçada e com
condicionamento acústico)
H3
(com ventilação forçada e sem
condicionamento acústico)
H4
(com ventilação forçada e com
condicionamento acústico)

P02 - Escola Profissional de Valongo

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Ld [dB(A)]

Le [dB(A)]

Ln [dB(A)]

34

34

34

42

42

42

30

30

30

37

37

37

34

34

34

43

43

43

31

31

31

39

39

39

É referido no estudo que se verificam componentes com características tonais. Estas componentes
são potencialmente indutoras de incomodidade, sendo por isso alvo de uma penalização na
apreciação da influência do ruído nas disposições aplicáveis que constam do Regulamento Geral do
Ruído, nomeadamente na alínea b) do n.º 1 do Artigo 13.º (critério de incomodidade).que se verificam
que haverá lugar a uma correção tonal aos valores dos níveis sonoros previstos.
Deste modo será aplicável uma correção tonal K1=3 dB aos correspondentes índices de ruído
ambiente.
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7.2.3.3 – Avaliação de Impactes

7.2.3.3.1 – Fase de Construção
Conforme já referido, as operações mais ruidosas inerentes à construção da linha elétrica de
transporte e da Subestação de Sobrado poderão ser responsáveis pela geração de níveis de ruído
elevados na sua imediata vizinhança.
Os efeitos devidos à transmissão de vibrações originadas pelo equipamento e operações de
construção não serão, em geral, significativos, dado o tipo de trabalhos a realizar, a topologia dos
terrenos e a natureza das instalações vizinhas.
As zonas potencialmente mais afetadas pelo ruído emitido pela linha de transporte a 400 kV e pela
Subestação são as ocupadas pela Escola Profissional de Valongo e pelas casas mais próximas
pertencentes à localidade de Vale Direito.
A Escola Profissional de Valongo e as casas de habitação situam-se a cerca de 100 m e 700 m da
LMAT respetivamente e a cerca de 300 m e de 800 m do limite da plataforma da Subestação de
Sobrado respetivamente.
A zona potencialmente mais afetada é a ocupada pela Escola Profissional de Valongo, situando-se a
maioria dos usos com sensibilidade ao ruído a distâncias superiores a 300m. Nos locais mais
próximos, os níveis sonoros previstos para algumas operações podem exceder os 55 dB(A). Estes
valores correspondem, no entanto, a situações pontuais de pico, com duração limitada. Os valores
médios globais serão, previsivelmente, inferiores.
Os impactes no ambiente sonoro das operações de construção no período diurno serão negativos, de
magnitude pequena. As alterações introduzidas no ambiente sonoro pelas obras de construção
poderão ser sentidas, no entanto, os impactes gerados não assumirão significado, dado o curto
período de tempo que ocupam e atendendo ao afastamento dos usos do solo com sensibilidade ao
ruído relativamente à LMAT e à Subestação.
Em face dos valores previstos, refere-se que as operações de construção não deverão ocorrer nos
períodos entardecer e noturno, nas zonas mais próximas da linha elétrica e da Subestação.

7.2.3.3.2 – Fase de Exploração
Na fase de exploração, as operações de funcionamento das linhas elétricas e da Subestação de
Sobrado têm um carácter de permanência.
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7.2.3.3.2.1 – Linha Elétrica a 400 kV
No quadro seguinte mostram-se, para os locais mais próximos da linha onde foram efetuadas
medições acústicas, os valores dos índices e indicadores de ruído (i) obtidos na caracterização da
situação de referência e (ii) previstos para a situação futura (que considera as contribuições das
emissões sonoras da Linha).
No quadro 7.2.4 apresenta ainda os acréscimos (diferenciais) dos níveis de ruído ambiente
resultantes do funcionamento da Linha a 400 kV. Os cálculos efetuados e apresentados referem-se
exclusivamente à cota do piso mais exposto das habitações contempladas (2º piso).
Todos os valores apresentados foram arredondados à unidade.
Quadro 7.2.3 Valores dos índices e indicadores do ruído ambiente atuais e calculados para a situação futura
(com a linha)
Ruído residual (Sit. Actual)
(Medições in situ)
Local

Ruído Particular
(Níveis de Emissão da Linha)

Ruído ambiente total
(Situação Futura)

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(
A)]

Lden
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Lden
[dB(A)]

42

40

38

45

25

25

25

31

42

40

38

45

45

40

37

46

34

34

34

41

45

41

39

47

P01 - Casas
de habitação
P02 - Escola
Profissional
de Valongo

No quadro seguinte mostram-se os valores do nível de avaliação, LAr, para os 3 períodos legais
(Diurno, Entardecer e Noturno) e a verificação do critério de incomodidade, com base na legislação
em vigor.
Quadro 7.2.4 Valores do nível de avaliação, LAr, e critério de incomodidade (diferencial 
LAr*
dB(A)
Local
P01 - Casas de
habitação
P02 - Escola
Profissional de
Valongo

Ruído residual (Sit. Actual)
(Medições in situ)
dB(A)
Ld
Ln
Le
[dB(A)]
[dB(A)]
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

42*

40*

38*

42

40

45*

41*

39*

45

40

Diferencial



Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln [dB(A)]

38

n.a

n.a

n.a

37

n.a

n.a

n.a

* Uma vez que não se prevê a existência de quaisquer componentes tonais e/ou impulsivas no ruído ambiente
que inclui a contribuição do ruído particular da laboração da linha, tem-se que os termos de correção tonal e
impulsiva são iguais a 0 dB (K1=K2=0 dB).
n.a. - Ruído Ambiente inferior a 45 dB(A). Logo, pelo n.º 5 do artigo 13.º do RGR, pelo que o diferencial não é
aplicável.
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Avaliação do Critério de Exposição Máxima do RGR

Com base nos valores registados e previstos, prevê-se que os níveis sonoros junto de usos do solo
com sensibilidade ao ruído existentes na envolvente da linha, a 400 kV, continuarão a cumprir os
valores limite legalmente estabelecidos para zonas sensíveis ( Lden ≤ 55 dB(A)e Ln ≤ 45 dB(A), no
Local P02) e para zonas mistas (Lden ≤ 65 dB(A)e Ln ≤ 55 dB(A), no Local P01)


Avaliação do Critério de Incomodidade do RGR

De acordo com o ponto 5 do Artigo 13.º do Regulamento Geral do Ruído, anexo ao Decreto-lei
n.º 9/2007, de 17 de janeiro, e retificado pela Declaração de Rectificação n.º 18/2007 de 16 de março,
o critério de incomodidade não é aplicável em qualquer dos locais avaliados. Esta situação é válida
para todos os períodos regulamentares.
Pelo exposto, pode concluir-se que o critério de incomodidade é satisfeito.
Faz-se ainda menção ao facto de mesmo na vigência de condições favoráveis de propagação sonora,
os níveis sonoros gerados pela linha e recebidos nos recetores em análise são bastante inferiores
aos níveis sonoros do ruído ambiente atual pela que a sua influência é desprezável (a alteração dos
níveis globais é da ordem da décima de dB).
Pode assim concluir-se que para as especificações da futura linha de transporte, a 400 kV associada
à Subestação de Sobrado, nas características morfológicas do local de implantação bem como as
suas características meteorológicas, em todos os locais avaliados são cumpridos todos os critérios
legais sobre ruído ambiente aplicáveis.

7.2.3.3.2.2 – Subestação de Sobrado
A Subestação integrará, na sua configuração inicial um autotransformador trifásico 400/220 kV
(ATR1) e na sua configuração final mais dois autotransformadores trifásicos 400/220KV (ATR2, e
ATR3) e três transformadores 400/220 kV (TR4, TR5 e TR6) e uma reatância “shunt” (RS1).
O uso do solo com sensibilidade ao ruído mais próximo dos equipamentos ruidosos que integram a
Subestação de Sobrado são as instalações da Escola Profissional de Valongo, a cerca de 300 m de
distância e casas de habitação a cerca de 800 m de distância da plataforma da Subestação. No
quadro seguinte mostram-se:
a) os valores dos índices e indicadores de ruído ambiente obtidos na caracterização da situação
de referência nos dois locais e
b) os valores dos índices e indicadores de ruído ambiente considerando os 4 cenários possíveis
de funcionamento da Subestação.
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Quadro 7.2.5 Valores dos índices e indicadores do ruído ambiente atuais e calculados com o normal
funcionamento da Subestação – Configuração Final
Ruído residual (Sit.
Atual)

Ruído Particular

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Ruído Global

(Níveis de Emissão da
Subestação)

(Medições in situ)

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ld

Ln
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Local

Cenário
H1

42

40

38

34

34

34

43

41

39

46

P01Casas de
habitação

H2

42

40

38

30

30

30

42

40

39

46

H3

42

40

38

34

34

34

43

41

39

46

H4

42

40

38

31

31

31

42

41

39

46

P02Escola
Profis. de
Valongo

[dB(A)]

Lden

H1

45

40

37

42

42

42

47

44

43

50

H2

45

40

37

37

37

37

46

42

40

48

H3

45

40

37

43

43

43

47

45

44

51

39

46

43

41

49

H4
45
40
37
39
39
H1 - Sem ventilação forçada e sem condicionamento acústico
H2 - Sem ventilação forçada e com condicionamento acústico
H3 - com ventilação forçada e sem condicionamento acústico
H4 - com ventilação forçada e com condicionamento acústico

No quadro seguinte apresenta-se uma apreciação prospetiva do critério de incomodidade, sendo
apresentados os valores dos índices de ruído ambiente medidos na situação de referência, os valores
do nível de avaliação do ruído ambiente total (que resultam dos valores globais previstos afetado,
onde aplicável, pela correção tonal), e o diferencial do critério de incomodidade.
Quadro 7.2.6 Valores do nível de avaliação, LAr, e critério de incomodidade (diferencial 
Ruído residual (Sit. Atual)

LAr*

Local

P01 -Casas
de
habitação

P02 -Escola
Profissional
de Valongo

Diferencial

(Medições in situ)

dB(A)



dB(A)
Ld

Cenário

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

Ld
[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

[dB(A)]

Le
[dB(A)]

Ln
[dB(A)]

H1

46*

44*

42*

42

40

38

4

n.a

n.a

H2

45*

43*

42*

42

40

38

n.a

n.a

n.a

H3

46*

44*

42*

42

40

38

4

n.a

n.a

H4

45*

44*

42*

42

40

38

n.a

n.a

n.a

H1

50*

47*

46*

45

40

37

5

7

9

H2

49*

45*

43*

45

40

37

4

n.a

n.a

H3

50*

48*

47*

45

40

37

5

8

10

H4

49*

46*

44*

45

40

37

4

1

n.a

* Prevê-se a existência de componentes tonais no ruído ambiente que inclui a contribuição do ruído particular da
do funcionamento da Subestação, tem-se a correção de K1= 3 dB.
n.a. - Ruído Ambiente inferior a 45 dB(A). Logo, pelo n.º 5 do artigo 13.º do RGR, pelo que o diferencial não é
aplicável.
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Avaliação do Critério de Exposição Máxima do RGR

Com base nos valores constantes no quadro 7.2.5, prevê-se que os níveis sonoros junto de usos do
solo com sensibilidade ao ruído existentes na envolvente Subestação continuarão a cumprir os
valores limite legalmente estabelecidos para zonas sensíveis (Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A) no
Local P02) e para zonas mistas (Lden ≤ 65 dB(A) e Ln ≤ 55 dB(A) no Local P01).


Avaliação do Critério de Incomodidade do RGR

Observando os valores dos diferenciais dos indicadores de ruído diurno (Ld), de ruído de entardecer
(Le) e de ruído noturno (Ln) constantes no quadro 7.2.6, resultantes do normal funcionamento
Subestação, conclui-se:


Local P01
-

O critério de incomodidade é cumprido em todos os períodos regulamentares e para
todos os cenários de funcionamento da Subestação.



Local P02
-

O critério de incomodidade não é cumprido nos períodos entardecer e noturno,
considerando o Cenário H1 (sem ventilação forçada e sem medidas de
condicionamento) e o Cenário H3 (com ventilação forçada e sem medidas de
condicionamento);

-

O critério de incomodidade é cumprido em todos os períodos regulamentares,
considerando o Cenário H2 (sem ventilação forçada e com medidas de
condicionamento) e o Cenário H4 (sem ventilação forçada e com medidas de
condicionamento).

Esclarece-se que as características das infraestruturas em estudo (subestação e linhas elétricas) não
representam sazonalidade, apresentado um funcionamento em contínuo e, como tal, não se aplica o
especificado no n.º 4 do Anexo I do RGR relativa a fontes de marcada sazonalidade anual.
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7.2.3.3.2.3 – Análise Conclusiva dos Impactes no Ambiente Sonoro Local
Com base nos valores dos níveis sonoros registados atualmente e nos valores previstos para a
situação futura verifica-se que:
(A) Linha Elétrica de 400 kV


com as especificações da futura linha de transporte, a 400 kV associada à Subestação de
Sobrado, nas características morfológicas do local de implantação bem como as suas
características meteorológicas, verifica-se o integral cumprimento dos critérios legais sobre
ruído ambiente aplicáveis, nos dois locais avaliados (P01 e P02).

(B) Subestação do Sobrado
(1) Continuarão a cumprir-se os valores limite legalmente estabelecidos para zonas sensíveis
(Zona do Local P02 – Escola Profissional de Valongo), ou seja, os valores para os
indicadores de ruído ambiente Lden e Ln, continuarão a ser inferiores respetivamente a 55
dB(A) e 45 dB(A). Esta conclusão é válida para todos os Cenários de funcionamento da
subestação analisados.
(2) Continuarão a cumprir-se os valores limite legalmente estabelecidos para zonas mistas
(Zona do Local P01), ou seja, os valores para os indicadores de ruído ambiente Lden e Ln,
continuarão a ser inferiores respetivamente a 65 dB(A) e 55 dB(A). Esta conclusão é válida
para todos os Cenários de funcionamento da subestação analisados.
(3) O critério de incomodidade é cumprido em todos os períodos regulamentares e para todos
os Cenários de funcionamento da Subestação analisados, no local P01;
(4) O critério de incomodidade é cumprido em todos os períodos regulamentares,
considerando o Cenário H2 (sem ventilação forçada e com medidas de condicionamento) e
o Cenário H4 (com ventilação forçada e com medidas de condicionamento), no local P02;
(5) O critério de incomodidade não é cumprido nos períodos entardecer e noturno,
considerando o Cenário H1 (sem ventilação forçada e sem medidas de condicionamento) e
o Cenário H3 (com ventilação forçada e sem medidas de condicionamento), no local P02.
Considerando a grandeza dos valores dos níveis sonoros atualmente registados e previstos para a
situação futura, não se preveem impactes negativos dignos de registo ou de consideração induzidos
pelo funcionamento das linhas de transporte e pela Subestação de Sobrado se forem consideradas
medidas de condicionamento acústico nesta infraestrutura, conforme previsto no projeto. Se não
forem adotadas medidas de condicionamento acústico da Subestação do Sobrado, preveem-se
impactes negativos no ambiente sonoro na proximidade da Escola Profissional de Valongo,
essencialmente nos períodos entardecer e noturno.
As linhas a 220 kV estão localizadas em meio florestal, sem quaisquer recetores sensíveis ao ruido
na envolvente e, consequentemente terão um impacte nulo.
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7.2.3.3.3 – Fase de Desativação
Os impactes do ruído na fase de desativação das linhas e da Subestação de Sobrado serão do
mesmo tipo dos que ocorrem na fase de construção, com exceção do eventual desmonte dos
maciços de fundação que obrigará ao recurso a martelos-perfuradores, o que produzirá níveis de
ruído ligeiramente superiores junto dos recetores sensíveis.
Por outro lado, a desativação efetiva das linhas e da Subestação terá um impacte ligeiramente
positivo, decorrente do desaparecimento do ruído gerado pelo seu funcionamento. Os impactes do
ruído na fase de desativação das linhas e da Subestação de Sobrado serão do mesmo tipo dos que
ocorrem na fase de construção, com exceção do eventual desmonte dos maciços de fundação que
obrigará ao recurso a martelos-perfuradores, o que produzirá níveis de ruído ligeiramente superiores
junto dos recetores sensíveis.
Por outro lado, a desativação efetiva das linhas e da Subestação terá um impacte ligeiramente
positivo, decorrente do desaparecimento do ruído gerado pelo seu funcionamento.

7.2.3.3.4 – Impactes Cumulativos
Dentro do mesmo âmbito do projeto em estudo (infraestruturas de energia elétrica) refere-se o
impacte cumulativo associado às diversas linhas já existentes no local, conforme é possível identificar
no Desenho 3, destacando-se a linha dupla Recarei – Vila Nova de Famalicão (LRR.VNF) / Vermoim
– Vila Nova de Famalicão (LVM.VNF), a 400 kV, e da qual se fará a abertura para a Subestação, pela
maior proximidade aos recetores. A este nível refira-se que as medições de ruído desenvolvidas no
âmbito do Estudo de Condicionamento Acústico e que serviram de base para o presente EIA, foram
efetuadas com a linha já em exploração, muito embora com ruído impercetível ao ouvido nos locais
de medição.
Referem-se ainda como outras fontes de ruído mais expressivas os impactes cumulativos decorrentes
da circulação rodoviária na proximidade do projeto, em especial no caso do recetor Escola
Profissional de Valongo, localizado adjacente à EM808 – Rua Nossa Senhora do Amparo.

Ou seja, os níveis sonoros futuros junto aos recetores em análise são determinados pelas fontes
sonoras identificadas nas atuais medições acústicas a que acresce o ruído emitido pelo normal
funcionamento da Subestação do Sobrado. A influência da LMAT no ambiente sonoro local será
marginal, à semelhança do que se verifica atualmente, devido ao reduzido contributo desta
infraestrutura face às restantes emissões sonoras.
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7.2.4 – Gestão de Resíduos

7.2.4.1 – Metodologia
No presente capítulo, a avaliação de impactes ambientais inicia-se com a identificação das ações de
construção, exploração e de desativação do projeto geradoras de resíduos. Para a avaliação dos
impactes do projeto em estudo, no que se refere à Gestão de Resíduos, foi necessária a identificação
e a caracterização do tipo de resíduos gerados nas três fases suprarreferidas de acordo com: a
classificação constante na Decisão da Comissão 2014/955/UE, 18 de dezembro, que altera a Lista
Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Decisão n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio de
2000, a qual foi alterada pelas Decisões n.os 2001/118/CE, da Comissão, de 16 de Janeiro,
2001/119/CE, da Comissão, de 22 de Janeiro e 2001/573/CE, do Conselho, de 23 de Julho.
Por outro lado, foi efetuada uma avaliação do significado dos impactes identificados para a fase de
construção, exploração e de desativação, com base nos critérios de classificação definidos na
metodologia geral de avaliação e definição da respetiva escala de análise.
Por fim, são recomendadas as medidas de gestão a adotar e o destino final a dar, consoante a
tipologia de resíduos, procurando-se sempre que possível garantir destinos de valorização,
reutilização e reciclagem, em detrimento da eliminação controlada. Refira-se que foi tida em
consideração a metodologia própria para a gestão de resíduos da REN, SA, aplicável às obras de
construção de Linhas e Subestações da RNT.

7.2.4.2 – Identificação das Atividades Responsáveis pela Produção de Resíduos

7.2.4.2.1 – Fase de Construção
Durante a fase de construção da Subestação de Sobrado e Linhas Associadas, as principais ações
geradoras de resíduos serão as seguintes:


Instalação e operação do(s) estaleiro(s);



Construção de acessos;



Construção das redes de drenagem e de abastecimento de água na área da subestação;



Construção dos maciços de fundação dos apoios das linhas e fundações e estruturas para os
equipamentos elétricos e edifícios a construir na subestação;



Remoção de um apoio existente;



Montagem das bases e betonagem;



Passagem de cabos;
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Montagem de acessórios;



Operação de máquinas, equipamentos e veículos afetos à obra;



Resíduos gerados pelos trabalhadores.

7.2.4.2.1.1 – Resíduos possivelmente gerados durante a fase de construção
No quadro seguinte identificam-se e classificam-se os resíduos gerados nas atividades referidas
nesta fase. Nos Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)
referentes à Subestação de Sobrado (Anexo A7 - Volume 3) e às linhas (Anexo B1.4 - Volume 3) é
estimada a sua produção.

Quadro 7.2.7 - Resíduos gerados durante a Fase de Construção

Resíduos de embalagens,
absorventes, panos de
limpeza, materiais filtrantes e
vestuário de proteção
(LER 15)

Resíduos de Construção e
Demolição (Incluindo Solos
Escavados de Locais
Contaminados)
(LER 17)

Resíduos Urbanos e
Equiparados (Resíduos
Domésticos, do Comércio,
Indústria e Serviços),
incluindo as frações
recolhidas seletivamente
(LER 20)

Descrição / Código LER
Embalagens (incluindo
resíduos urbanos e
equiparados de
Embalagens de papel e cartão (LER 15 01 01)
embalagens, recolhidos
separadamente) (LER 15
01)
(LER 17 01)
Betão (LER 17 01 01)
Madeira (LER 17 02 01)
Madeira, vidro e plástico
Vidro (LER 17 02 02)
(LER 17 02)
Plástico (LER 17 02 03)
Misturas Betuminosas,
(*) Misturas betuminosas contendo alcatrão
Alcatrão e Produtos de
(LER 17 03 01)
Alcatrão (LER 17 03)
Ferro e aço (LER 17 04 05)
Metais (incluindo ligas)
Cabos de alumínio-aço (não abrangidos por 17
(LER 17 04)
04 10) 17 04 11
Frações recolhidas
seletivamente (exceto 15
01)
(LER 20 01)

Papel e Cartão (LER 20 01 01)

De seguida referem-se algumas metodologias de gestão de resíduos a seguir na empreitada de
construção.


Resíduos de construção e demolição (Código LER 17)

Os resíduos segregados na fase de construção são de diversas variedades sendo constituídos
essencialmente por betão, elementos em ferro, peças de vidro, cofragens de madeira, entre outros.
Este tipo de resíduos insere-se dentro da categoria dos resíduos industriais banais (RIB). Apesar de
não serem considerados resíduos perigosos, dada a sua composição, devem ser retirados da
corrente normal e deve ser assegurado o destino final adequado, consoante a sua natureza. Deverá
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ser evitado o contacto com outros resíduos, tais como resíduos perigosos (misturas betuminosas
contendo alcatrão) e a separação de resíduos deve ser efetuada por código LER.
Caso se verifique a contaminação com resíduos perigosos, estes deverão ter o mesmo destino que o
material contaminante.
De acordo com a metodologia da REN para a Gestão de Resíduos, os resíduos deverão ser
recolhidos diretamente em estaleiro por operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo por
eles conduzidos a destino final adequado (reciclagem, valorização ou eliminação) de acordo com o
previsto nos PPGRCD referentes à Subestação de Sobrado (Anexo A7 - Volume 3) e às linhas
(Anexo B4 - Volume 3).
O adjudicatário é responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo com as suas
características físicas e químicas, tendo em conta a classificação dos resíduos que consta da Lista
Europeia de Resíduos (códigos LER), bem como pelo seu armazenamento temporário em estaleiro e
o seu encaminhamento para destino final.


Outros resíduos produzidos no estaleiro (LER 15)

De acordo com o atual Regime Geral de Gestão de Resíduos (RGGR), consubstanciado no DecretoLei n.º 73/2011, de 17 de junho, os resíduos produzidos no estaleiro, em razão da sua natureza e
composição, são equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), desde que, a produção diária não
exceda 1100 litros por produtor, pelo que a sua recolha e encaminhamento para destino final
adequado, (Ecopontos ou Ecocentro), é da responsabilidade do Adjudicatário ou em alternativa,
através da sua recolha pelos serviços municipais.
Nos PPGRCD referentes à Subestação de Sobrado (Anexo A7 - Volume 3) e às linhas (Anexo B1.4
- Volume 3) são apresentadas as estimativas dos resíduos produzidos no âmbito do presente projeto,
bem como do destino final previsto para os mesmos, garantindo, desta forma a minimização de
eventuais impactes mais expressivos.

7.2.4.2.1.2 – Outros materiais sobrantes


Sobrantes da Exploração Florestal

Na fase de construção será necessário proceder ao decote das árvores localizadas sob as linhas e na
faixa de proteção, operação esta necessária para cumprir as distâncias mínimas de segurança da
vegetação aos cabos. A esta acrescem os materiais resultantes da desmatação na área de
implementação dos apoios e da subestação.
Estes materiais sobrantes não constituem um resíduo, contudo implicam uma gestão adequada.
Desta forma, a REN, S.A. prevê que os sobrantes da exploração florestal com valor comercial sejam
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geridos pelos respetivos proprietários, tal como previsto no procedimento relativo à abertura da faixa
de proteção para instalação e exploração de linhas elétricas (Especificação Técnica ET-0017,
apresentada no Anexo B2.2 – Volume 3) que integra o Caderno de Encargos para a construção de
linhas. Os materiais resultantes do decote de árvores e de eventuais cortes de matos na faixa de
proteção às linhas (sem valor comercial) são destroçados e deixados no local.
Uma das situações de grande importância nesta zona tem a ver com a presença de espécies exóticas
e a perigosidade da sua proliferação. Face a esta situação foi desde logo prevista a adoção de
medidas de controlo específicas pelo que as ações a desenvolver seguem o proposto no Plano de
Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (Volume 7).


Solos e rochas

A execução da Subestação de Sobrado em estudo será realizada para que as quantidades de
escavação e de aterro se compensem o mais possível, contudo, em virtude da orografia acentuada
do local os sobrantes de terras são expressivos.
Assim, os solos provenientes das escavações serão, tanto quanto possível, integrados na construção
da plataforma da Subestação e acessos.
Uma vez que, a zona de desenvolvimento do projeto apresenta, em grande parte, espécies exóticas
de comportamento invasor, os solos resultantes das decapagens superficiais poderão ser geridos em
função do seu grau de contaminação.
Eventuais terras vegetais resultantes das decapagens que não apresentem qualquer risco de
integrarem sementes ou propágulos de espécies invasoras, poderão ser armazenados para posterior
aplicação em taludes de escavação e aterro e para aplicação de sementeiras no âmbito do Projeto de
Integração Paisagística da área envolvente da Subestação.

7.2.4.2.2 – Fase de Exploração
Na fase de exploração, as operações de manutenção são as responsáveis pela produção de
resíduos. No quadro seguinte estão representados os resíduos gerados durante esta fase.
Quadro 7.2.8 – Resíduos possivelmente gerados durante a fase de exploração
Descrição / Código LER
Óleos usados e resíduos de combustíveis
líquidos (exceto óleos alimentares e capítulos
05, 12 e 19) (LER 13 00 00)
Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração
e gases propulsores orgânicos (07 e 08)
(LER 14 00 00)
Resíduos de construção e demolição (incluindo
solos escavados de locais contaminados)
(LER 17 00 00)

292

Óleos isolantes (LER 13 03 00)
Resíduos de solventes, fluidos de refrigeração e gases propulsores de
espumas / aerossóis orgânicos (LER 14 06 00)
Metais (incluindo ligas) (LER 17 04 00)

Cabos (LER 17 04 11)

Madeira, vidro e plástico (17 02 00)

Vidro - Isoladores (não
recuperáveis) (LER 17 02 02)
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O destino final destes resíduos é realizado de acordo com a legislação nacional e comunitária
aplicável, sendo o seu encaminhamento para destino final assegurado por operadores licenciados.


Outros materiais sobrantes - Sobrantes da Exploração Florestal

À semelhança do referido na fase de construção, no que respeita às linhas, serão necessárias ações
de manutenção responsáveis pela produção de sobrantes da exploração florestal.
Os sobrantes da exploração florestal, isto é, do decote de árvores, operação esta que se apresenta
como necessária para cumprir as distâncias mínimas de segurança da vegetação aos cabos, são, em
princípio, geridos pelos respetivos proprietário, à semelhança do que foi referido para a fase de
construção. A REN, S.A. possui documentado o procedimento relativo à manutenção da faixa de
proteção de linhas elétricas (Especificação Técnica ET-0020, apresentada no Anexo B2.2 –
Volume 3) e que integra o Caderno de Encargos para a construção de linhas.
À semelhança do referido para a fase de construção, também na fase de exploração deve ser
acautelada a presença de espécies exóticas invasoras, cujo modo de procedimento e gestão está
definido no Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (Volume 7).

7.2.4.2.3 – Fase de Desativação
Nesta fase o tipo de operações é muito similar ao efetuado na fase de construção, mas em sentido
inverso. De acordo com a política da REN, S.A., é sempre preferível proceder à melhoria das
infraestruturas (linhas e subestações) do que efetuar a sua desativação.
Os resíduos produzidos serão, para além dos transformadores, isoladores, cabos e apoios metálicos
desmontados, entulhos de construção civil (provenientes do desmonte dos maciços das fundações
dos apoios das linhas e dos edifícios e de outros equipamentos, bem como do levantamento do
pavimento de arruamentos e acesso à subestação), classificados, de acordo com a Lista Europeia de
Resíduos, como resíduos de construção e demolição (LER 17).
Tal como referido nas fases anteriores o destino final destes resíduos deverá ser o seu
encaminhamento para operadores licenciados.
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7.2.4.3 – Avaliação de Impactes do Projeto
Os impactes associados à gestão de resíduos dependem das quantidades, condições de
armazenagem temporária, capacidades de valorização e tipologia dos destinos finais, a estabelecer
para os diferentes tipos de resíduos nas diferentes fases do projeto.
A produção de resíduos implica necessariamente a utilização de recursos naturais quer localmente,
quer fora da área de intervenção, induzindo impactes negativos, cuja magnitude dependerá das
medidas de gestão adotadas e contempladas.
Dependendo da perigosidade, grau de contaminação e do destino final assegurado, os resíduos
gerados induzirão impactes negativos, de significância variável, indiretos e reversíveis, quer na fase
de construção, quer na fase de exploração.
Os adjudicatários são responsáveis por assegurar a contratação de operadores de resíduos
licenciados para o efeito, bem como a sua condução a destino final adequado, privilegiando a sua
reciclagem e/ou valorização permitirão uma gestão sustentável dos resíduos, mitigando os impactes
indiretos no ambiente e no sistema de gestão de resíduos afetado.
Perante o exposto e tendo em consideração a metodologia de gestão de resíduos da REN à qual o
empreiteiro a quem for adjudicada a obra ficará vinculado, considera-se que os impactes, apesar de
negativos, serão reduzidos, temporários, reversíveis e minimizáveis pelo que genericamente são
considerados não significativos.
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7.3 – SISTEMAS ECOLÓGICOS

7.3.1 – Metodologia
No presente capítulo são identificados os impactes para a fase de construção, exploração e
desativação da área de implementação da Subestação de Sobrado e linhas associadas nos sistemas
ecológicos.
Para determinar a magnitude e significância dos mesmos analisou-se a diversidade e a raridade das
formações vegetais e das espécies de flora e fauna que ocorrem na área de afetação do projeto,
assim como outra informação relevante obtida na caracterização da situação de referência.
A avaliação dos impactes é efetuada de acordo com seis parâmetros (natureza, magnitude,
localização, duração, dimensão espacial e reversibilidade) da qual resulta a classificação global da
significância do impacte.


Muito significativo: Quando há afetação de Habitats ou espécies reconhecidamente raros ou
incluídos nos anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei nº 140/99 que transpõe para o direito
interno as Directivas comunitárias Aves e Habitats e classificados como prioritários.



Moderadamente significativo: Quando há afetação de Habitats ou espécies incluídas nos
anexos B-I, B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei n.º 140/99, mas não classificados como
prioritários.



Não significativo: Quando o impacte não afete Habitats ou espécies raros ou constantes dos
referidos anexos.

A classificação da magnitude tem em conta a seguinte escala:


Magnitude elevada: Quando o impacte afeta uma proporção elevada da área do Habitat ou da
população ou um efetivo populacional de fauna de importância regional.



Magnitude média: Quando o impacte afeta uma proporção média da área do Habitat ou da
população ou um efetivo populacional de fauna de importância local.



Magnitude reduzida: Quando o impacte afeta uma proporção baixa da área do Habitat ou da
população ou um efetivo populacional de fauna que não atinja importância local.
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7.3.2 – Flora e Vegetação

7.3.2.1 – Fase de Construção
No que respeita à instalação e atividade do estaleiro, abertura de acessos temporários e
estabelecimento de outras zonas de apoio à obra, necessários à implementação do projeto, as
ações decorrentes da presença e movimentação de maquinaria afetarão direta e indiretamente a
vegetação: diretamente pela destruição direta das plantas e comunidades na área afetada;
indiretamente pela compactação do solo, pela emissão de poeiras – que podem diminuir a eficácia
fotossintética, com consequências no normal desenvolvimento das plantas – e pelo eventual derrame
de agentes poluentes. Pelas características da área de estudo, pode desde já estimar-se que este
será um impacte negativo, não significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e
reversível.
Ainda no que diz respeito aos trabalhos preparatórios, é de referir a desmatação e limpeza
superficial dos terrenos na área dos apoios das linhas a criar, que resultará na destruição direta
da vegetação nestes locais. Este será um impacte negativo pouco significativo, de magnitude
reduzida, direto, de dimensão local, temporário e irreversível. O único habitat classificado que será
afetado é muito comum e encontra-se em mau estado de conservação, pelo que a sua destruição
resulta num impacte praticamente irrelevante, não se justificando qualquer alteração à localização das
infraestruturas que constituem o projeto previsto no sentido de evitar este impacte.
A construção dos novos apoios das linhas terá um impacte decorrente essencialmente da presença e
movimentação de maquinaria para abertura de caboucos e montagem dos postes, o que afetará
indiretamente a vegetação, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual
derrame de agentes poluentes. Considerando que apenas 5 apoios se sobrepõem a áreas de habitats
(Linhas de 220 kV - 2 apoios P1 – na zona da subestação e na zona de ligação à rede existente o
apoio 29A/29A da modificação da linha Recarei – Vermoim 1 / Recarei – Custoias 1, apoios 25/139 (a
substituir pelo apoio 25/11) e 26/138 (a substituir pelo apoio 26/11) da atual linha Vermoim – Vila
Nova de Famalicão / Valdigem-Vermoim 4, a 220kV a modificar) e que estes habitats são comuns e
se encontram a mau estado de conservação, prevê-se que esta ação terá um impacte negativo, não
significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e reversível.
O local previsto para a construção da Subestação de Sobrado tem atualmente um coberto vegetal
com baixo valor de conservação, de cuja destruição decorrerá um impacte idêntico ao já identificado
para as linhas. No entanto, há a considerar o impacte decorrente da impermeabilização dos solos,
impedindo a progressão da sucessão ecológica. Este será um impacte negativo, não significativo, de
magnitude reduzida, de dimensão local, temporário, irreversível e minimizável pela consideração do
Projeto de Integração Paisagística que acompanha o Projeto de Execução da Subestação.
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Relativamente às linhas, o estabelecimento das faixas de proteção poderá ter um impacte positivo
na flora e vegetação, uma vez que implica a remoção das espécies de crescimento rápido atualmente
existentes no local, potenciando o estabelecimento de faixas de vegetação natural que, sujeitas a
uma gestão adequada, poderão vir a ter valor de conservação. No entanto, dada a extensão de
ocupação da área envolvente à subestação e da zona de desenvolvimento das linhas por espécies
exóticas invasoras, qualquer ação de gestão na faixa de proteção à linha terá efeitos muito limitados.
Estas faixas poderão mesmo vir a constituir corredores de expansão para estas espécies caso não
sejam tomadas medidas adequadas dando origem a um impacte negativo significativo, de magnitude
reduzida, de dimensão local, permanente e reversível. Contribuindo desde já para a minimização dos
efeitos adversos da proliferação de exóticas é proposto um Plano de Gestão de Espécies Exóticas
Invasoras (Volume 7).

7.3.2.2 – Fase de Exploração
O corte da vegetação para manutenção da faixa de proteção às linhas, de modo a assegurar as
distâncias de segurança, terá um impacte decorrente da destruição direta da vegetação. Este será um
impacte negativo não significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local e reversível.
A presença e movimentação de maquinaria para manutenção da faixa de proteção das linhas terá um
impacte indireto na vegetação, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual
derrame de agentes poluentes. Este será um impacte negativo, não significativo, de magnitude
reduzida, de dimensão local, temporário e reversível.
Relativamente à subestação não se referem quaisquer impactes durante a fase de exploração.

7.3.2.3 – Fase de Desativação
Os potenciais impactes com ocorrência nesta fase são semelhantes aos identificados para a fase de
construção ainda que mais estritos:


Instalação e atividade do estaleiro e estabelecimento de outras zonas de apoio à obra. Impacte
negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de dimensão local, temporário e
reversível.



Remoção das estruturas. Impacte negativo pouco significativo, de magnitude reduzida, de
dimensão local, temporário e reversível.



Desaparecimento da faixa de proteção à linha. Impacte de sentido variável, dependente da
nova ocupação do solo na faixa, pouco significativo, de magnitude reduzida, indireto, de
dimensão local, permanente e reversível.
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7.3.3 – Fauna

7.3.3.1 – Fase de Construção


Perturbação

Este impacte é negativo e deverá ocorrer na zona de intervenção sujeita à circulação de máquinas,
veículos e pessoas, o que implica que se fará sentir ao longo de toda a área de intervenção, devendo
resultar em alterações no comportamento das espécies, afastando-se as mais suscetíveis e mantendose, eventualmente, as mais ubiquistas. Das espécies que ocorrem na área de estudo os mamíferos
deverão ser as mais afetadas. Este impacte é temporário e reversível, sendo de supor que a
generalidade das espécies encontre refúgio e/ ou locais de alimentação na envolvente à zona
intervencionada durante o período em que decorrerem os trabalhos. A perturbação será maior nas
zonas onde as atividades construtivas são mais amplas, nomeadamente na zona da subestação e
respetivo estaleiro, sendo mais reduzida nas zonas de intervenção para construção das linhas elétricas.


Aumento da mortalidade individual por atropelamento

Este é também um impacte negativo que afeta especialmente as espécies que apresentam uma
reduzida mobilidade (como os répteis, os anfíbios e alguns mamíferos), sendo que as espécies que
ocorrem na área de estudo e potencialmente mais afetadas por este impacte têm um valor
relativamente reduzido. A sua magnitude também será reduzida. Dado que este é um impacte
causado pela movimentação de máquinas e veículos afetos à obra, é temporário e provável que
ocorra, embora se considere ocasional, e minimizável. Também aqui o maior risco residirá
essencialmente na zona da subestação, dado que será aí que se concentrará a maior parte da
atividade, sendo mais diminuto nas zonas de construção das linhas.

7.3.3.2 – Fase de Exploração
Durante a fase de exploração, os principais impactes na fauna podem ocorrer devido à colisão de
vertebrados voadores, particularmente aves, com as linhas elétricas. A subestação propriamente dita
não produzirá impactes relevantes sobre a fauna na fase de exploração, mas a sua presença
potencia a ligação futura de novas linhas situação que poderá contribuir, de modo cumulativo, com as
linhas já existentes e previstas.


Aumento da mortalidade de aves por colisão

A informação recolhida no âmbito da caracterização da situação de referência indica que a sensibilidade
ambiental da área do impacte deverá ser reduzida. De facto, embora se tenham identificado um
conjunto de espécies com risco elevado de colisão (quadro 5.3.4 – Capítulo 5.3.2.2) que ocorrerão na
área de afetação, nenhuma delas apresenta um estatuto de ameaça. Entre as espécies identificadas
para a área de afetação duas possuem estatuto de ameaça (noitibó-cinzento Caprimulgus europeus e
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Tagarote Falco subbuteo) por estarem classificadas como Vulnerável (VU) pelo Livro Vermelho (Cabral
et al.2005), mas nenhuma delas está classificada como de risco de colisão elevado.
A concentração de gaivotas na zona do aterro da RETRIA, dada a proximidade à subestação e às
linhas que ali se ligarão, potenciará o risco de colisão destas aves com as diferentes linhas. Este
impacte poderá assumir algum relevo em dias de menor visibilidade, mas será genericamente
reduzido uma vez que estas espécies apenas apresentam um risco de colisão moderado. Por outro
lado, trata-se de espécies que não apresentam estatuto de ameaça em Portugal.
Nas linhas de ligação as zonas onde se espera uma maior incidência coincidem com os vales mais
acentuados e nas cumeadas com matos.
A ocorrência deste impacte é certa e permanente até à desativação da linha, mas prevê-se que de
frequência ocasional e pouco significativo.


Aumento da mortalidade de quirópteros por colisão

Este impacte negativo é de ocorrência pouco provável e permanente até à desativação da linha,
embora a sua frequência deva ser rara. De notar, no entanto, que a linha se situa a pouco menos de
5km de distância do abrigo de importância nacional mais próximo. Ainda assim, tendo em atenção o
facto de não haver registos que confirmem que as linhas, com estas características, contribuam para
morte por colisão de números significativos de morcegos estima-se um impacte de magnitude
reduzida e pouco significativo.


Efeito de exclusão

Poderá ocorrer principalmente devido a alterações de comportamento ou outras causadas pela
presença da subestação e linhas associadas e que levam a uma diminuição na área de habitat
disponível na envolvente. Por este motivo este impacte é considerado de ocorrência provável e
permanente, mas, apesar de não existir muita informação disponível sobre este impacte, estima-se
que, dadas as características da zona envolvente à subestação e atravessada pelas linhas, tenha
uma magnitude reduzida e que possa ser temporário caso os animais se habituem à sua presença.
Este impacte é considerado pouco significativo e não minimizável.


Aumento da mortalidade individual por atropelamento

Este impacte é muito semelhante ao descrito para a fase de construção, à exceção da duração que é
considerada permanente, pois é derivado das ações de manutenção da linha. É também pouco
significativo.

7.3.3.3 – Fase de Desativação
Nesta fase prevê-se que os impactes sejam semelhantes aos identificados para a fase de construção.
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7.4 – PATRIMÓNIO CULTURAL

7.4.1 – Metodologia
De acordo com a metodologia de classificação/quantificação de impactes estabelecida, a significância
de impactes (importância atribuída à alteração no ambiente em termos de bem-estar humano),
podem ser não significativos, moderadamente significativos e significativos. Esta classificação é
atribuída a partir da soma simples dos valores atribuídos nos critérios de avaliação apresentados no
Capítulo 1.3.2.
Considerando a ausência de ocorrências patrimoniais na área da Subestação de Sobrado e no
corredor da Abertura das Linhas a 400kV para a subestação, optou-se por realizar apenas um
subcapítulo único de análise e avaliação de impactes patrimoniais.

7.4.2 – Análise dos Impactes Patrimoniais

7.4.2.1 – Fase de Construção
Os trabalhos arqueológicos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções
arqueológicas sistemáticas) revelaram a existência de 1 ocorrências na área de impacte direto (n.º 1
– Via do Vale da Cobra 1), por se encontrar por baixo do corredor das Linhas Elétricas Sobrado –
Ermesinde 1 e Sobrado – Ermesinde 2.
Face aos resultados obtidos nas prospeções arqueológicas e às caraterísticas específicas deste
projeto, prevê-se apenas um potencial impacte negativo direto (n.º 1), por ação do agente de
desmatação (na área que em 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.
Quadro 7.4.1 – Análise de impactes patrimoniais/distâncias
Nº

Designação

Tipo

1

Vale da Cobra 1

Via

Linha

Apoios

Distância ao limite da
intervenção

LSBD.ED1

P1 - P2

10

LSBD.ED2

P1 - P2

0
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Quadro 7.4.2 – Classificação dos impactes patrimoniais

N.º
Designação
Probabilidade
Duração
Magnitude
Escala
Frequência
Valor do recurso afetado
Reversibilidade
Capacidade de minimização ou compensação

Classificação
1

Vale da Cobra 1
Improvável / Pouco provável
Permanente
Reduzida
Confinado à instalação
Usual
Reduzido
Irreversível
Minimizável

Segundo classificação de impactes obtida através do cruzamento dos parâmetros definidos no
capítulo 1.3.2, os resultados obtidos demonstram que a Significância de Impactes Negativos é não
significativa, na única ocorrência com potencial impacte: n.º 1 (Vale da Cobra 1).

7.4.2.2 – Fase de Exploração
Durante a fase de exploração da subestação e das linhas elétrica em estudo e tendo em conta o
cumprimento de todas as medidas de mitigação patrimonial propostas no EIA, não se preveem
impactes negativos diretos ou indiretos.

7.4.2.3 – Fase de Desativação
Durante a fase de desativação subestação e das linhas elétricas em estudo e tendo em conta o
cumprimento de todas as medidas de mitigação patrimonial propostas no EIA, não se preveem
impactes negativos diretos ou indiretos.

7.4.2.4 – Síntese de Impactes
Os trabalhos executados no âmbito do Descritor Património para a área de projeto demonstraram a
existência de 1 ocorrência com valor patrimonial na área de incidência do projeto. Apesar dos
impactes patrimoniais previstos, não existem motivos para inviabilizar estes projetos, desde que
sejam cumpridas as medidas mitigadoras preconizadas, pelo que globalmente os impactes
conhecidos na fase de construção são minimizáveis e na fase de exploração serão nulos.
Assim, em termos patrimoniais pode considerar-se como viável o projeto de empreitada proposta para
análise.

302

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

7.5 – PAISAGEM

7.5.1 – Considerações Gerais
De uma forma geral, a implantação de infraestruturas como as linhas elétricas em estudo, respetivos
apoios, assim como a subestação, induzem necessariamente impactes na paisagem, decorrentes,
numa primeira fase, da intrusão visual que as ações necessárias para a sua implantação determinam
no território (referentes à fase de construção) e, a longo prazo (fase de exploração), relativos aos
efeitos consequentes da própria presença do projeto, assim como da manutenção da necessária faixa
de proteção, no caso das linhas.
Pode, deste modo, considerar-se que os impactes resultantes da implantação de uma estrutura alheia
a todo o contexto paisagístico de uma determinada região, como a subestação e linhas em estudo, no
que se refere à paisagem, se verificam essencialmente a dois níveis: um físico, relativo à afetação
espacial efetiva da paisagem, da sua estrutura e funcionalidade, em termos gerais dependentes da
sua própria capacidade para integrar o projeto, da sua sensibilidade; e outro de caráter mais abstrato,
orientado pelo observador em si, intérprete da paisagem e que perceciona as suas características
com base na sua própria conceção do espaço, determinando a maior ou menor perturbação de uma
área de forma individualizada.
Desta forma, os impactes far-se-ão sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto:
construção, exploração e desativação, com principal ênfase nas duas primeiras, facto relacionado
com a distinção entre uma perturbação direta (associada principalmente à fase de obra) ou indireta
(nas etapas posteriores de desenvolvimento do projeto).

7.5.2 – Metodologia
As alterações que o projeto em estudo irá provocar na paisagem são analisadas tendo em
consideração as características visuais do projeto e as características visuais da paisagem na
qual este se desenvolve, tendo por base a caracterização da situação de referência e a análise da
sensibilidade visual da paisagem apresentadas no Capítulo 5.5 e como apresentado no esquema da
figura seguinte.
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CARACTERÍSTICAS VISUAIS
DA PAISAGEM

QUALIDADE
VISUAL

CARACTERÍSTICAS VISUAIS
DO PROJETO

CAPACIDADE DE
ABSORÇÃO VISUAL

SENSIBILIDADE DA PAISAGEM

AVALIAÇÃO DO IMPACTE VISUAL DA PAISAGEM

Figura 7.5.1 – Metodologia de avaliação de impacte visual na paisagem

Os impactes na paisagem resultantes da implantação deste projeto decorrem em primeira instância, e
como já referido anteriormente, da intrusão visual que a instalação dos novos elementos/estruturas
introduzem no território. Os efeitos negativos não se circunscrevem apenas ao impacte visual da sua
presença física, refletindo-se igualmente sobre a paisagem as alterações ecológicas e funcionais
introduzidas.
A intrusão visual determinada pelo projeto é avaliada tendo em conta as suas características visuais
mais relevantes, área ocupada pela nova subestação e quantidade e volumetria dos equipamentos
utilizados, e a presença de recetores humanos sensíveis às alterações decorrentes da sua
construção e exploração.
Como se poderá deduzir facilmente, a intrusão visual será tanto mais gravosa quanto mais visíveis
forem as estruturas previstas no âmbito do presente projeto, recorrendo-se desta forma, à análise das
visibilidades, cuja metodologia está exposta no Capítulo 5.5.
A análise das visibilidades permite assim identificar, através do cruzamento das bacias visuais
obtidas para cada foco de potenciais observadores, as áreas visíveis e não visíveis do território,
assim como as áreas de maior e menor visibilidade através da análise da sua sobreposição
(frequência de visibilidades), permitindo aferir em função da localização das diferentes estruturas, e
de acordo com o quadro seguinte, a magnitude da intrusão visual determinada por este projeto.
Quadro 7.5.1 – Análise da intrusão visual
Análise da Intrusão visual

Magnitude

Apoio/área não visível de qualquer um dos pontos de observação considerados no estudo das visibilidades
Reduzida
Apoio/área visível de um a dois pontos de observação considerados no estudo das visibilidades
Apoio/área visível de três a quatro pontos de observação considerados no estudo das visibilidades

Moderada

Apoio/área visível a partir de mais de cinco pontos de observação considerados no estudo das visibilidades

Elevada
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Esta análise identifica as áreas do território onde a implementação de uma estrutura implicará uma
intrusão visual mais gravosa, ou seja, aquelas em que a introdução de um elemento exógeno
implicará um impacte visual negativo mais significativo.
Porém, a significância do impacte visual depende das características da paisagem afetada e da sua
sensibilidade visual. Deste modo, a quantificação da significância do impacte visual, de acordo
com o definido no quadro seguinte, corresponde à valorização crescente do impacte visual negativo
numa escala de pouco significativo a significativo, considerando-se que a gravidade dos impactes
ganha maior significância no que se refere ao impacte visual na paisagem quando as ocorrências de
elevada intrusão visual coincidem com áreas de moderada a elevada sensibilidade, e quando as
ocorrências de moderada intrusão visual coincidem com áreas de elevada sensibilidade paisagística.

Quadro 7.5.2 – Avaliação da significância dos impactes sobre a paisagem
Magnitude da
Intrusão visual

Reduzida

Sensibilidade visual
Moderada

Reduzida

Pouco significativo

Pouco significativo

Moderada

Pouco significativo

Moderadamente
significativo

Significativo

Elevada

Moderadamente
significativo

Significativo

Significativo

Elevada
Moderadamente
significativo

Para avaliação dos impactes do descritor paisagem foram então definidos critérios específicos de
significância, tendo presidido a essa definição a consideração dos atributos que se encontram
discriminados no quadro seguinte.

Quadro 7.5.3 – Critérios de avaliação de impactes
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Sentido do impacte

positivo ou negativo

Complexidade/Efeito do impacte

direto ou indireto

Natureza transfronteiriça do impacte

transfronteiriço ou não transfronteiriço

Probabilidade de ocorrência do impacte

pouco provável, provável ou certo

Duração do impacte

temporários ou permanentes

Frequência do impacte

raro, ocasional/sazonal ou usual

Reversibilidade do impacte

reversível, parcialmente reversível ou irreversível

Presença de recetores sensíveis às alterações na paisagem
decorrentes da construção e exploração das infraestruturas (universo
de observadores/ público alvo)

presente ou não presente

Magnitude (intensidade) da intrusão visual originada pela construção
ou funcionamento do projeto

reduzida, moderada ou elevada

Qualidade visual da paisagem afetada com a implantação do projeto

reduzida, moderada ou elevada

Capacidade de absorção visual da paisagem afetada com a
implantação do projeto

reduzida, moderada ou elevada

Sensibilidade da paisagem afetada com a implantação do projeto

reduzida, moderada ou elevada

Significância do impacte produzido

pouco significativo, moderadamente significativo ou
significativo

Capacidade de minimização ou compensação

minimizável, minimizável e compensável, não
minimizável nem compensável
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7.5.3 – Identificação e avaliação de impactes
Como referido anteriormente, a construção da Subestação e Linhas Associadas, com equipamentos
de dimensões consideráveis, determina uma perturbação mais ou menos significativa para a
paisagem onde se prevê a sua implantação.
Os seus efeitos refletem-se em alterações diretas, físicas e topológicas do território, com
consequência na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim, a forma como
as populações leem a paisagem e se apropriam da mesma.
Os impactes far-se-ão então sentir de forma distinta nas diferentes fases do projeto: construção,
exploração e desativação.

7.5.3.1 – Fase de Construção
Relativamente à fase de construção, verificar-se-á uma interferência nas perceções humanosensoriais, com particular incidência nos observadores externos ao projeto, resultante de uma
desorganização espacial e funcional da área de intervenção, implicando uma descaracterização da
paisagem da região, decorrente das movimentações e trabalhos inerentes à implantação do projeto.
Pode assim identificar-se a ocorrência de impactes visuais negativos que pelo seu caráter
temporário e minimizável se poderão considerar pouco significativos.
Os impactes na fase de construção resultam, então, fundamentalmente:


Da instalação do(s) estaleiro(s), devido a alterações na morfologia do terreno, à afetação
do coberto vegetal existente – implicando uma degradação geral da zona de implantação
desta(s) estrutura(s) – bem como da introdução de elementos exógenos à paisagem, isto é,
a própria presença deste componente de obra, que funcionará como uma intrusão visual,
determinando um impacte negativo, de reduzida magnitude, localizado, temporário,
reversível e pouco significativo, uma vez que será instalado numa zona pouco
humanizada e onde o coberto vegetal não apresenta particular relevância ecológica ou
cénica;



Da introdução de elementos estranhos ao ambiente de referência, como maquinaria
pesada e materiais de construção, provocando, para além do distúrbio visual, um
aumento da poluição do ar pela suspensão de poeiras e fumos. Os impactes resultantes
são assim considerados negativos, temporários e reversíveis, assumindo-se como mais
significativos para as povoações mais próximas do projeto, e também para as que serão
atravessadas pelos veículos de transporte dos componentes e peças de elevada dimensão
afetas às linhas e estruturas associadas, especialmente a subestação, bem como pela
maquinaria de obra;
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Da abertura de novos caminhos – que por vezes compartimentam a paisagem de um
modo bastante contrastante com a estrutura existente, o que se torna mais visível em zonas
bem consolidadas e/ou com ocupação muito densa, como temos no caso da floresta. Para,
desde já, serem minimizados os impactes na abertura de acessos foi desenvolvido um
Plano de Acessos (Volume 5) no qual foi privilegiado o uso de caminhos existentes e
apenas em situações localizadas foi inevitável a consideração de pequenos troços de novos
acessos. Prevêem-se assim impactes associados à afetação do coberto vegetal, cujos
impactes serão tanto mais gravosos quanto mais densa e de maior dimensão se apresentar
a vegetação na área de implantação dos caminhos, implicando alterações pouco
significativas, negativas, temporárias e parcialmente reversíveis. No caso da
subestação a proximidade à EM606 permite garantir uma acessibilidade por esta via, sem
necessidade de abertura de acessos temporários;



Da desmatação e desflorestação a executar na zona de implantação dos apoios da linha,
incluindo a sua envolvente próxima, de modo a possibilitar a circulação de maquinaria e
pessoal afeto à obra, bem como o decote da vegetação arbórea de maior porte numa faixa
ao longo da linha (podendo abranger uma largura total de cerca de 45 m), de modo a
assegurar a distância mínima de segurança legalmente estabelecida. Este impacte será
tanto mais gravoso quanto mais denso e maior for o estrato de vegetação, prevendo-se
desta forma mais significativo na zona de implantação de estruturas localizadas no seio de
áreas florestais. Este constitui um impacte pouco significativo, negativo, com caráter
temporário e parcialmente reversível, reportando-se somente à fase inicial de
implantação do projeto. No caso da subestação, estes impactes, em parte, são minimizados
com o Projeto de Integração Paisagística, que será implementado na fase final da obra;



Da modificação local da morfologia do terreno em virtude das movimentações de terras
inerentes à criação da plataforma da subestação, ao desvio do caminho existente, abertura
de novas vias, instalação dos apoios e respetivos depósitos de materiais resultantes destes
processos, alterando-se localmente a morfologia do terreno e constituindo uma ferida na
paisagem. Este é um impacte negativo, moderadamente significativo, sendo
parcialmente reversível no fim da fase de construção pela cobertura das zonas
mobilizadas.

7.5.3.2 – Fase de Exploração
Na fase de exploração os impactes na paisagem decorrem fundamentalmente da presença, mais ou
menos dissimulada, das linhas, em especial dos apoios, e da subestação e do seu efeito no território,
implicando um impacte visual negativo de significância variável consoante:


As características da paisagem afetada, isto é, da sua capacidade de suportar uma
intervenção, tendo em conta a sua qualidade e capacidade de absorção visual dos elementos
exógenos previstos no projeto em estudo;
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A magnitude da intrusão visual gerada pela intervenção, dependente das características
visuais mais relevantes do projeto e da presença de recetores humanos sensíveis às
alterações decorrentes da sua construção e exploração.

Para além da componente visual, refere-se o impacte estrutural – é também expressa a relação com
a ocupação do solo pela necessidade de alteração do contexto paisagístico promovido pela
desmatação necessária, quer à implantação da subestação, quer à abertura da faixa de segurança,
no caso das linhas elétricas.

7.5.3.2.1 – Análise do impacte físico / das alterações promovidas na ocupação do solo
No que se refere à ocupação do solo, com base no COS2018, a área de estudo apresenta-se muito
associada à exploração dos recursos arbóreos, conjuntura evidente na zona central, e onde será
implementado o projeto, intercalando com algumas manchas de matos. Abaixo resume-se o tipo de
coberto afetado por cada componente do projeto:
Quadro 7.5.4 – Área atravessada pelo projeto para cada classe de ocupação do solo (COS2018)
Área
total
(ha)

Componentes
de projeto
Áreas
afetadas pelas
componentes
de projeto

Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação de
Sobrado

26,64 *
7,90
21,84

Ocupação do solo
Florestas
Matos
Área (ha)
%
Área (ha)
%
22,31
83,75
4,33
16,25
4,52 **
57,22 **
3,38 **
42,78 **
16,32

74,73

5,52

25,27

*excluindo área da Subestação.
**a faixa de servidão já existe uma vez que as linhas LRR.VNF / LVM.VNF já estão implantadas no local e
a restante intervenção ocorrerá na área afeta à Subestação.

Quadro 7.5.5 – Quantificação da área atravessada pelo projeto para cada classe de ocupação do solo
(COS2018) na área de estudo do buffer 2000 m
Ocupação do solo
Florestas
Matos
Área total (ha)
Linhas 220 kV
Áreas afetadas pelas
componentes de
projeto

Linhas 400 kV
Subestação
de Sobrado

1661,44
22,31 ha
1,34%
4,52 ha *
0,27%
16,32 ha
0,98%

298,31
4,33 ha
1,45%
3,38 ha *
1,13%
5,52 ha
1,85%

*a faixa de servidão já existe uma vez que as linhas LRR.VNF / LVM.VNF já estão
implantadas no local e a restante intervenção ocorrerá na área afeta à Subestação.
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Quadro 7.5.6 – Número de apoios em cada classe de ocupação do solo (COS2018)
Ocupação do solo

Linhas 220 kV

Até ao P8 LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 LSBD.ED2/LSBD.VM2
P8 ao final

Florestas
Apoios
P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P7
P10, P26/P11
P1, P2, P3,
P4, P5, P6, P7

N.º

N.º

7

P8

1

2

P9
P9 (existente)

1
1

7

P8

1

LSBD.VM2

-

-

LSBD.ED2

-

-

P1/1 *

1

Linhas 400 kV

Matos
Apoios

P9, P10,
P25/P11
P9 (existente)
P2/2, P37/54,
P36/53, P52/3
*

3
1
4

*a faixa de servidão já existe uma vez que as linhas LRR.VNF / LVM.VNF já estão implantadas no local e a
restante intervenção ocorrerá na área afeta à Subestação.

Quadro 7.5.7 – Quantificação da área afetada pelos apoios em cada classe de ocupação do solo (COS2018)
Ocupação do solo
Florestas
Construção
(400 m2)

Exploração
(120 m2)

Apoios

7

2800 m2

840 m2

2

800 m2

7
1

Apoios
Até ao P8 LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao final
LSBD.VG
Até ao P8 LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao final
LSBD.ED2
Linhas 400 kV

Linhas
220 kV

Matos
Construção
(400 m2)

Exploração
(120 m2)

1

400 m2

120 m2

240 m2

1
1

400 m2
400 m2

120 m2
120 m2

2800 m2

840 m2

1

400 m2

120 m2

400 m2

120 m2

3
1
4

1200 m2
400 m2
1600 m2

360 m2
120 m2
480 m2

Sintetiza-se, assim, a afetação do projeto de acordo com a classe de ocupação do solo atravessada:


Linhas de Ligação de 220 kV


Relativamente às Linhas de Ligação de 220 kV, estas desenvolvem-se na sua grande
maioria em zonas com ocupação florestal, correspondendo a uma área de cerca de 23,33
ha (84,35% face à área afetada pelas Linhas de Ligação de 220 kV e apenas 1,40% face à
classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



Na zona de ligação à rede existente surge uma mancha de matos, associada ao Alto de
Quintarei, perfazendo uma área de cerca de 4,33 ha (15,65% face à área afetada pelas
Linhas de Ligação de 220 kV e 1,45% face à classe correspondente da área de estudo total
/ buffer 2000 m do projeto).



Dada a ocupação predominante, quase todos os apoios estão implantados em zonas
florestais em ambas as linhas (P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7), à exceção do P8, que se
localiza numa mancha de matos;



Os apoios P9 encontram-se, em ambos os traçados, em zonas de matos;
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Na Linha LSBD.VLG os apoios P10 e P26/P11 estão implantados em zonas florestais; na
Linha LSBD.VM2 os apoios P10 e P25/P11 estão implantados em zonas de matos.
Abertura da linha a 400 kV



No que se refere às Linhas de Ligação de 400 kV, verifica-se também uma predominância
do atravessamento de áreas florestais, em cerca de 4,52 ha (57,22% face à área afetada
pelas Linhas de Ligação de 400 kV e somente 0,27% face à classe correspondente da área
de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



No que se refere aos matos, apresentam uma maior expressão nestas linhas,
correspondendo a 3,38 ha (42,78% face à área afetada pelas Linhas de Ligação de 400 kV
e 1,13% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



Apenas o apoio P1/1 se encontra numa área florestal; os restantes apoios estão
implantados em zonas de matos.



Subestação de Sobrado


A área total de implantação da Subestação encontra-se na sua maioria integrada numa área
com ocupação florestal – 16,32 ha (74,73% face à área total da Subestação e apenas
0,98% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto);



Verifica-se ainda uma mancha de matos – 5,52 ha (25,27% face à área total da Subestação
e 1,85% face à classe correspondente da área de estudo total / buffer 2000 m do projeto).

Dado o coberto predominantemente florestal, no atravessamento das Linhas de Ligação de 220 kV a
sua afetação será inevitável, pois esta ocupação não é compatível, por uma questão de segurança,
sob os corredores das linhas de transporte de energia. Refere-se, contudo, que se tratam de áreas de
eucaliptal, e, portanto, sem particular valor ecológico. De qualquer forma, caso seja do interesse dos
proprietários, estes corredores poderão ser arborizados com espécies autóctones, desde que de
crescimento lento e com altura compatível com as distâncias de segurança, contribuindo assim para a
diversificação e valorização da paisagem. Por sua vez, no cruzamento com zonas de matos, o uso
atual poderá manter-se, sendo que o atravessamento das linhas não inviabiliza a sua permanência
nem a descaracterização deste tipo de paisagem.
De referir que no caso das Abertura da linha a 400 kV, como atualmente já se encontra uma linha em
funcionamento no local de implantação das mesmas, a faixa de proteção já está estabelecida e por
isso não há necessidade de desmatação, não resultando em impactes adicionais.
Relativamente à Subestação, apenas a zona afeta à plataforma induzirá uma afetação efetiva na
paisagem, com necessidade de desflorestação e desmatação da vegetação existente. Refere-se que
a afetação da paisagem pela Subestação será minimizada pela integração da futura estrutura pelo
Projeto de Integração Paisagística, sendo que a envolvente da zona da plataforma será recuperada,
concorrendo para a dissimulação da mesma.
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No que se refere aos impactes ao nível da morfologia do terreno, no EIA, e relativamente às Linhas
Elétricas, foi feita a descrição do desenvolvimento das mesmas para cada classe altimétrica e de
declives. Salienta-se o facto da afetação por parte das linhas não ser ao nível da alteração da
morfologia do terreno não constituindo um impacte estrutural relevante, mas sim principalmente ao
nível do coberto vegetal, como descrito anteriormente.
Posto isto, a Subestação, por sua vez, poderá potencialmente induzir um impacte mais relevante ao
nível do terreno. Verifica-se, contudo, que a zona de implantação da plataforma da Subestação se
apresenta maioritariamente ocupando uma área com declives bastante suaves, ver tabela abaixo:
Quadro 7.5.8 – Quantificação da área afetada pela Subestação para cada classe de declives

Área (ha)
%

< 4%
10,30
47,16

4 - 8%
1,69
7,74

Declives
8 - 16%
6,35
29,08

16 - 30%
3,50
16,03

> 30 %
-

Dada a configuração do terreno existente, com declives, na generalidade, abaixo dos 4%, a par da
cota de plataforma (cota 196) se aproximar das cotas existentes (cotas 150-200), nas zonas com uma
intervenção mais proeminente, destaca-se a proposta do Projeto de Integração Paisagística, com o
revestimento vegetal das áreas envolventes à plataforma de modo a atenuar a ação dos agentes de
meteorização e evitar a destabilização do terreno.

7.5.3.2.2 – Análise do impacte visual


Bacias Visuais

Para a análise do impacte visual foram geradas bacias visuais para as duas componentes de projeto:
subestação e linhas elétricas (a 220kV e a 400kV).
No Volume 4 são apresentadas as peças desenhadas correspondentes às respetivas bacias visuais,
nomeadamente:


Desenho 15 - Bacia Visual da Subestação



Desenho 16 - Bacia Visual das Linhas Elétricas, a 220 KV



Desenho 17 - Bacia Visual das Linhas Elétricas, a 400 KV
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Abaixo apresentam-se os quadros (também incluídos nos Desenhos) com a identificação das alturas
dos respetivos apoios considerados nas bacias visuais efetuadas:
Quadro 7.5.9 – Altura dos apoios das Linhas 220 kV
Linhas 220 kV
Sobrado - Ermesinde 2
Apoio
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
P11

Sobrado - Vermoim 2

Sobrado - Ermesinde 1

Altura (m)
46,50
52,50
49,80
56,80
49,80
52,50
52,50
52,50
22,97 (existente)
-

Sobrado - Valdigem

Altura (m)
46,50
52,50
56,80
64,80
59,80
52,50
52,50
52,50
22,43
46,50
62,50

28,93 (existente)
-

28,43
46,50
62,50

Quadro 7.5.10 – Altura dos apoios das Linhas 400 kV
Apoio

P1/1
P2/2
P52/3
P37/54
P36/53
P3/4
P35/51

Linhas 400 kV
Altura (m)
47,17
69,17
72,17
50,17
75,17
69,17 (existente)
75,17 (existente)

De referir que para a geração das bacias visuais das Linhas de Ligação de 220 kV, os apoios P9 das
linhas LSBD.ED1 e LSBD.ED2 não foram considerados dado tratarem-se de apoios existentes. Assim
como os apoios P3/4 e P35/51 para a Abertura da Linha a 400 kV.


Classes de Qualidade Visual abrangidas pelas Bacias Visuais

De modo a avaliar a afetação do valor cénico da paisagem, foram quantificadas as classes de
qualidade visual afetadas indiretamente pela implementação do projeto, discriminando as áreas de
elevado valor cénico que poderão sofrer um decréscimo da sua qualidade ao manifestarem-se
expostas à nova intrusão visual introduzida no território, nas diferentes componentes do projeto.
Abaixo apresenta-se, assim, a quantificação das áreas abrangidas pelas bacias visuais de cada
componente do projeto para cada classe de qualidade visual:
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Quadro 7.5.11 – Quantificação das áreas abrangidas pelas bacias visuais do projeto para cada classe de
qualidade visual
Componentes
de projeto
Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação de
Sobrado



Área
total
(ha)
1491,33
883,6
597,21

Reduzida
Área (ha)
%
249,41
16,72
98,70
11,17
67,11

11,24

Qualidade visual
Moderada
Área (ha)
%
574,88
38,55
416,13
47,09
288,41

Elevada
Área (ha)
%
667,04
44,73
368,78
41,74

48,29

241,69

40,47

Intrusão visual face a observadores na envolvente

A partir da análise das bacias visuais de cada componente do projeto – geradas de acordo com os
pressupostos metodológicos expostos – é possível avaliar a intrusão visual promovida pelas Linhas
Elétricas e pela Subestação, identificando quais os focos de observadores na envolvente
potencialmente afetados e, de acordo com a distância a que se encontram, a magnitude da intrusão
visual a que estão sujeitos. Abaixo apresenta-se a sistematização desta análise:
Quadro 7.5.12 – Análise das visibilidades – afetação dos pontos de observação pelas bacias visuais do projeto
Pontos de observação

Aglomerados
populacionais

Vias rodoviárias

Abelheira
Aldeia Nova
Alfena
Alto dos Foguetes
Alto Vilar
Baldeirão
Balsa
Cabeda
Campelo
Costa
Devesa
Fijós
Gandra (Vale da Loba)
Pedrouços
Penide
Refojo
Sobrado
Transleça
Vale Direito
Vilar

Linhas 220 kV

Linhas 400 kV

Observadores permanentes
x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x

x

x
x

x

x
x
x

Observadores temporários
A41
x
EN105-1 (rua de São Vicente)
x
EN209 (rua São João do Sobrado)
x
Rua Cidade de Trelazé
x
Rua Comendador Matos
x
Rua de Cabeda
x
Rua de Santo André
Rua do Chão da Vinha
x
Rua Lavadouros
x
Rua Nossa Senhora do Amparo
x
Variante à EN105 – Acesso à A41
x
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x
x

Subestação de
Sobrado

x
x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x

x
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Quadro 7.5.13 – Análise das visibilidades – afetação dos pontos de observação pelas bacias visuais do projeto
de acordo com a sua distância
Pontos de observação

Aglomerados
populacionais

Abelheira
Aldeia Nova
Alfena
Alto dos Foguetes
Alto Vilar
Baldeirão
Balsa
Cabeda
Campelo
Costa
Devesa
Fijós
Gandra (Vale da Loba)
Pedrouços
Penide
Refojo
Sobrado
Transleça
Vale Direito
Vilar

< 500 m
500 - 1500 m
Observadores permanentes
L220
L220
L400

L220, SE
L400, SE

> 1500 m

Não visível

L220

L400, SE
L400, SE
L400, SE

L220
SE
L400
L220

L400, SE
L220

L220, L400
L220, SE
L400, SE
L220, L400, SE
L220, L400, SE
L220, L400, SE
L220, L400, SE
L220
L400, SE
L220, L400, SE

L400
L400

L220, SE
L220

L400
L400

SE

SE
L220, L400, SE
L220, SE
L220

L220

L400, SE

Observadores temporários
L220, L400, SE

Vias rodoviárias

A41
EN105-1 (rua de São
Vicente)
EN209 (rua São João do
Sobrado)
Rua Cidade de Trelazé
Rua Comendador Matos
Rua de Cabeda
Rua de Santo André
Rua do Chão da Vinha
Rua Lavadouros
Rua Nossa Senhora do
Amparo
Variante à EN105 – Acesso à
A41

L220, L400, SE
L220
L220

L400, SE
L220

L220
L400, SE
L220

L400, SE
L400, SE
L400, SE
L220
L400, SE

L220, L400,
SE
L220

L400, SE

Constata-se, desta forma, que, dos 20 aglomerados populacionais presentes na envolvente:
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6 não apresentam visibilidade para qualquer uma das componentes do projeto – Campelo,
Costa, Devesa, Fijós, Penide e Transleça;



Apenas as Linhas de Ligação de 220 kV serão potencialmente visíveis a partir das
povoações da Abelheira, Aldeia Nova, Alfena, Cabeda e Pedrouços;



Apenas na Abertura de linha a 400 kV serão potencialmente visíveis a partir das povoações
da Balsa e Vale Direito;



A Subestação será a única componente do projeto que poderá constituir uma intrusão visual
a partir da povoação de Baldeirão;



Por outro lado, apenas a partir das povoações de Gandra (Vale da Loba) e Vilar será
possível alcançar simultaneamente as linhas de 400 kV e a Subestação;
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Somente 3 povoações serão potencialmente afetadas visualmente pelas três componentes
do projeto em simultâneo.

No que se refere aos observadores temporários:


Todas as componentes do projeto, individualmente ou conjuntamente com outra, poderão
ser visíveis em determinados troços das vias rodoviárias que se desenvolvem na envolvente
– em vários casos em troços com extensões muito reduzidas;



Somente as Linhas de Ligação de 220 kV serão potencialmente visíveis a partir da EN105-1
(rua de São Vicente), rua Cidade de Trelazé, rua Comendador Matos, rua de Cabeda, rua
Lavadouros e rua S. Juilão;



A rua de Santo André poderá apenas alcançar as Linhas de 400 kV e a Subestação;



A A41, a EN209 (rua São João do Sobrado), a rua do Chão da Vinha e a rua Nossa
Senhora do Amparo poderão ter visibilidade para as três componentes do projeto.

Importa, contudo, enfatizar o alcance visual para estas infraestruturas face à distância aos
observadores, constituindo:


Como referido, uma intrusão visual nula, para todas as componentes do projeto, para as
povoações de Campelo, Costa, Devesa, Fijós, Penide e Transleça.

Linhas de Ligação de 220 kV


Uma intrusão visual reduzida para 6 povoações, ao desenvolver-se a mais de 1.500 m,
distância a que é possível visualizar os apoios da linha, mas estes encontram-se
praticamente diluídos na envolvente, nomeadamente: Alfena, Alto Vilar, Cabeda,
Pedrouços, Refojo e Sobrado;



Também para as seguintes vias constitui uma intrusão visual reduzida: EN105-1 (rua de
São Vicente), rua de Cabeda e rua do Chão da Vinha;



Uma intrusão visual moderada para 3 povoações, ao desenvolver-se a entre os 500 e os
1.500 m, distância a que os apoios da linha assumem relevância no ambiente visual, apesar
dos pormenores não serem já nítidos, nomeadamente Abelheira, Aldeia Nova e Alto dos
Foguetes;



No caso da A41, EN209 (rua São João do Sobrado), rua Cidade de Trelazé, rua
Comendador Matos, rua Lavadouros e Variante à EN105 – Acesso à A41 a intrusão visual
é também moderada;



Uma intrusão visual elevada apenas para a rua Nossa Senhora do Amparo, ao
desenvolver-se a menos de 500 m, distância a que os apoios da linha se assumem como
elemento dominante na paisagem.
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Abertura de Linha a 400 kV


Uma intrusão visual reduzida para 2 povoações: Balsa e Gandra (Vale da Loba); e para a
rua de Santo André;



Uma intrusão visual moderada para 5 povoações, nomeadamente Alto Vilar, Refojo,
Sobrado, Vale Direito e Vilar; bem como para a A41, EN209 (rua São João do Sobrado) e
rua do Chão da Vinha;



Uma intrusão visual elevada para a povoação de Alto dos Foguetes – refere-se, no
entanto, que a distância inferior a 500 m para esta localidade se deve sobretudo ao apoio
atualmente já existente P35/51, com o desenvolvimento das linhas para distâncias maiores;



Também para a rua Nossa Senhora do Amparo se assume como uma intrusão visual
elevada.

Subestação de Sobrado


Uma intrusão visual reduzida para 4 povoações: Baldeirão, Gandra (Vale da Loba), Refojo
e Vilar; e para a rua de Santo André;



Uma intrusão visual moderada para 2 povoações, nomeadamente Alto dos Foguetes e
Alto Vilar; bem como para a A41, EN209 (rua São João do Sobrado) e rua do Chão da
Vinha;



Uma intrusão visual elevada apenas para a rua Nossa Senhora do Amparo, de onde é
feito o acesso à subestação.

Da análise anterior conclui-se que mais de metade dos focos de observadores permanentes não é
afetado visualmente pelo projeto, ou encontra-se a uma distância a que as componentes do projeto
implicarão, na generalidade, uma intrusão visual reduzida.
No que se refere aos observadores temporários, apenas as Linhas de Ligação de 220 kV serão
potencialmente mais visíveis a partir das vias envolventes.

Quadro 7.5.14 – Tabela síntese da intrusão visual

Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação
de Sobrado

Intrusão visual – N.º de observadores permanentes + N.º
de observadores temporários
Nula (não
Reduzida
Moderada
Elevada
expostos)
11+1
6+3
3+6
0+1
12+6
2+1
5+3
1+1
14+6

4+1

2+3

0+1

Extensão de vias
sujeitas a moderada
intrusão visual

Extensão de vias
sujeitas a elevada
intrusão visual

14,00 km
10,87 km

2,26 km
1,80 km

4,88 km

1,67 km

O atravessamento do projeto na serra do Penedo poderia determinar a criação de um elemento
dominante na paisagem. Contudo, dada a inexistência de aglomerados na área central, de
implementação do projeto, e a localização das principais povoações somente no limite da área de
estudo, bem como o atravessamento das vias rodoviárias contornando, na sua maioria, o relevo
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central, determinam que esta infraestrutura não represente uma intrusão visual significativa quer para
observadores permanentes ou temporários, dadas as distâncias à mesma.
Acresce ainda o facto de que, a cartografia de análise que permitiu identificar os pontos de
observação afetados, é gerada para a situação mais desfavorável, não distinguindo que troços cada
um dos observadores efetivamente avista, e não tendo em conta as características da envolvente de
cada um dos pontos de observação, cujo tipo de ocupação poderá limitar a visibilidade efetiva para o
projeto. Por outro lado, e nos casos em que o projeto poderá, de facto, ter visibilidade a partir de um
qualquer ponto de observação, é de referir que esta zona se encontra já atravessada por estruturas
similares, condicionando a apreensão do mesmo.
No que se refere às áreas de elevada qualidade afetadas indiretamente pela presença do projeto,
verifica-se uma maior interferência por parte das Linhas de Ligação de 220 kV, perfazendo as áreas
de elevada qualidade abrangidas pela bacia visual desta componente do projeto cerca de 44,73%
(667,04 ha), por oposição às Linhas de 400 kV e da Subestação, onde predominam as classes de
moderada qualidade visual (416,13 ha / 47,09% e 288,41 ha / 48,29%, respetivamente).
A relevância desta classe no caso das Linhas de Ligação de 220 kV prende-se com o próprio
desenvolvimento do seu traçado, tanto em extensão como, e principalmente, no terreno atravessado.
Ao cruzar o relevo central associado à serra do Penedo as linhas apresentam-se potencialmente mais
expostas, numa posição sobranceira em relação à envolvente. Por outro lado, e dado que esta área
apresenta uma ocupação humana diminuta, destacando-se apenas as povoações envolventes que se
dispersam na zona de vale, o modelado central caracteriza-se por um tipo de coberto
predominantemente florestal, num contraste com manchas mais rasteiras de matos, constituindo esta
sucessão a matriz da paisagem em presença. Estas são aliadas às zonas agrícolas com incidência
nos extremos da área de estudo, mais baixas, que quebram a monotonia do coberto e denotam um
valor cénico acrescido associado ainda à própria morfologia em presença. No geral, a morfologia em
presença e o tipo de ocupação predominantes influem na prevalência das classes de elevada
qualidade visual na área de estudo, sendo, inevitavelmente, estas abrangidas pelas bacias visuais
das componentes de projeto.
Refere-se novamente que a forte presença de infraestruturas semelhantes no território determina que
muitas destas áreas já se encontrem atualmente afetadas por estes elementos exógenos, verificandose apenas um acréscimo da intrusão visual negativa existente.


Significância dos impactes

Na figura seguinte é apresentada a significância dos impactes promovidos pelo projeto.
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Figura 7.5.1 – Significância dos impactes sobre a paisagem (Escala: 1/50.000)
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Área de Estudo
Quadro 7.5.15 – Quantificação das classes de significância dos impactes sobre a paisagem na área de estudo
do buffer 2000 m
Significância dos impactes sobre a paisagem
Moderadamente
Pouco significativo
Significativo
significativo
2776,69
1152,51
552,14
1072,04

Área total (ha)
%



41,51

19,88

38,61

Área de implantação do projeto
Quadro 7.5.16 – Área atravessada pelo projeto para cada classe de significância dos impactes sobre a
paisagem
Componentes
de projeto
Linhas 220 kV
Linhas 400 kV
Subestação de
Sobrado

Significância dos impactes sobre a paisagem
Moderadamente
Pouco significativo
Significativo
significativo
Área (ha)
%
Área (ha)
%
Área (ha)
%
21,01
75,94
5,06
18,28
1,60
5,77
5,74
72,65
1,54
19,46
0,62
7,87

Área
total
(ha)
27,66
7,90

3,34

6,40

52,16

1,27

19,83

1,79

27,98

Quadro 7.5.17 – Quantificação da área atravessada pelo projeto para cada classe de significância dos impactes
sobre a paisagem face à área de estudo do buffer 2000 m

Área total (ha)
Linhas 220 kV
Áreas afetadas pelas
componentes de
projeto

Linhas 400 kV
Subestação
de Sobrado
TOTAL

Significância dos impactes sobre a paisagem
Moderadamente
Pouco significativo
Significativo
significativo
1152,51
552,14
1072,04
21,01 ha
5,06 ha
1,60 ha
1,82%
0,92%
0,15%
5,74 ha
1,54 ha
0,62 ha
0,50%
0,28%
0,06%
3,34 ha
1,27 ha
1,79 ha
0,29%
0,23%
0,17%
30,09 ha
7,87 ha
4,01 ha
2,61%
1,43%
0,38%

Quadro 7.5.18 – Número de apoios em cada classe de significância dos impactes sobre a paisagem

Linhas
220 kV

Até ao P8 LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED1
P8 ao
final
LSBD.VG
Até ao P8 LSBD.ED2/LSBD.VM2
LSBD.VM2
P8 ao
final
LSBD.ED2
Linhas 400 kV

Significância dos impactes sobre a paisagem
Moderadamente
Pouco significativo
Significativo
significativo
Apoios
N.º
Apoios
N.º
Apoios
P3, P4, P5,
5
P1, P6
2
P2
P7, P8
P9 (existente)
1
P9, P10,
3
P26/P11
P3, P4, P5,
5
P1, P2, P6
3
P7, P8
P9, P25/P11
2
P10
1
P9 (existente)
1
P1/1, P2/2,
P37/54,
5
P36/53, P52/3
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Tem-se então a seguinte classificação de impactes da implantação do projeto, como se pode verificar
pela análise da figura e quadros anteriores:


As Linhas a 220 kV apresentam um impacte globalmente reduzido para a paisagem da
região, correspondendo a uma área de cerca de 21,01 ha (75,94% face à área afetada
pelas Linhas de Ligação de 220 kV e apenas 1,82% face à classe correspondente da área
de estudo total / buffer 2000 m do projeto), desenvolvendo-se ao longo de áreas muito
pouco visíveis dada a reduzida dispersão de povoações nas zonas em que o relevo é mais
acentuado e os solos mais pobres;



Contudo, as Linhas a 220 kV apresentam pequenos troços que podem representar um
impacte moderado na paisagem, nomeadamente à chegada à subestação, na encosta
virada para o vale da Cobra sendo, portanto, mais visíveis para as populações envolventes;
apesar de potencialmente mais impactantes, estes correspondem a trechos com dimensões
muito reduzidas, não constituindo uma situação tão gravosa como seria de prever;



Relativamente às Linhas de 400 kV, refira-se que o eixo norte-sul (entre a subestação de
Vila Nova de Famalicão e que faz a ligação às subestações de Recarei e Vermoim), a
400 kV já está implantado no local (de onde será efetuada a abertura para a Subestação de
Sobrado), já integra o vão sobre a ribeira do Vale da Cobra (P35/51 a P36/53/V2/1 e
P52/3/V1), assim como o vão para norte, que passa sobre a EM606 (P2/2/V1/2 e P52/3/V1
a P3/4), pelo que, apesar de potencialmente mais visíveis das povoações a nascente, o
impacte associado já existe atualmente e, deste modo, o projeto em estudo não introduz
quaisquer alterações ou impactes nestes troços, considerando-se o impacte nulo;



Apesar da subestação poder apresentar um impacte mais significativo, como já referido
anteriormente, destaca-se a proposta do Projeto de Integração Paisagística que contribui
para a atenuação da sua interferência na paisagem.

Como seria de prever, o impacte visual decorrente da inserção no território do presente projeto será,
num cômputo global, pouco expressivo, devido não só às suas características em termos estruturais
e da própria morfologia do terreno atravessado mas também em grande parte à predominância de
áreas já muito descaracterizadas nesta região: a título de exemplo, diretamente a sul da área de
implantação da subestação localiza-se uma estação de gestão e tratamento de resíduos,
determinando já à partida uma intrusão visual na paisagem, o que implica que as referências originais
do local tenham já sido alteradas, assim como a sua qualidade visual, que se encontra já à partida
diminuída.
Apesar da sensibilidade intrínseca da área de implantação do projeto, apresentada no Capítulo 5.5,
se apresentar predominantemente moderada, ou seja, não muito suscetível à introdução de
estruturas alheias ao contexto paisagístico, existem algumas manchas mais expostas às populações
envolventes e que consequentemente apresentam potencialmente uma maior sensibilidade. No
entanto, há aqui que ter em consideração a conjuntura efetiva existente. A existência de estruturas
semelhantes às do presente projeto – um elevado número de linhas elétricas que cortam a região –
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associado ainda à indústria existente e à dispersão urbana, que peca pelo seu caráter caótico,
determinam que este território apresente consequentemente uma menor suscetibilidade à introdução
de um elemento/infraestrutura deste cariz. A par deste facto, as linhas, apesar de terem um
desenvolvimento contínuo, constituem estruturas muito ténues e que facilmente se dissipam no
contexto envolvente, assim como os apoios que, pelo seu caráter reticulado deixam de ser percetíveis
a distâncias pouco consideráveis. Há ainda que referir que os povoamentos florestais ao longo dos
quais os traçados se desenvolvem predominantemente, concorrem em grande parte para a sua
dissimulação na paisagem, constituindo obstáculos físicos que quebram o eixo visual a partir dos
principais focos de observação, apesar de uma perturbação inicial mais evidente.
No que se refere à subestação, a alteração da morfologia do terreno para a instalação desta estrutura
é também atenuada pela implementação de um Plano de Integração Paisagística, sendo que o
desenvolvimento de vegetação contribui para que o impacte causado seja menos significativo,
permitindo-lhe passar mais despercebida.
Assim, em suma, da análise da intrusão visual gerada pela implementação do projeto, pode concluirse que:


A área de implantação do projeto, apesar de apresentar tendencialmente uma moderada
sensibilidade à introdução de um elemento exógeno, função da sua moderada qualidade visual,
conjugada com uma capacidade de absorção também moderada, decorrente da presença bastante
evidente de diversos aglomerados urbanos na envolvente da serra do Penedo, nomeadamente ao
longo do rio Ferreira, não será muito suscetível à presença desta nova infraestrutura dada a
elevada proliferação de elementos alheios ao contexto original que estão já muito enraizados na
perceção dos habitantes desta região já tão descaracterizada (apresenta-se como um elemento
de observação subjetiva, ou seja, dependente claramente dos interesses e sensibilidades de
um potencial observador), a par ainda do facto do coberto vegetal predominantemente arbóreo
contribuir em grande medida para a sua dissimulação;



As alterações introduzidas ao nível do coberto vegetal na faixa de proteção às linhas
apresentam uma significância reduzida dada a subsistência do estrato arbóreo na envolvente e
que permite a quebra dos eixos de ligação visual a partir das principais populações que se
dispersam ao longo da envolvente da área de estudo.

7.5.3.2.3 – Síntese
A área de implantação do projeto caracteriza-se, assim, por se apresentar pouco exposta aos focos
de observadores que ocorrem na envolvente, conjuntura decorrente da morfologia em presença, num
território pouco apto ao estabelecimento da população, refletindo-se em extensas áreas de ocupação
florestal uniforme, intercalada com manchas de matos. Os principais pontos de observação –
permanentes ou temporários – localizam-se muitas vezes a distâncias consideráveis, nas zonas de
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vale, influindo na capacidade de leitura deste tipo de estruturas. A este facto acresce ainda a
presença de diversos elementos exógenos e a desorganização da paisagem.
As áreas que apresentam simultaneamente uma maior qualidade visual e sensibilidade estão
associadas aos aglomerados populacionais, que se distribuem nos flancos da área de estudo. Se por
um lado a ocupação urbana desregrada se apresenta enquanto uma perturbação da paisagem, por
outro é a esta que estão associadas as áreas agrícolas, mais férteis, que concorrem para a
diversificação da paisagem. Estas zonas constituem também potenciais focos de observadores,
concorrendo para a maior sensibilidade visual.
Por sua vez, a zona central da área de estudo, e de implantação do projeto, é caracterizada por uma
sensibilidade moderada e maior capacidade de absorção dado o reduzido alcance visual e tipo de
ocupação.
Conclui-se desta forma que, face à Unidade (A – Entre Douro e Minho) e Subunidade (A – Serras
de Valongo e outeiros associados) de Paisagem em que o projeto se insere, a perda de área das
mesmas não se revela significativa, dado não só a área de afetação do projeto ser residual no
contexto em presença, como pelo facto de interferir predominantemente com manchas de eucaliptal,
cultura estreme que se dispersa em manchas extensas e uniformes ao longo de toda a região e que,
inclusivamente, diminui significativamente a diversidade florística e faunística nestas áreas.

7.5.3.3 – Fase de Desativação
No caso de uma eventual desativação/desmontagem da infraestrutura em estudo, o tipo de
operações, serão semelhantes às referidas para a fase de construção, uma vez que será necessária
a instalação de estaleiros/parques de materiais, acrescendo o desmonte dos apoios (procedimento
inverso ao da construção dos mesmos), pelo que os impactes se consideram semelhantes.
No caso de desativação originar-se-á um impacte visual positivo sobre a paisagem uma vez que será
eliminado um elemento estranho à mesma e recuperada a área afetada pelas infraestruturas através
da descompactação do solo, da remoção de todo o material que possa constituir resíduo.
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7.6 – USO DO SOLO, ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES

7.6.1 – Introdução
Neste capítulo do EIA pretende-se efetuar a identificação e avaliação dos eventuais impactes
ambientais decorrentes do projeto da subestação do Sobrado e Linhas Associadas, relativamente aos
fatores de uso do solo e ordenamento do território, para as diferentes fases do projeto.

7.6.2 – Uso Atual do Solo

7.6.2.1 – Fase de Construção
Como referido no Capítulo 5.6.3, a plataforma da Subestação e as vias de acesso à Subestação e a
via para restabelecimento do acesso à RETRIA/RECIVALONGO, incluindo os respetivos taludes,
localizam-se numa área florestal de exploração de eucalipto e em zona de matos, sendo estes os
usos do solo dominantes em toda a área de intervenção.
Adicionalmente, a Subestação ocupará uma pequena área de solos sem coberto vegetal e intercetará
a atual estrada de acesso à RETRIA/RECIVALONGO, razão pela qual a mesma será restabelecida
previamente à sua afetação garantindo a manutenção desta acessibilidade aos seus utilizadores.
Relativamente às linhas de transporte em análise, os apoios das mesmas localizar-se-ão
integralmente em áreas de eucaliptal ou de matos.
No quadro seguinte apresenta-se a área ocupada pelas diferentes infraestruturas que fazem parte do
presente projeto por classe de uso do solo:
Quadro 7.6.1 – Área a ocupar pelo projeto em estudo segundo as classes de Usos Atuais dos Solos (em ha)

Usos do Solo

Área Florestal
Matos
Solos sem coberto
vegetal
Vias Rodoviárias
TOTAL

Plataforma da
Subestação, incluindo
acessos e taludes

Restante área de
intervenção da
subestação

Abertura das linhas
de transporte a
400 kV

Ramais das linhas
de transporte a
220 kV

5,623
4,397

3,202
7,392
-

0,20

0,44
0,44

-

-

0,297
10,891

0,20

0,88

0,454
0,479
10,953

Pela análise do quadro anterior fica patente que as principais classes de ocupação de solo
intercetadas pelo projeto são as áreas florestais e os matos.
A afetação maioritária de áreas florestais e matos já era previsível desde a 1ª Fase do EIA (Estudo
das Grandes Condicionantes – Volume 5), pois esta é a tipologia de uso do solo largamente
dominante na área em estudo. Acresce que se privilegiou instalação da subestação e a passagem
SUBESTAÇÃO DO SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

323

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

dos traçados das linhas nestas classes de ocupação do solo em detrimento da ocupação de áreas
consideradas mais sensíveis à presença de infraestruturas com as características da subestação e
das linhas em estudo.
Relativamente à Subestação, a generalidade dos impactes no uso do solo, originados pela sua
instalação, ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da implantação da
plataforma da subestação e respetivo acesso, a que acresce no caso presente a implantação do
restabelecimento da estrada de acesso à RETRIA/RECIVALONGO, da necessidade de abertura de
acessos temporários para apoio à obra e da desmatação e/ou abate de árvores.
Em consequência, a construção da subestação, o respetivo acesso e o restabelecimento da via de
acesso à RETRIA provocarão um impacte direto sobre a exploração florestal e as áreas de matos,
implicando a desmatação e o corte das árvores existentes.
Adicionalmente, durante a fase de construção poderão ocorrer alguns constrangimentos temporários
no acesso à RETRIA/RECIVALONGO resultantes da interrupção do atual acesso e seu
restabelecimento a sul da plataforma da subestação do Sobrado, ainda que a acessibilidade seja
sempre garantida. Este restabelecimento situar-se-á igualmente em área de matos e de floresta
maioritariamente de eucaliptal, incluindo algumas outras espécies invasoras, implicando igualmente o
corte da vegetação.
Não se esperam interferências sobre outros usos do solo.
Assim, avalia-se o impacte sobre os usos do solo na fase de construção da subestação,
nomeadamente sobre as áreas florestais e de matos, como sendo negativo, certo, direto,
permanente, confinado à instalação, de magnitude reduzida, irreversível e minimizável, sendo
classificado como um impacte não significativo.
No que respeita ao acesso à RETRIA/RECIVALONGO, considera-se que o impacte na fase de
construção será negativo, certo, direto, temporário, confinado à instalação, de magnitude reduzida a
moderada, reversível e minimizável, sendo classificado como um impacte pouco significativo.
No que respeitas às linhas elétricas de transporte, a generalidade dos impactes no uso do solo,
originados pela sua instalação, ocorrem sobretudo aquando da fase de construção e resultam da
implantação dos apoios da linha, da necessidade de abertura de acessos temporários para instalação
dos apoios e da desmatação e/ou abate de árvores.
Conforme se descreve no Capítulo 4.3.1, as áreas de intervenção para implantação das fundações
de cada apoio, durante a obra, são estimadas em média em 400 m2 (REN/APAI, 2008), podendo
variar em função das características do solo, do relevo e da ocupação existente. Na área a ocupar
pela obra, necessária à deposição de materiais, à manobra de equipamentos e à instalação de gruas,
os usos existentes poderão ser temporariamente afetados, mas no geral essas utilizações podem ser
retomadas ou repostas após a fase de construção.
324

SUBESTAÇÃO DO SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

No entanto, uma parte significativa dos usos do solo afetados são áreas florestais de espécies de
crescimento rápido (maioritariamente eucalipto e, em menor extensão, pinheiro bravo), pelo que, para
além da área de afetação devida à implementação dos apoios (que, como já se disse, se estima em
cerca de 400 m2 por apoio), deverá considerar-se a necessidade de abertura da faixa de proteção à
linha, com a largura de 45 m centrados no seu eixo, o que faz aumentar a área intervencionada
durante a obra, abrangendo uma área de 19,5ha na envolvente das linhas de 220KV.
De salientar, contudo, que a linha a 400kV, de onde se fará a abertura da linha já se encontra em
funcionamento no local pelo que a faixa de proteção da linha já está estabelecida, não havendo daqui
impactes adicionais.
Assim, trata-se de um impacte negativo e de reduzida magnitude, uma vez que as áreas de floresta
de produção (essencialmente de eucalipto e algum pinheiro bravo) que serão sujeitas a corte não
serão demasiado extensas. Considera-se que este impacte será pouco significativo, uma vez ocorrerá
a indemnização aos proprietários das explorações sujeitas a corte de exemplares, e a manutenção do
valor comercial da madeira abatida, além da continuação das características naturais do terreno, o
que torna estas intervenções reversíveis. Estas operações de corte e arranque de árvores implicam o
cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio, no caso de cortes prematuros de
pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha e de eucalipto em áreas superiores a 1 ha.
Adicionalmente refere-se que a REN SA, no âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão da
Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), propõe desenvolver durante a fase de construção,
como medida voluntária, a elaboração de um plano de reconversão florestal prevendo a substituição
das espécies de crescimento rápido por espécies autóctones. Esse plano de reconversão florestal
será previamente submetido a aprovação do ICNF no âmbito do Decreto-Lei n.º 96/2013 de 19 de
julho, alterado pela Lei n.º 77/2017, de 17 de agosto. Refere-se ainda que apenas será possível
proceder à elaboração deste plano após acordo com os proprietários, tendo em conta que a REN não
toma posse dos terrenos, mas apenas possui serventia de passagem.
Quanto às áreas de matos onde serão instalados apoios, dada a sua fácil recuperação não se
preveem impactes relevantes sobre estas áreas.
As fundações dos apoios atingem, normalmente, uma profundidade de 2 a 4 m, originando uma
quantidade pequena de terras sobrantes. Conforme a prática corrente, na maior parte das situações,
e de acordo com os proprietários, essas terras sobrantes são mantidas no local, sendo espalhadas na
área envolvente aos apoios, não se considerando, como tal, a ocorrência de qualquer impacte com
significado.
Os materiais sobrantes das desmatações efetuadas, em toda a área de intervenção da obra
(subestação do Sobrado, novo acesso à RETRIA, zona de montagem de apoios e na abertura de
acessos), são geridos pelos proprietários quando apresentam valor comercial, ou poderão ser
estilhaçados e depositados sobre os terrenos a descoberto, para minimização de efeitos erosivos, ou
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a sua utilização como fertilizante natural em terrenos em preparação para cultivo, por exemplo.
Situação especial ocorre nos sobrantes de espécies exóticas, que deverão ser geridos de acordo com
o definido no Plano de Gestão de Exóticas (Volume 7) de modo a evitar/minorar a sua proliferação.

7.6.2.2 – Fase de Exploração
No que respeita à subestação e respetivos acesso e taludes, bem como ao restabelecimento do
acesso à RETRIA/RECIVALONGO, na fase de exploração permanece o impacte verificado na
ocupação do solo iniciado na fase de construção, nomeadamente nas áreas florestais e de matos,
uma vez que estas infraestruturas permanecerão no terreno e constituirão os novos usos do solo na
área afetada. Estes impactes podem considerar-se de magnitude reduzida, confinados à subestação
e acessos, irreversíveis, mas pouco significativos.
Relativamente às linhas, na fase de exploração o impacte na ocupação atual do solo será
diferenciado para cada classe de ocupação, sendo confinado ao local de implantação do apoio para a
generalidade das classes de ocupação, tendo em conta a recuperação de áreas afetadas na fase de
construção. Desta forma, a área efetivamente ocupada por apoio será cerca de 120 m2 por apoio.
Nalguns casos a área afetada poderá ser ainda mais reduzida, correspondendo à área efetivamente
ocupada pelos afloramentos dos quatro maciços de fundação, que será cerca de 1,44 m2. Este é o
caso das áreas de mato, que recuperam de forma natural e na quase totalidade.
No que se refere às áreas florestais, muito abundantes na área em estudo, verifica-se que será
necessário proceder ao corte de exemplares para estabelecimento da faixa de servidão com 45 m de
largura, uma vez que as espécies que constituem estas áreas – eucaliptos e pinheiros bravos apresentam um crescimento rápido, atingindo grande porte e pondo, assim, em causa o cumprimento
das distâncias de segurança. Por esta razão, estas espécies não poderão ser mantidas ou plantadas
na faixa de servidão.
Face ao exposto, considera-se que na fase de exploração da linha ocorrerão impactes negativos,
diretos, certos e permanentes sobre a ocupação do solo que, no entanto, são de magnitude reduzida,
localizados, parcialmente reversíveis, minimizáveis e compensáveis e pouco significativos.

7.6.2.3 – Fase de Desativação
No caso da desativação da subestação os impactes esperados serão semelhantes aos verificados na
fase de construção, ficando depois a área ficará disponível para outros usos, nomeadamente para os
usos dominantes na envolvente, isto é, matos e área florestal.
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Caso venha a verificar-se a fase de desativação da linha, os impactes serão na generalidade pouco
significativos, pois as operações a levar a cabo localizar-se-ão no próprio corredor definido pela linha,
incidindo a intervenção sobre áreas mais reduzidas do que na fase de construção.
O único impacte significativo a considerar, na perspetiva do Uso do Solo, terá sinal positivo e deve-se
à eliminação da servidão de proteção à linha, cessando as limitações de uso dessa faixa decorrentes
da presença da mesma, havendo também recuperação das áreas florestais onde se implantavam os
apoios.

7.6.2.4 – Impactes Cumulativos
Os principais impactes cumulativos que poderão atingir alguma expressão sobre os usos do solo
serão os relacionados com a presença das linhas existentes e previstas que se ligarão à Subestação
do Sobrado. Estas linhas dispõem, todas elas, de uma faixa de proteção que assumirá a forma de
servidão administrativa, o que se irá refletir nos instrumentos de gestão do território e no
condicionamento dos usos do solo nesses locais. No entanto, atendendo aos efetivos usos do solo
existentes e previsíveis nessas áreas, essencialmente de exploração florestal, pode considerar-se
que estes impactes cumulativos terão pouco significativo.
A estes acrescem os impactes derivados da autoestrada A41, a norte da subestação em estudo, com
dois nós a grande proximidade da subestação em análise, sendo expectável que a presença desta
infraestrutura rodoviária venha a alterar bastante a dinâmica dos usos do solo da envolvente. A A41 e
os dois nós referidos são responsáveis já por algumas alterações atuais sobre os usos do solo,
destacando-se o recente Centro de distribuição da Jerónimo Martins e instalações logísticas
adjacentes, sendo previsível que estas alterações venham gradualmente a assumir maior expressão
no território.
Por

fim,

ocorrem

impactes

cumulativos

com

as

infraestruturas

compostas

pela

RETRIA/RECIVALONGO e respetivo aterro, localizado imediatamente a sul da subestação em
análise e, conjuntamente com ela, responsável pela alteração dos usos florestais característicos da
envolvente.

7.6.3 – Ordenamento do Território e Condicionantes

7.6.3.1 – Metodologia
No presente capítulo serão analisadas as principais (in)compatibilidades e (des)ajustamentos entre o
uso do solo, as condicionantes e as propostas de ordenamento e desenvolvimento e o projeto da
subestação do Sobrado e linhas associadas.
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Com vista a permitir uma análise ambiental, assim como uma avaliação de impactes mais concertada
com a natureza e localização do projeto em causa, foram inicialmente identificados os objetivos
ambientais que serviram de base à caracterização do ordenamento do território e à respetiva
avaliação de impactes:


Manutenção do equilíbrio na utilização do território, em função dos recursos existentes, da sua
sensibilidade e potencial de uso;



Cumprimento das diretrizes de ordenamento do território, incluindo condicionantes e propostas
de ordenamento posteriores.

Assim, neste capítulo foram identificados todos os aspetos considerados significativos face aos
objetivos ambientais adotados, tendo-se procedido à:


Interpretação das novas funções de uso em relação aos usos tradicionais existentes no local;



Verificação da conformidade entre a implantação do projeto e os modelos de ordenamento em
vigor para a área.

7.6.3.2 – Impactes sobre os Modelos de Desenvolvimento e Ordenamento do Território

7.6.3.2.1 – Instrumentos de Desenvolvimento Territorial e de Política Sectorial
Neste item pretende-se analisar os impactes decorrentes da concretização do projeto, considerando
as orientações e regras estabelecidas nos diversos instrumentos de gestão do território com
incidência na área de estudo.
O PNPOT constitui o quadro de referência para a elaboração dos restantes instrumentos de
planeamento do sistema de gestão territorial nacional, com relevância para os Planos Sectoriais, os
Planos Regionais de Ordenamento do Território e os Planos Diretores Municipais.
A concretização do projeto corresponde, de forma positiva, a alguns dos objetivos estratégicos e
medidas preconizadas no PNPOT, mais concretamente pelo contributo para o reforço e estabilidade
da rede energética ao nível regional, “permitindo acolher a produção local de energia e desenvolver
as capacidades de interconexão inter-regionais e com os Países vizinhos.” (PNPOT – desafio D4).
Os PGRH possuem um grau de generalização bastante grande e um âmbito de intervenção sectorial
muito especializado, pelo que a análise da sua relação com o projeto nos pontos de interesse é
efetuada no fator ambiental “Recursos Hídricos”.
A interferência do projeto com o PROF EDM é considerada como um impacte de natureza negativa
atendendo aos objetivos gerais dos PROF, contudo, pouco significativo, em virtude de não serem
afetadas áreas que correspondam a servidão de perímetros florestais ou florestas modelo e, ainda,
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corredores ecológicos. No PROF nada é referido explicitamente em relação à passagem de linhas
elétricas, dado que se centram fundamentalmente na estratégia de gestão da floresta e das suas
funções de conservação, proteção, produção e recreio.
Contudo, as faixas de servidão (45 metros) associadas às linhas elétricas, são possíveis de
considerar como Faixas de Gestão de Combustível (FGC). A própria linha de 400 KV
(LRR.VNF/LVM.VNF) de onde se fará a abertura para a Subestação do Sobrado é exemplo disso,
fazendo parte da rede de faixas e mosaicos de gestão de combustível definidas Plano Municipal de
Defesa da Floresta contra Incêndios (PMDFCI) de Valongo.

7.6.3.2.2 – Instrumentos de Planeamento Territorial - Análise da conformidade com os PMOT
Em primeiro lugar, para a análise dos impactes no âmbito do Ordenamento do Território é necessário,
estabelecer um enquadramento para o presente projeto energético, no contexto do PDM do concelho
de implantação da subestação e atravessamento pelas Linhas, enquanto principal instrumento de
planeamento e gestão do território para a área de estudo.
Assim, constata-se que o PDM de Valongo não contempla qualquer referência ao traçado, para as
linhas de transporte de eletricidade em estudo, nem uma localização específica para a Subestação do
Sobrado, nas plantas de ordenamento ou condicionantes. Contudo, o PDM preconiza objetivos gerais
como a melhoria da qualidade de vida e crescimento socioeconómico que estão, de algum modo,
associados ao incremento da qualidade e disponibilidade de energia elétrica, daqui decorrendo
impactes positivos, muito significativos, concretizando os objetivos do planeamento municipal e da
sua estratégia de desenvolvimento local, apesar do projeto não coincidir com nenhum espaço
reservado específico.

7.6.3.2.2.1 – Análise dos Impactes sobre as Classes e Categorias de Espaços
Em termos metodológicos para o presente ponto consideram-se as áreas interferidas, a área de
intervenção da Subestação do Sobrado (igual na fase de construção e de exploração) e, no caso das
linhas, a área de afetação para cada Apoio (400 m2 – na fase de construção e 120 m2 na fase de
exploração, de acordo com o Guia APAI, 2008) nas classes de espaço constantes dos Instrumentos
de Gestão Territorial.
De notar que, em termos efetivos, no que se refere às linhas de transporte, apenas os Apoios
constituem alterações ao uso do solo constante na Síntese de Ordenamento (Desenho 11 –
Volume 4), na medida em que a linha em si, se traduz num elemento condicionador dos usos, mas
não substituto dos mesmos.
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Na análise efetuada, será dado enfoque (e respetiva valorização) à interferência com as classes de
espaço constituintes do solo urbano (importância social e económica da classe de espaço afetada)
definidas no PDM de Valongo.
No âmbito municipal, sobre a área de estudo incide apenas o PDM de Valongo, não sendo abrangida
por qualquer plano intermunicipal de ordenamento do território ou, no âmbito dos planos municipais
de ordenamento do território, por planos de urbanização ou planos de pormenor eficazes.
A presente análise será sempre balizada e aferida em função de questões problemáticas que o
reconhecimento da ocupação atual do solo suscite; pelo que a afetação da mesma classe de espaço
poderá ser sujeita a diferentes classificações de impacte de acordo com as suas especificidades.
De acordo com o Desenho 11 - Síntese de Ordenamento, identificam-se de seguida as classes de
espaço diretamente afetadas pela Subestação e pelos Apoios das Linhas, bem como as áreas
ocupadas nas fases de construção e exploração.
No caso da subestação do Sobrado, toda a sua área de implantação, incluindo o acesso à
subestação e o restabelecimento do acesso à RETRIA/Recivalongo ocupa Espaço Florestal de
Produção, abrangendo uma área de 21,8ha.
Quadro 7.6.2 – Tipologia dos espaços existentes interferidos pelas linhas elétricas em estudo

Classe de
espaço

Linha

LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED2/LSBD.VM2
a 220 kV

Faixa de
Servidão
(ha)
(45 m
largura)

Apoios (n.º)

19,064

P1 (inserido na área
de intervenção da
subestação),
P2, P3, P4, P5, P6 e
P7 de ambas as
linhas
P25/P11 da
LSBD.VM2

0*

P1/P1, P2/P2,
P36/P55, P37/P54 e
P52/37 (todos
inseridos na área de
intervenção da
subestação)

Espaço
Florestal de
Produção
Abertura das LRR.VNF
/ LVM.VNF, a 400kV

Área afetada pelos apoios
(m2)
Construção
(400m2)

Exploração
(120m2)

15

6000
(800 m2
integrados na
área da
subestação)

1800
(240 m2
integrados
na área da
subestação)

5

2 000
(inseridos na
área de
intervenção
da
subestação)

600
(inseridos
na área de
intervenção
da
subestação)

P8 de ambas as
linhas;
P9 e P10 das linhas
LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.VG e
Espaço
LSBD.VM2;
Florestal de
LSBD.ED2/LSBD.VM2
5,670
8
3200
960
Conservação
P11/26 da linha
a 220 kV
LSBD.VG
P29A/P29A da
LRR.CT/LRR.VM1
* a faixa de servidão já existe uma vez que as linhas LRR.VNF / LVM.VNF já estão implantadas no local e a
restante intervenção ocorrerá na área afeta à subestação.
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Note-se que os apoios da Abertura das LRR.VNF/LVM.VNF, a 400 kV, para a Subestação do
Sobrado,

assim

como

os

apoios

P1

das

linhas

de

220kV

LSBD.ED1/LSBD.VG

e

LSBD.ED2/LSBD.VM2 encontram-se localizados dentro da área de intervenção da subestação pelo
que a área efetivamente ocupada é comum aos dois projetos.
Na área ocupada pela faixa de servidão das linhas que se sobrepõe à área de intervenção da
subestação, não foram contabilizadas as áreas de afetação de modo a não duplicar a área
efetivamente ocupada.
Note-se ainda que o eixo norte-sul da linha de 400kV, de onde se fará a abertura para a subestação,
já existe no local pelo que a faixa de servidão deste eixo já está constituída. Adicionalmente refere-se
que, a execução da abertura da linha a 400 kV implica a remoção de um apoio da linha existente e
inserida dentro da área de intervenção da subestação.


Fase de Construção

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


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



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



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

Durante a fase de construção haverá necessidade de criação de novos acessos para instalação de
Apoios (localizados em zonas menos acessíveis), objetivando possibilitar a passagem de gruas para
a montagem dos Apoios. Não obstante, saliente-se que serão, sempre que possível, utilizados ou
melhorados os acessos já existentes, como se pode comprovar pelo Plano de Acessos desenvolvido
e apresentado no Volume 6.


Espaços Florestais de Produção

Como anteriormente referido, a categoria “Espaços florestais” corresponde, no município de Valongo
a áreas do solo rural com utilização florestal ou cujo solo tem uma elevada aptidão florestal,
enquadrados nos termos do zonamento florestal do PROF EDM, na sub-região homogénea Serras de
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Valongo. De acordo com o n.º 1 do Artigo 28.º do Regulamento do PDM “Os Espaços florestais de
produção destinam-se dominantemente a exploração silvícola e a ações de manutenção e
recuperação do revestimento vegetal, com base no aproveitamento do solo vivo e dos demais
recursos e condições biofísicas que garantam a sua fertilidade, a salvaguarda da proteção do solo e
das características da paisagem.”.
Na zona da área de intervenção da Subestação e de implantação das Linhas e respetivos Apoios, os
espaços florestais são maioritariamente ocupados por extensos eucaliptais e matos.
No caso da subestação, os impactes são considerados, negativos, certos, de reduzida magnitude
(21,8 ha da área de intervenção da Subestação – incluindo o acesso e o restabelecimento da via de
acesso à RETRIA), permanentes e moderadamente significativos.
No caso das linhas o impacte é considerado de muito reduzida magnitude, 0,52 ha correspondente à
área dos Apoios das Linhas (não inseridos na área de intervenção da Subestação - 15 apoios – P2 a
P8 das linhas de 220kV e P25/P11 da linha Sobrado – Vermoim 2), diretos, parcialmente reversíveis,
logo, não significativos.
Ressalve-se, ainda, que constituição da faixa de proteção às Linhas elétricas numa faixa de 45 m
centrada no eixo das Linhas origina o aumento considerável da área a intervencionar na fase de obra
(19,06 ha, não considerando a extensão das Linhas que se desenvolve dentro da área de intervenção
da Subestação), daqui decorrendo impactes negativos, de reduzida magnitude e moderadamente
significativos.


Espaços Florestais de Conservação

De acordo com o n.º 1 do artigo 31.º do Regulamento do PDM “Os Espaços florestais de conservação
destinam-se dominantemente a proteção e recuperação de valores ecológicos, florísticos, faunísticos,
arqueológicos e geológicos, garantindo a proteção do solo e as características da paisagem,
integrando as áreas com estatuto especial de proteção, designadamente, da Rede Natura 2000 e da
Área de Paisagem Protegida Local.”.
Esta área é cumulativamente correspondente a espaço de Valores de Interesse Biológico – Área de
interesse ecológico da ribeira de Tabãos (RT), de acordo com a Planta de Ordenamento – Sistema
Patrimonial.
O Espaço Florestal de Conservação intercetado corresponde à envolvente da Ribeira de Tabãos,
contudo, na zona de desenvolvimento do projeto não foram identificados valores ecológicos
especialmente relevantes, como exposto no Capítulo 5.3. 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
220kV), permite sobrepassar o vale da Ribeira de Tabãos e alguma vegetação que esteja associada
a esta linha de água.
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Esta área abrange igualmente zonas mais de montante da bacia da ribeira de Tabãos,
nomeadamente onde se implantam os apoios P9, P10 e P11 das linhas LSBD.VG e LSBD.VM2,
contudo ocupados por matos e não afetos atualmente à prática florestal.
Os impactes sobre os Espaços Florestais de Conservação são considerados negativos, de moderada
magnitude (0,32 ha decorrentes da implantação dos apoios, a que adiciona a faixa de servidão das
Linhas (45 m centrado no eixo da Linha) correspondendo a 5,67 ha), parcialmente reversíveis e
minimizáveis. Tendo em conta o maior valor que a presente categoria do PDM pretende salvaguardar,
pelo seu interesse do ponto de vista ecológico, a interseção deste espaço terá um impacte
moderadamente significativo.


Fase de Exploração

Nesta fase, os impactes decorrem da ocupação direta do espaço pela implantação da subestação do
Sobrado e que resultam da permanência dos impactes referidos na fase de construção, e da
implementação da servidão administrativa legalmente devida às linhas de transporte de energia em
estudo, com reflexos no condicionamento dos usos de solo nas zonas de sobrepassagem e na
envolvente imediata (impondo, inclusive, ações de manutenção e decote da vegetação ao longo das
Linhas).
Deste modo, os Instrumentos de Gestão Territorial, nomeadamente o PDM de Valongo deverá ser
reajustado, no sentido de integrar no seu zonamento a nova realidade imposta pelas novas
infraestruturas de transporte de energia elétrica, promovendo, simultaneamente, um desenvolvimento
sustentado nas áreas situadas na sua envolvente.
Estas restrições ao uso do solo impõem uma desvalorização desses territórios e envolventes
imediatas, constituindo impactes negativos, contudo pouco significativos face à tipologia dos usos
dominantes.
Refira-se, ainda, que as áreas intervencionadas de 400 m2 junto a cada apoio na fase de construção
serão repostas após esta fase, restando em definitivo apenas a ocupação do solo em 120 m2 (áreas
por apoio indicadas no Guia APAI, 2008) (afetação irreversível da ocupação do solo no local exato da
implantação dos apoios, como exposto no quadro 7.6.2 e resultando num total de 2520 m2 (sem
contabilizar com os apoios inseridos na área de intervenção da subestação), dos quais 960 m2
inserem-se em Espaços Florestais de Conservação representando um impacte de moderada
magnitude e moderadamente significativo.
No caso da Subestação do Sobrado mantem-se a área de intervenção de 21,8 ha, dando caráter
permanente à intervenção.
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Fase de Desativação

A fase de desativação do projeto ocorrerá num horizonte temporal relativamente distante, pelo que os
impactes no Ordenamento do Território são difíceis de prognosticar, pois dependem da evolução, a
longo prazo das estratégias e programas definidos e a definir para a região.
Pelas características do projeto em apreço não é previsível que ocorra a desativação da Subestação
do Sobrado, devendo a REN, S.A., proceder apenas às alterações que as necessidades de energia
ou a evolução tecnológica aconselhem.
Contudo, em caso de desativação considera-se que não ocorrerão impactes ao nível do ordenamento
do território e áreas de uso condicionado, numa primeira fase, registando-se, após a reposição das
condições pré-existentes, uma aproximação progressiva à situação atual, determinando uma
revalorização do território face à envolvente, sobretudo se este tiver entretanto sido objeto de ações
de revalorização visual e patrimonial e dos usos urbano/industriais que se perspetivam para este
território.
Relativamente a uma possível desativação das Linhas, os impactes associados respeitam, por um
lado, à eliminação das referidas restrições, assegurando uma revalorização do território. Por outro
lado, considerando as principais atividades decorrentes no caso de uma fase de desativação do
projeto, nomeadamente o desmantelamento de equipamentos (Apoios e Cabos), não se vislumbram
impactes negativos referentes ao ordenamento territorial da área.

7.6.3.3 – Impactes sobre as Condicionantes ao Uso do Solo
Os impactes negativos sobre os espaços associados a servidões de utilidade pública ocorrem, na sua
grande maioria, durante a fase de construção, dado ser nesta fase do projeto que são alterados, de
uma forma direta, os usos afetos às áreas ocupadas pelas novas infraestruturas, ou de uma forma
indireta decorrente da movimentação de máquinas e equipamentos que se gera em torno da
construção.
Será, com efeito, nesta primeira fase que ocorrerão os impactes mais significativos pela ocupação do
território, que terão uma ação permanente. Não obstante, refira-se que a generalidade dos impactes
no domínio das Condicionantes ao Uso do Solo embora tenha início na fase de construção mantémse na fase de exploração.
Para qualquer das condicionantes apontadas aplicam-se as disposições constantes do Regulamento
do PDM e na legislação específica em vigor. De forma a enriquecer a análise, foram igualmente
incluídos outros elementos, que poderão constituir-se como condicionantes, solicitados e
disponibilizados junto de entidades competentes, para além das identificadas aquando da realização
de trabalho de campo.
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Refira-se que serão somente analisadas as Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições
de Utilidade Pública (CSARUP) efetivamente interferidas ou potencialmente afetadas pelas ações
necessárias à concretização do projeto (Desenho 12 – Síntese de Condicionantes).
As áreas afetadas foram medidas considerando o cálculo das áreas diretamente afetadas pelo
projeto, correspondendo à área de intervenção, no caso da subestação do Sobrado e, no caso das
linhas à área ocupada pelos Apoios (ha) - considerando que a área de afetação para cada Apoio é de
400 m2 na fase de construção e que se reduz para 120 m2 na fase de exploração.

7.6.3.3.1 – Recursos Naturais

7.6.3.3.1.1 – Recursos Hídricos


Domínio Público Hídrico

Relativamente ao Domínio Público Hídrico, constata-se o atravessamento aéreo das Linhas de água
ribeira do Vale da Cobra e ribeira de Vale Tabãos e pequenos afluentes de regime temporário
identificáveis

através

da

cartografia

militar;

estes

atravessamentos

respeitam

apenas

à

sobrepassagem pelos vãos das Linhas, dado que a colocação dos Apoios foi evitada nesses locais e
fora da faixa de servidão (margem de 10 metros - cursos de água não navegáveis ou flutuáveis). Esta
situação determina a inexistência de qualquer situação impactante, embora se justifique a
consideração de medidas de minimização no sentido da sua proteção, essencialmente durante a fase
de construção.

7.6.3.3.1.2 – Recursos Agrícolas e Florestais


Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios

São recorrentes os registos de incêndios na área de estudo (vide Desenho 12 – Volume 4),
nomeadamente:


2010 – Abrangendo linhas 220kV desde o vão entre os apoios P5 a P6 até ao final e, na linha
400 kV, o apoio P3/4 (existente) e o vão entre este e os apoios P2/2 e P52/3.



2012 – Abrangendo uma pequena área (0,9ha) na zona prevista para implantação da
subestação.



2013 – Abrangendo uma pequena área (1,95ha) na zona prevista para implantação da
subestação e abertura da linha de 400 kV.
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2016 – Abrangendo uma área (12,75 ha) na zona prevista para implantação da subestação
bem como a zona de implantação da abertura das linhas de 400 kV.



2017 – Abrangendo uma área (3,53 ha) na zona prevista para implantação da subestação bem
como a zona inicial de desenvolvimento das linhas de 220 kV até ao vão entre os apoios P3 a
P4.



2019 – Abrangendo o apoio P3 da Linha LSBD.ED1/LSBD.VG e o vão entre os apoios P3 a P4
das duas linhas de 220kV

Recorde-se que, de acordo com o n.º 5 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 327/90, alterado e republicado
pelo Decreto-Lei n.º 55/2007, tratando-se de uma ação de interesse público ou de um
empreendimento com relevante interesse geral, como tal reconhecido por despacho conjunto dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas do ambiente e do ordenamento do território e da
agricultura e do membro do Governo competente em razão da matéria, o levantamento das
proibições opera por efeito desse reconhecimento, o qual pode ser requerido a todo o tempo.
Devido à presença de grandes manchas de uso florestal - essencialmente de floresta de produção
(pinhal e eucaliptal) - e matos, deverá acautelar-se a ocorrência de material combustível resultante da
ação de desmatação na envolvência das infraestruturas previstas, devendo igualmente ser evitadas
ações que causem poluição dos solos e evitadas ou desenvolvidas com os cuidados necessários as
ações que causem erosão dos solos.
Assim, os impactes negativos sobre as áreas ardidas são considerados de reduzida magnitude e
pouco significativos (atendendo à existência de um quadro jurídico de proteção dos terrenos ardidos).
Como nota, refira-se ainda que deve ser mantida uma faixa de gestão de combustível em torno da
subestação, em cumprimento do definido pelo Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra
Incêndios (SNDFCI), e igualmente no cumprimento do referido no n.º 5 do artigo 22.º do PDM de
Valongo.

7.6.3.3.1.3 – Recursos Ecológicos


Reserva Ecológica Nacional (REN)

Os espaços da REN representam os recursos considerados essenciais para a manutenção e
preservação de estrutura biofísica, indispensável ao uso sustentável do território.
O local proposto para a Subestação está parcialmente abrangido por solos classificados como REN
(cabeceira de linhas de água), sendo que as linhas elétricas de ligação à subestação também
intercetam, em grande parte, com áreas de REN (cabeceiras de linhas de água, áreas com risco de
erosão e leitos dos cursos de água).
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Quanto às linhas, a afetação é distinta para as fases de construção e exploração e resulta no
apresentado no quadro seguinte.
Quadro 7.6.3 – Áreas de REN ocupadas pelos Apoios das linhas elétricas em estudo

Tipologia

Cabeceiras
das Linhas
de Água

Áreas com
Risco de
Erosão

Linhas

Faixa de
Servidão (ha)
(45 metros de
largura)

LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED2/LSBD.VM2
a 220 kV

8,630

Abertura das
LRR.VNF / LVM.VNF,
a 400 kV

01

LSBD.ED1/LSBD.VG
LSBD.ED2/LSBD.VM2
a 220 kV

13,613

Abertura das
LRR.VNF / LVM.VNF,
a 400 kV

0*

Área afetada pelos
apoios
Construção Exploração
(400m2)
(120m2)

Apoios
P3, P4 de ambas as
linhas de 220kV
P5 (apenas da
LSBD.ED2/LSBD.VM2)
P26/P11 (apenas da
LSBD.VG)
P1/P1, P2/P2, P52/37
(inseridos na área de
intervenção da
subestação)
P2, P5, P6 e P8 de
ambas as linhas de
220kV
P3 e P4 (apenas
LSBD.ED1/LSBD.VG)
P9 (LSBD.VM2)
P9, P10 e P26/P11
(LSBD.VG)
-

6

2200

720

3

1200

360

14

5600

1680

0

-

-

Nota: a área que interceta Cabeceiras das Linhas de Água sobrepõe-se parcialmente a Áreas com Risco de Erosão em 4,31 ha nas linhas de
220kV e em 0,53 ha na abertura a 400kV

A subestação interfere com cabeceiras de linhas de água (áreas estratégicas de proteção e recargas
de aquíferos) na zona mais a norte, como se pode constatar pela análise do Desenho 12 – Síntese
de Condicionantes, em cerca de 5,76 hectares.
No caso das linhas, a área abrangida pela tipologia Cabeceiras das Linhas de Água, ocupada pelos
apoios das Linhas não inseridos na área de intervenção da Subestação, correspondem aos P3, P4,
P5 (este último apenas da LSBD.ED2/LSBD.VM2) e P26/P11 (apenas da LSBD.VG), abrangendo
uma área de 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 220kV, temos um total de aproximadamente
8,63ha.
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 220kV, nomeadamente pelos Apoios
P2, P5, P6 e P8 de ambas as linhas de 220kV, 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

1
A faixa de servidão do eixo norte-sul estabelecido pelas linhas LRR.VNF / LVM.VNF já existe atualmente, sendo que a área
da faixa de servidão da abertura da linha localiza-se na sua totalidade na área de intervenção da subestação, não
representando afetação de áreas adicionais.
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0,168 ha na fase de exploração. Ao considerarmos a faixa de proteção às Linhas, a área interferida
passa a ser de 13,613 ha.
A abertura das LRR.VNF / LVM.VNF, a 400 kV não contempla qualquer interferência com a REN uma
vez que a extensão de linha desenvolver-se-á na zona onde já está estabelecida a servidão da linha
atual, sendo a abertura integrada na área de intervenção da subestação.
Nenhuma das linhas em estudo interferem diretamente com a tipologia Leitos de Cursos de Água.
Refere-se

somente

o

atravessamento

pelo

vão

das

Linhas

LSBD.ED1/LSBD.VG

e

LSBD.ED2/LSBD.VM2, a 220 kV entre os Apoios P1 e P2 (ribeira do Vale da Cobra) e P7 e P8
(ribeira de Tabãos) e P9 e P10 (LSBD.VG). Deste modo, no que se refere à REN, desde que não haja
interferência com os leitos de cursos de água, o procedimento a desenvolver será apenas uma
comunicação prévia.
Muito embora o projeto não seja compatível com a REN, ao abrigo do artigo 21.º do RJREN,
enquanto projeto de relevante interesse público, o projeto está ao abrigo das exceções que permitem
intervenções em áreas de REN (artigo 21.º), o que, obviamente, não isenta a definição de medidas
mitigadoras.
De facto, logo desde a seleção da localização do projeto foi tido em conta a minimização da afetação
desta condicionante. Em fase prévia ao EIA foram analisadas várias alternativas e tomadas todas as
considerações na implantação da plataforma da subestação, no sentido de minimizar a afetação da
REN (vide Anexo C – Volume 3 e síntese apresentada no Capítulo 1.2).
Neste sentido, no que concerne aos impactes intrínsecos à afetação de áreas de REN, no cômputo
geral, estes são considerados no caso da subestação negativos, moderadamente significativos,
diretos, permanentes e irreversíveis e de moderada magnitude. No caso das linhas o impacte é
bastante mais diminuto, considerando-se negativo, de reduzida magnitude, direto, parcialmente
reversível e pouco significativo.

7.6.3.3.2 – Infraestruturas

7.6.3.3.2.1 – Servidão Aeronáutica
De acordo com informação do PDM de Valongo, verifica-se que a Zona de servidão aeronáutica do
Aeroporto Sá Carneiro é parcialmente abrangida pela área de estudo, perto do seu limite poente,
pelas LSBD.ED1 e LSBD.ED2, a 220kV (Apoio P8 e linhas de ligação aos P7 e P9).
Neste âmbito, em resposta a pedido de parecer, a ANA, Aeroportos de Portugal informou que: “a área
em estudo não se encontra na vizinhança de infraestruturas aeroportuárias civis, pelo que mão está
sujeita às limitações impostas por este tipo de equipamento.
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No âmbito da Servidão Aeronáutica Geral deverão ser contempladas nos Estudos da Subestação e
dos Projetos Associados as situações de sinalização/balizagem dos elementos que se enquadrem na
caracterização de “obstáculos à navegação aérea” da Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03,
de 06 de Maio, onde se releva particularmente as situações cujos apoios e cabos das linhas aéreas
de energia que venham previsivelmente a cruzar e/ou a situar-se em área “non aedificandi” das
autoestradas, IP´s e IC´s.
Relativamente às balizagens referidas no documento acima mencionado, salienta-se que é previsível
que as mesmas resultem em impactes paisagísticos relevantes. Para essas balizagens, deverá ser
estabelecido um programa de monitorização e manutenção tendo em vista assegurar o seu
permanente bom estado e funcionamento ininterrupto, pelo que deverá ser-nos comunicada qualquer
alteração verificada.
Os projetos finais e definitivos da Subestação e das Linhas Aéreas de Energia Associados deverão
ser enviados à entidade aeronáutica competente para verificação/validação da referida balizagem
aeronáutica.
(…).”
Assim, e apesar da referência em PDM, o que se manteve por questões de referenciação da
informação nele constante, considera-se que o projeto não interfere com áreas de servidão, o que
associado à inexistência de atravessamentos de autoestradas, IP´s e IC´s em não ser prevista a
balizagem aérea em função de qualquer servidão desta natureza.
Contudo, ressalve-se que, como referido pela ANA, o projeto será de qualquer forma enviado à
entidade aeronáutica competente no âmbito do licenciamento administrativo.

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

7.6.3.3.2.3 – Rede Viária
Nas travessias de vias de comunicação - EM606 - são respeitadas as distâncias mínimas dispostas
no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) (Decreto Regulamentar
n.º 1/92, de 18 de fevereiro), podendo considerar-se essas situações como devidamente
salvaguardadas, como exposto no Capítulo 4.2.3.3.
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Poderá somente verificar-se constrangimentos na rede viária local, não só pelo afluxo de tráfego de
veículos pesados e de maquinarias afetas à obra, uma vez que o acesso à RETRIA só será
desafetado quando estiver a funcionar o acesso alternativo, não havendo cortes no caminho
atualmente existente. Por conseguinte, os impactes esperados assumem-se como negativos, mas de
reduzida magnitude, temporários, reversíveis e pouco significativos.



Fase de Desativação

Como exposto face ao Ordenamento do Território, é difícil de prever quais os impactes da
desativação/desmantelamento das infraestruturas agora em estudo.
A desativação da subestação permitirá recuperar os espaços para a sua função atual ou outras
equivalentes, o que constitui um impacte positivo, nomeadamente permitindo uma eventual
reconstituição dos solos integrados na REN.
No que se refere às linhas, a sua desativação resulta na eliminação das condicionantes à ocupação a
esta associadas, contudo, sem que esta ação tenha efeitos expressivos no território , pelo seu carater
florestal que se pressupõe que se mantenha.
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7.7 – COMPONENTE SOCIAL

7.7.1 – Metodologia
Numa perspetiva analítica, a avaliação de impactes sociais decorrentes da construção de um projeto
desta natureza deve ter em conta várias dimensões (estreitamente interligadas), atendendo aos
níveis de abordagem territorial (macro e micro):


A interferência física da estrutura (incluindo a sua presença e características funcionais) com a
funcionalidade e usos atuais e potenciais do solo e do território (quer seja habitacional,
turístico, agrícola, florestal ou outros);



A importância social dos espaços para os grupos sociais que o utilizam (nomeadamente o seu
valor social, afetivo e simbólico, para além do valor material);



O processo de adaptação (ou de transformação social) da população a novas circunstâncias,
entre as quais as alterações na qualidade ambiental, na qualidade e modos de vida e as
perceções de risco associadas quer à atividade de obra, quer ao funcionamento do projeto;



As mais-valias ou alterações positivas que o projeto provoca comparativamente à situação
atual no quadro das várias componentes que constituem o projeto.

Assim, como resultado das ações necessárias à concretização de um projeto como o presentemente
em estudo, verificam-se habitualmente um conjunto de alterações no ambiente socioeconómico, que
correspondem a processos sociais, ao nível demográfico, económico e sociocultural.

7.7.2 – Fase de Construção

7.7.2.1 – Impactes Regionais e Concelhios
Neste capítulo procura-se identificar as alterações socioeconómicas mais relevantes que decorrem da
concretização do projeto em análise, a uma escala macro.


Economia e Emprego

Durante o período de construção é expectável a geração de emprego, o que constitui um impacte
positivo. No entanto, apesar da obra possibilitar a criação de emprego local temporário não
especializado, na construção deste tipo de infraestruturas é utilizada essencialmente mão de obra
especializada e certificada, normalmente não disponível no local.
Assim, tendo em conta a natureza do projeto em análise e a especificidade da mão-de-obra
necessária à sua construção, considera-se que a contratação de mão-de-obra seja maioritariamente
externa e não local, fazendo com que não se registem, portanto, benefícios locais relevantes ao nível
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da empregabilidade. Assim o impacte gerado poderá ser positivo, contudo temporário e de
significância e magnitude reduzida.
Contudo, refere-se ainda, ao nível da economia, a presença de pessoal afeto à obra na envolvente da
área do projeto em análise determinará um aumento nos consumos de bens e serviços locais,
nomeadamente no que diz respeito ao alojamento, restauração, comércio, com impactes positivos,
temporários, indiretos ao nível da economia local ainda que pouco significativos, dada a dimensão do
projeto.


Demografia e Povoamento

Ainda que seja esperada mão-de-obra externa especializada, o que conduzirá a um aumento
temporário da população presente no município, prevê-se que a mesma seja em número reduzido
dada a dimensão confinada da obra.
São por isso esperados a este nível impactes temporários, certos, localizados, ocasionais, positivos
de reduzida significância e magnitude.


Acessibilidades, rede viária e segurança rodoviária

Durante a fase de construção, certas vias, em especial a EM606 (onde é feito o acesso à subestação
e às linhas) e o acesso à RETRIA/Recivalongo poderão ter alguma perturbação localizada e
temporária por estar confinado com a área de intervenção e com os locais onde se irão desenvolver
movimentações

de

terras,

maquinaria

e

pessoal.

Estas

situações

poderão

envolver

o

constrangimento do fluxo de tráfego com implicações a nível local que, nos piores cenários poderá
dar origem a um abrandamento na circulação viária local face à presença dos trabalhos, contudo,
considera-se o impacte negativo, temporário, provável, localizado, direto, de moderada magnitude,
minimizável e não significativo.

7.7.2.2 – Impactes Locais


Alterações na qualidade ambiental e de vida dos utentes e afetação das Acessibilidades e
Circulações Locais

Os impactes negativos mais importantes sobre a componente social e económica, ao nível local,
encontram-se sobretudo associados aos incómodos causados pelas atividades de construção (por
exemplo, o funcionamento e deslocação de máquinas pesadas), geralmente responsáveis por
marcadas alterações na qualidade ambiental – em contexto de emissão de poeiras, vibrações e ruído,
e também com os prováveis constrangimentos na rede viária local, pelo afluxo de tráfego de veículos
pesados e de maquinarias afetas à obra.
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Contudo, tendo em conta os seguintes fatores, espera-se que os impactes decorrentes dos processos
de obra, no caso em análise, tenham fraca expressão:


Como ficou descrito na Situação de Referência, no interior da área de implantação do projeto
não existem quaisquer elementos humanizados, sendo a envolvente de caráter florestal;



As infraestruturas mais próximas (RETRIA e RECIVALONGO) localizam-se a mais de 80m do
limite da área de intervenção e a Escola Profissional de Valongo, a cerca de 150 metros, e
edifício da “Casa do Bugio”, a cerca de 310m;



As zonas habitacionais mais próximas localizam-se a cerca de 750 m.

Assim, conclui-se que apenas uma parcela muito reduzida da população circundante poderá ser
incomodada pelos trabalhos de obra, nomeadamente ao nível da utilização das vias, no entanto,
estes impactes apesar de negativos, serão temporários decorrentes do processo de obra, localizados,
minimizáveis, reversíveis e de reduzida magnitude e significância.
A este nível importa referir ainda que durante a fase de construção será afetado diretamente o acesso
à RETRIA/RECIVALONGO, sendo nesta via esperado um impacte negativo, não significativo, certo,
localizado e de magnitude moderada, estando previsto desde logo o restabelecimento deste acesso,
pelo que o impacte é temporário e circunscrito a um período temporal reduzido.

7.7.3 – Fase de Funcionamento/Exploração

7.7.3.1 – Impactes Regionais e Concelhios
No que diz respeito ao emprego gerado, nesta fase do projeto este poderá, potencialmente, envolver
operadores de manutenção de maquinaria e equipamento e trabalhadores para corte de vegetação e
manutenção da faixa de proteção às linhas, bem como pessoas especializadas para a vistoria da
subestação e das linhas, no entanto este será em número bastante reduzido e apenas ocorrerá em
situações pontuais – impacte positivo, de reduzida magnitude e moderadamente significativo.
Ao nível regional e concelhio são esperados impactes positivos, de elevada magnitude e significância
que resultam da melhoria da qualidade de vida das populações abrangidas pelo desenvolvimento da
rede elétrica. De facto, esta nova subestação da RNT, e linhas associadas, integra 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. A
subestação em 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.
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7.7.3.2 – Impactes locais
Não se esperam quaisquer impactes significativos relativamente a habitações ou outras estruturas de
atividade humana, visto que as mesmas se encontram a uma distância considerável (a zona
habitacional mais próxima fica a cerca de 750m).
Relativamente a alterações na qualidade ambiental e de vida dos utentes acresce ainda expor as
conclusões da análise efetuada no capítulo referente ao Ambiente Sonoro (7.2.3) onde é expresso
que não se preveem impactes negativos dignos de registo induzidos pelo funcionamento das linhas
de transporte e pela Subestação de Sobrado, desde que, na Configuração Final, sejam consideradas
medidas de condicionamento acústico previstas no projeto para a Subestação.

7.7.4 – Fase de Desativação
Caso se verifique a desativação da subestação e linhas associadas, os impactes serão semelhantes
aos identificados para a fase de construção, prendendo-se essencialmente com o desmantelamento
das infraestruturas.
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7.8 – SAÚDE HUMANA

7.8.1 – Introdução
Em função das caraterísticas e ações do projeto da Subestação do Sobrado 400/220/60 kV e Linhas
de Ligação a 400 kV e 220 kV associadas bem como das caraterísticas do meio e das populações da
área de intervenção e influência do projeto, foram definidos vários determinantes de saúde para a
análise e avaliação de impactes, para as diferentes fases de desenvolvimento do projeto.
Considerando que os determinantes de saúde podem ser quaisquer fatores individuais, sociais,
económicos ou ambientais que podem afetar a saúde e bem-estar dos indivíduos ou populações,
foram considerados os seguintes fatores, para a avaliação dos impactes do projeto nas fases de
construção e exploração:


Ruído;



Segurança;



Afetação da propriedade e rendimentos, processos de negociação e pagamento de
indemnizações;



Exposição a campos elétricos e magnéticos (efeitos potenciais; risco percebido).

7.8.2 – Identificação e avaliação de impactes na Saúde e Bem-estar

7.8.2.1 – Fase de Construção
No quadro seguinte efetua-se um exercício de identificação de potenciais encadeamentos de impacte
e conjugação de impactes, em função das ações e atividades relacionadas com a construção do
projeto, os determinantes de saúde, fatores de vulnerabilidade e fatores de risco existentes na
envolvente das frentes de obra e na área de influência do projeto.
As análises efetuadas apoiaram-se nos resultados das avaliações realizadas nas componentes
Ambiente Sonoro, Componente Social e análise de Risco cujos capítulos devem ser consultados
complementarmente.
A análise do quadro permite concluir que a fase de construção pode ter efeitos negativos na saúde e
bem-estar, mas que os potenciais impactes, de uma forma geral, são pouco significativos desde que
tomadas as necessárias medidas preventivas ou mitigadoras.
Prevê-se que os efeitos resultantes da produção de ruído pelas atividades construtivas sejam pouco
significativos, apesar do ambiente sonoro de referência ser pouco perturbado. O número de recetores
sensíveis é muito reduzido e, considerando a distância dos recetores à área de projeto, as
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características das operações construtivas e as respetivas emissões de ruído não são suscetíveis de
provocar um incómodo intenso e/ou prolongado.
Não se prevê também um significativo risco de ocorrência de acidentes envolvendo a população
local. Os principais impactes poderão resultar da circulação de máquinas e veículos da obra nas vias
públicas, particularmente no interior de povoações. A planificação das circulações, limitando ou
evitando a circulação no interior das povoações, a adoção dos cuidados necessários e o cumprimento
escrupuloso das regras de trânsito podem reduzir o risco potencial de acidente e as consequências
negativas para a saúde.
Referem-se ainda eventuais efeitos no bem-estar que poderão resultar da afetação da propriedade
e/ou de rendimentos das explorações, seja de caráter temporário ou permanente (apoios, linhas,
servidão). A afetação da propriedade e a incerteza associada aos processos de negociação das
respetivas indemnizações pode constituir uma fonte de receios e um fator de ansiedade,
particularmente em pessoas idosas e de baixos recursos, nomeadamente proprietários de pequenas
parcelas. Trata-se de um processo complexo cujos efeitos são de difícil avaliação prévia, na medida
em que as reações individuais podem diferir acentuadamente, em função de cada situação concreta.
Alguns dos afetados podem sentir satisfação pelo rendimento proporcionado pelas indemnizações e
compensações, enquanto que outros poderão reagir negativamente. Importa, assim, contactar e
informar, adequada e atempadamente, as pessoas afetadas.
Os diversos tipos de impactes, analisados anteriormente, podem conjugar-se e fazer-se sentir
conjunta ou sinergicamente, no todo ou em parte significativa, nas áreas envolventes das frentes de
obra. No entanto, o facto de esta envolvente ser muito pouco povoada, os impactes no ambiente
sonoro serem pouco significativos e os riscos de acidente serem reduzidos, reduz a importância da
conjugação de impactes.
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Quadro 7.8.1 – Fase de Construção – Identificação de potenciais encadeamentos de impacte e conjugação de impactes
Ações e
operações
construtivas















Montagem do
estaleiro e parque
de materiais
Desmatação da
área de
implantação da
SE e abertura da
faixa
Marcação e
abertura de
caboucos
Movimentos de
terras e
terraplenagens
Construção dos
maciços de
fundação e
montagem das
bases
Colocação dos
apoios
Montagem dos
cabos
Circulação de
máquinas e
veículos

Determinantes

Ruído

Afetação da
propriedade e
rendimentos;
processos de
indemnização

Segurança

Potenciais efeitos na
saúde e bem-estar
- Incomodidade;
- Perturbação da
comunicação;
- Cansaço,
Perturbações no sono;
- Irritabilidade,
- Perturbações da
atenção e da
concentração;
- Ansiedade;
- Doenças
gastrointestinais;
- Doenças
cardiovasculares

Fatores locais de
vulnerabilidade
ou sensibilidade

- População idosa;
- População com
baixos recursos.

Fatores gerais de
vulnerabilidade
(morbilidade e
mortalidade)

- Prevalência de
perturbações
depressivas;
- Doenças
cardiovasculares

Potenciais impactes do projeto

-

Prevê-se que os efeitos resultantes da produção
de ruído pelas atividades construtivas sejam
pouco significativos, apesar do ambiente sonoro
de referência ser pouco perturbado. O número de
recetores sensíveis é muito reduzido no contexto
da área de intervenção e, considerando a
distância dos recetores à linha, as características
das operações construtivas e as respetivas
emissões de ruído não são suscetíveis de
provocar um incómodo intenso e/ou prolongado.

Conjugação de
impactes

- Ansiedade;

- População idosa;
- População com
baixos recursos.

- Prevalência de
perturbações
depressivas;
- Doenças
cardiovasculares

-

A afetação da propriedade e/ou de rendimentos
das explorações, seja de caráter temporário ou
permanente (apoios, linhas, servidão) e a
incerteza associada aos processos de
negociação pode constituir uma fonte de receios
e um fator gerador de ansiedade.
Informação atempada e processos de
negociação e indemnização justos são medidas
indispensáveis para prevenir impactes
significativos.

- Risco de acidente
(morbilidade /
mortalidade)

- População idosa

- Prevalência de
causas externas
(acidentes de
transporte)

-

Risco de acidente, sobretudo resultante da
circulação de veículos e máquinas na via pública.
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Estes potenciais
impactes podem
conjugar-se e
fazerem sentir
conjunta ou
sinergicamente,
no todo ou em
parte significativa,
nas áreas
envolventes das
frentes de obra.
No entanto, o
facto de esta
envolvente ser
muito pouco
povoada, os
impactes na
qualidade
ambiental serem
pouco
significativos e os
riscos de acidente
serem reduzidos,
reduz a
importância da
conjugação de
impactes.
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7.8.2.2 – Fase de Funcionamento/Exploração
Ao nível regional e concelhio são esperados impactes positivos, de elevada magnitude e significância
que são consequência da melhoria da qualidade de vida das populações abrangidas pelo reforço da
rede elétrica possibilitado com a implantação do projeto.
De facto, esta nova subestação da RNT, e linhas associadas, integra 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. A subestação em
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.
Não se esperam quaisquer impactes relativamente a habitantes ou utentes de outras estruturas de
atividade humana, visto que as mesmas se encontram a uma distância considerável (a zona
habitacional mais próxima fica a cerca de 750m). Mesmo ao nível do ruído, conforme expresso no
capítulo específico referente ao Ambiente Sonoro (Capítulo 7.2.3), não se preveem impactes
negativos dignos de registo induzidos pelo funcionamento das linhas de transporte e pela Subestação
de Sobrado, desde que, na Configuração Final, sejam consideradas as medidas de condicionamento
acústico previstas no projeto para a Subestação.

7.8.2.3 – Fase de Desativação
Caso se verifique a desativação da subestação e linhas associadas, os impactes serão semelhantes
aos identificados para a fase de construção, prendendo-se essencialmente com o desmantelamento
das infraestruturas.
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8 – ANÁLISE DE RISCO AMBIENTAL
8.1 – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
A presente análise pretende expor as situações que, associadas a este projeto são mais propensas à
ocorrência de riscos, identificando medidas que previnam a ocorrência dos riscos associados ao
funcionamento da Subestação e Linhas associadas.
O risco corresponde à combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou
de exposição perigosa e da gravidade de lesões, ou afeções da saúde que possam ser causadas
pelo acontecimento ou pela exposição.
Risco = Severidade x Probabilidade


Risco - combinação da probabilidade da ocorrência de um acontecimento perigoso ou de
exposição perigosa e da gravidade de lesões, ou afeções da saúde que possam ser causadas
pelo acontecimento ou pela exposição



Severidade - traduz o resultado da integração da gravidade do incidente com a exposição aos
efeitos da ocorrência.



Gravidade - medida com base nos danos para a saúde e segurança das pessoas, onde a
avaliação qualitativa atende ao pior incidente

Os riscos são analisados tendo em consideração fatores de risco de origem interna, quando
provocados por ações ou acontecimentos relacionados com a construção ou exploração do projeto.
É igualmente apresentada uma pequena abordagem face aos riscos de origem externa ao projeto e
que se traduzem em ações externas mas que possam ter consequências para a mesma (ex:
incêndios florestais, sismos, movimentos de massa em vertentes).
A noção de gestão do risco, parte da constatação de que as situações de risco nulo não existem e que,
sejam quais forem as medidas de prevenção tomadas, a probabilidade de desenvolvimento de um
acidente nunca poderá chegar a zero. Assim, o objetivo passa sempre por levar o nível de risco residual a
um nível tolerável.
Em termos metodológicos na análise de riscos internos desenvolvida para a fase de construção foi
dado especial relevo às atividades do projeto que apresentem maior risco, nomeadamente:
funcionamento dos estaleiros e frentes de obra, movimentação de terras, armazenamento temporário
de terras, transporte de materiais e alterações na rede viária.
De qualquer forma, a abordagem aos riscos que possam ocorrer durante a fase de construção é
sintética uma vez que fará necessariamente parte da empreitada um Plano de Segurança e Saúde,
cuja implementação e acompanhamento em obra será realizado por responsáveis da segurança e
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ambiente. O cumprimento do Plano de Segurança e Saúde irá garantir a minimização dos riscos que
ocorrem nessa fase.
O objetivo desta análise deve ser a prevenção de acidentes e a minimização das suas
consequências. De uma forma geral, pretende-se neste trabalho, identificar as principais fontes de
perigo existentes e os possíveis acidentes que possam ocorrer, garantindo a sua prevenção.

8.2 – RISCOS DE ORIGEM INTERNA
8.2.1 – Fase de Construção
Tendo em consideração o Projeto em avaliação, é possível identificar algumas das atividades
decorrentes da construção com risco para o ambiente:


Circulação de veículos afetos à obra;



Operações de desmatação e desarborização



Movimentos de terras para implantação da Subestação e apoios da Linha e sua implantação
propriamente dita;



Armazenagem e manipulação de substâncias perigosas (combustíveis, óleos, solventes,
etc.).

No quadro seguinte são indicados os principais fatores de risco associados à fase de construção,
bem como as suas causas, principais consequências e medidas necessárias para prevenir situações
de risco.
Quadro 8.1 – Identificação de riscos durante a fase de construção
Fator de Risco

Causas

Consequências

Acidentes
envolvendo
veículos afetos à
obra

- Erro humano;
- Negligência na
operação de veículos;
- Condições de
acesso às áreas de
apoio

- Danos humanos e
patrimoniais
- Derrame de substâncias
perigosas (e.g. óleos,
combustíveis)
- Incêndio

Acidentes na via
pública
decorrentes de
alterações aos
padrões de
circulação

- Deficiente esquema
de circulação
- Mau estado do
pavimento
- Sinalização
desadequada

- Danos humanos e
patrimoniais
- Derrames de óleos ou
combustíveis
- Incêndio

Rutura de cabos
elétricos
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- Deficiente
identificação das
infraestruturas em
presença
- Falha na execução
da obra

- Afetação da distribuição
de energia elétrica
- Perigo de eletrocussão
- Lesão por eletrização
- Perigo de incêndio
- Danos humanos e
patrimoniais

Riscos Ambientais
- Contaminação de
solos e águas
subterrâneas
- Contaminação das
águas superficiais
- Afetação de
vegetação

Medidas preventivas
- Formação / informação
dos operadores de
veículos e máquinas
- Sinalização adequada;
- Limitação da velocidade
de circulação de
máquinas e veículos

- Contaminação de
solos e águas
subterrâneas
- Contaminação das
águas superficiais
- Afetação da
vegetação

- Sinalização adequada
- Mecanismos de
redução de velocidade

- Contaminação de
solos e de águas em
caso de incêndio
devido às
escorrências de água
do combate ao
incêndio

- Confirmação cadastral
com recurso a
sondagens de
reconhecimento
- Confirmação da
informação existente
junto da empresa
concessionária
- Observação atenta dos
operadores,
particularmente nas
zonas mais críticas
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Fator de Risco

Causas

Consequências

Riscos Ambientais

Derrame de
óleos,
combustível e
outros poluentes
nas áreas de
armazenagem
de produtos na
área de
armazenagem
temporária de
resíduos

- Condições de
armazenagem
inadequadas
- Manipulação
inadequada de
produtos
potencialmente
poluentes
- Acidente

- Derrame para o solo de
substâncias perigosas
- Derrame para linha de
água

- Contaminação dos
solos e águas
subterrâneas
- Contaminação das
águas superficiais

Manipulação de
óleos,
combustíveis e
outros produtos
químicos na área
de estaleiro e
frente(s) de obra

- Manipulação
inadequada de
produtos
potencialmente
poluentes
- Operações de
abastecimento
inadequadas
- Acidente

- Derrame para o solo de
substâncias perigosas
- Derrame para linha de
água

- Contaminação dos
solos e águas
subterrâneas
- Contaminação das
águas superficiais

Medidas preventivas
- Acondicionamento e
armazenagem adequada
de produtos perigosos ou
potencialmente
perigosos e
disponibilidade de
estruturas e meios de
contenção de derrames
- Formação dos
trabalhadores
- Adoção de um plano de
emergência para
situações de derrames
acidentais
- Formação dos
trabalhadores
- Adoção de boas
práticas em operações
de reabastecimento de
viaturas

8.2.2 – Fase de Exploração
Durante a fase de exploração e face às caraterísticas do Projeto, o risco de ocorrência de acidentes
com gravidade – colisão com aeronaves ou aves, eletrocussão de pessoas e animais, incêndios
florestais – é baixo. Os sistemas de controlo e os regulamentos necessariamente adotados no que
concerne à Rede Nacional de Transporte – e.g. a distância de afastamento entre infraestruturas do
mesmo tipo ou a distância a outros obstáculos – são de grande importância para a minimização da
probabilidade de ocorrência de acidentes. Em todo o caso e não obstante a reduzida probabilidade de
ocorrência de acidentes, a operação da Subestação em estudo e da linha elétrica não está isenta de
riscos, apresentando-se no quadro seguinte os principais fatores de risco, bem como as suas
consequências e medidas preventivas passíveis de implementação.
Nesta fase do Projeto, é importante referir a questão da exposição aos campos eletromagnéticos
gerados pela linha, uma questão com visibilidade pública que contribui para uma reação social a este
tipo de infraestrutura.
Os campos elétricos e magnéticos (CEM) são fenómenos comuns a que o organismo humano está
sujeito durante toda a sua vida. Além dos campos naturais há que ter em consideração os campos
artificiais criados por instalações elétricas habituais, linhas, eletrodomésticos vários, telemóveis, entre
outros.
Tendo em vista a análise dos efeitos potenciais destes campos, o Conselho da União Europeia
elaborou a recomendação "Council Recomendation on the Limitation of Exposure of the General
Public to Electromagnetic Fields 0 Hz - 300 GHz", de 5 de Julho de 1999, que foi ratificada por
Portugal. Esta recomendação integra as recomendações do ICNIRP (International Comission on Non-
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Ionizing Radiation Protection) para os limites da exposição pública aos campos elétricos e
magnéticos, que são, para a exposição aos CEM a 50 Hz os seguintes:


Para exposição da população: campo elétrico 5 kV/m, campo magnético 100 µT;



Para exposição ocupacional: campo elétrico 10 kV/m, campo magnético 500 µT.

Com base em análises comparativas com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares
em todo o mundo, confirmados pelas monitorizações já realizadas em linhas da RNT e comunicadas
à Agência Portuguesa do Ambiente, pode concluir-se que os valores dos CEM sob qualquer linha da
rede,

de

qualquer

nível

de

tensão,

se

encontram

abaixo

dos

limites

recomendados

internacionalmente e que se encontram transpostos para o direito nacional pela Portaria n.º
1421/2004, de 23 de novembro.
Ainda no domínio da compreensão dos efeitos sobre a saúde dos referidos campos eletromagnéticos
são de destacar diversas publicações e comunicações produzidas posteriormente, nomeadamente da
responsabilidade da Organização Mundial de Saúde (Establishing a Dialogue on Risks from
Eletromagnetic Fields (2002); monografia Extremely Low Frequency Fields – Environmental Health
Criteria (2007)) e da Direção Geral de Saúde (Linhas de Transporte de Energia e Perigos para a
Saúde – Circular Informativa (2008)), em que se procede à apresentação do conhecimento sobre os
efeitos e dos estudos realizados, indicando que não é possível estabelecer uma relação entre as
linhas de transporte de energia e a exposição a campos eletromagnéticos e o surgimento de doenças
oncológicas.
Os valores calculados para as linhas de transporte abrangidas pelo projeto em estudo foram:


Campo Elétrico:

O valor calculado considerou a distância mínima absoluta ao solo possível de ocorrer ao longo do
traçado, correspondendo, portanto, a valores máximos absolutos do campo elétrico nos planos
horizontais em que foram calculados, e que correspondem, sensivelmente ao nível do solo e ao nível
da cabeça de um homem (a 1,8 m do solo).
Para a tensão máxima, o valor máximo do campo para os apoios do tipo “DL” (400 kV) ocorre a 10 m
do eixo da linha (dupla) e varia entre 1,99 kV/m ao nível do solo e 2,04 kV/m a 1,8 m do solo, sendo
que a 20 m do eixo da linha aquele campo já decaiu rapidamente para cerca de 1,31 e 1,32 kV/m
respetivamente ao nível do solo e a 1,8 m acima do solo.
No tocante às linhas de 220kV, o valor máximo do campo para os apoios do tipo “DL” ocorre a 10m
do eixo da linha e varia entre 2,82kV/m ao nível do solo e 2,91kV/m a 1,8m do solo. No caso dos
apoios MTG com cadeias de amarração, para a mesma tensão nominal, o valor máximo do campo
varia entre 2,15kV/m ao nível do solo e 2,23kV/m a 1,8m de altura. Da mesma forma, para os apoios
MTG com cadeias de suspensão para a mesma tensão, o valor máximo do campo varia entre
2,21kV/ma ao nível do solo e 2,29kv/m a 1,8 m de altura.
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Todos os valores, como se verifica, estão dentro dos limites apresentados acima (ver Anexo B1.2 do
Volume 3).


Campo Magnético:

O valor máximo da indução magnética foi calculado seguindo os mesmos princípios do cálculo do
campo elétrico.
No que diz respeito à linha 400kV, o valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo,
o qual ocorre no eixo da linha para apoios do tipo “DL”, é de 13,347 μT. Este valor decai rapidamente
e a 20 m do eixo da linha já é apenas de 6,775 μT.
No tocante às linhas de 220kV, o valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo (a
6m do eixo) para os apoios do tipo “DL” é de 34,00 μT. Este valor decai rapidamente e a 20 m do eixo
da linha já é apenas de 12,575 μT. Para os apoios MTG, o valor máximo da densidade de fluxo
magnético a 1,8 m do solo (no eixo) é de 42,43 μT. Este valor decai rapidamente e a 20 m do eixo da
linha já é apenas de 13,791 μT.
Todos os valores calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados na legislação
nacional aplicável, mesmo numa perspetiva de exposição pública permanente (ver Anexo B1.3 do
Volume 3).


Libertação de hexafluoreto de enxofre e derrames de óleo

Salientam-se duas situações relativamente à Subestação: a libertação de hexafluoreto de enxofre
(SF6) e o derrame de óleo. No primeiro caso, o gás apenas estará presente nas câmaras de corte dos
disjuntores e a fuga apenas ocorrerá como consequência de um incidente envolvendo a destruição de
um pólo de um disjuntor, situação em que a massa de gás é sempre reduzida.
No segundo caso, este tipo de situação ocorrerá no caso de uma avaria grave e pouco provável nos
transformadores, autotransformadores ou da reactância de “shunt”. As máquinas trifásicas serão fixas
num maciço individual dotado de um sistema de recolha periférica de óleo, o qual, em caso de
derrame, será drenado por gravidade para um depósito subterrâneo com capacidade para o volume
de óleo contido na maior das máquinas.
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Quadro 8.2 – Identificação de riscos durante a fase de exploração
Fator de Risco

Incêndios

Causas

- Diretas (incêndio
causado pelas
linhas ou
subestação)
- Indiretas (incêndio
de origem externa)

Consequências

- Danos humanos
e patrimoniais
- Interrupção no
serviço

Queda de
apoios ou de
cabos

- Rotura de cadeias
de isoladores
- Ação de agentes
naturais (e.g. vento)

- Danos humanos
e patrimoniais (e.g.
incêndio)
- Interrupção no
serviço

Contatos
acidentais

- Operação de gruas
ou outros
equipamentos na
proximidade da linha

- Danos humanos
e patrimoniais

Colisão de
aeronaves e
aves

- Erro humano;
- Deficiente
sinalização

Tensões
induzidas

- Afetação por
campos elétricos,
eletromagnéticos ou
elevação do
potencial no solo de
objetos metálicos
(arames, vedações)
na vizinhança da
linha que a
acompanham em
grande extensão

- Danos humanos
(contactos)
- Danos
patrimoniais (gado)

Fuga de
Hexafluoreto de
enxofre (SF6)

- Destruição de um
polo de um disjuntor

- Danos humanos
e patrimoniais
- Interrupção no
serviço

Derrame óleo

- Avaria grave nos
transformadores,
autotransformadores
ou reactância
“shunt”

- Danos humanos
e patrimoniais
- Interrupção no
serviço
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- Danos humanos
e patrimoniais
- Incêndio

Riscos Ambientais
- Impactes
socioeconómicos
(destruição / afetação
de propriedade e
modos de vida;
afetação direta de
pessoas)
- Impactes na
qualidade do
ambiente (qualidade
do ar e da água)
- Perda de
biodiversidade
- Impactes
socioeconómicos
(destruição / afetação
de propriedade e
modos de vida;
afetação direta de
pessoas)
- Impactes na
qualidade do
ambiente (qualidade
do ar e da água)
- Perda de
biodiversidade
- Impactes
socioeconómicos
(destruição / afetação
de propriedade e
modos de vida;
afetação direta de
pessoas)
- Impactes sociais
- Impactes
económicos
- Contaminação de
solos e meio aquático
pela água do
combate ao incêndio

- impactes sociais

- Impactes sociais
- Impactes
económicos
- Libertação de gás
- Impactes sociais
- Impactes
económicos
- Contaminação de
solos e meio aquático
pelo óleo derramado

Medidas preventivas

- Manutenção de faixa de
segurança de 45 m sem a presença
de árvores de crescimento rápido
nem exemplares de grande porte;
- Inspeções periódicas às
infraestruturas e faixas de
segurança;
- Divulgação

- Manutenção de faixa de
segurança de 45 m sem a presença
de árvores de crescimento rápido
nem exemplares de grande porte;
- Inspeções periódicas à
infraestrutura e faixa de segurança;
- Divulgação
- Conceção do projeto (cadeias
duplas de amarração, RSLEAT,
dimensionamento dos
componentes estruturais dos
apoios)
- Sinalização
- Conceção do projeto (altura
mínima ao solo)
- Divulgação
- Verificação / manutenção
periódica da sinalização
- Sistemas de controlo
- Manutenção de faixa
desarborizada

- Garantir o estipulado pelo NESC
(National Eletrical Safety Code,
USA) relativamente à corrente
elétrica
- Efetuar ligações sistemáticas à
terra (60 em 60 metros) nas
situações potencialmente indutoras
de corrente superior a 5mA

- Manutenção periódica da
infraestrutura
- Sistemas de controlo

- Manutenção periódica da
infraestrutura
- Sistemas de controlo
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8.3 – RISCOS DE ORIGEM EXTERNA
Como anteriormente referido, este capítulo tem como objetivos não só a identificação de situações de
risco sobre o ambiente decorrentes da implantação e operação do Projeto em estudo, mas
igualmente os riscos potenciais do meio sobre o Projeto.
O sítio institucional da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil1 refere 13 riscos naturais
potencialmente ocorrentes no território nacional e passíveis de causar problemas graves e muito
graves nas populações, rede de infraestruturas (e.g. rede viária, produção e transporte de energia) e
mesmo meio ambiente. Considerando os referidos riscos bem como a localização, tipologia e método
construtivo do Projeto em estudo, nem todos os riscos naturais elencados pela ANPC apresentam a
mesma probabilidade de ocorrência na área de implantação do Projeto, bem como nem todos têm
efeitos diretos sobre o mesmo.
De seguida referem-se os riscos naturais considerados prováveis de ocorrer na área em estudo.

8.3.1 – Sismos
Os sismos, verificam-se pela rotura mais ou menos violenta no interior da crosta terrestre e
correspondem à libertação súbita e inesperada de uma grande quantidade de energia, que provoca
vibrações que se propagam em todas as direções a uma vasta área circundante. Os dados
disponíveis apontam para que a atividade sísmica no território do continente seja originado quer por
fenómenos localizados ao longo da fronteira entre as placas euro-asiática e africana (sismicidade
inter-placa), quer por fenómenos localizados no interior da placa euro-asiática (sismicidade intraplaca). O enquadramento geodinâmico regional do território português permite a conclusão que a
sismicidade associada a falhas ativas apresenta dois casos distintos:


Grau de sismicidade elevada no caso de sismos gerados no oceano, geralmente de
magnitude elevada e período de retorno de algumas centenas de anos;



Grau de sismicidade moderada ou fraca nos sismos gerados intraplacas consoante a zona
do território onde têm o seu epicentro. No Alentejo o rau de sismicidade é médio quando
comparado com outra zonas do País, como indicado no capítulo referente à Geologia e
Geomorfologia do presente Estudo.

Os principais efeitos associados ao risco sísmico prendem-se com a destruição de estruturas
urbanas, a rotura de redes de abastecimento de água, águas residuais, gás, energia elétrica e
comunicações, sendo que a extensão dos danos estará dependente de diversos fatores, como sejam
a magnitude do evento, das condições locais (topografia, tipo de solos) e das caraterísticas das
infraestruturas em presença.

1

www.prociv.pt
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De acordo com a caracterização efetuada e apresentada no capítulo respeitante à “Neotectónica e
Sismicidade” a área do Projeto enquadra-se na Zona D correspondente à zona de risco sísmico
reduzido do território nacional, estando-lhe associado um coeficiente de sismicidade (α) de 0,3.

Zona de implantação do
Projeto

Figura 8.1 – Zonamento Sísmico segundo o Anexo Nacional da NP EN 1998-1:2010

Por sua vez, de acordo com o estipulado na norma NP EN 1998-1: 20102 e no respetivo Anexo
Nacional (NA), o Projeto em estudo atravessa as zonas sísmicas 1.6 (Ação Sísmica Tipo 1) e a zona
sísmica 2.5 (Ação Sísmica Tipo 2). De acordo com este zonamento sísmico, os valores de aceleração
máxima (agR) de referência a considerar, são de 0,35 m/s2 (zona sísmica 1.6) e de 0,8m/s2 (zona
sísmica 2.5).

8.3.2 – Ciclones
Os ciclones, ou depressões, são áreas de pressão baixa em torno das quais o vento sopra no sentido
contrário ao dos ponteiros do relógio no hemisfério Norte e no sentido do movimento dos ponteiros no
hemisfério Sul. O sentido da rotação é consequência direta do efeito de Coriolis, que reflete a rotação
da Terra.
Este tipo de depressões podem atingir alguns milhares de quilómetros de diâmetro e serem tão
profundas quanto a troposfera (camada mais baixa da atmosfera, com cerca de 10 km de espessura).
Com um mínimo de pressão no centro, este fenómeno apresenta uma circulação ciclónica, daí a
origem do nome.

2

Norma Portuguesa NP EN 1998-1:2010
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O ciclone pode ser de dois tipos: tropical ou extratropical. Os ciclones tropicais, como por exemplo os
furacões, formam-se na cintura tropical, onde se deslocam geralmente, ocorrendo com maior
frequência na parte ocidental das regiões tropicais dos oceanos Atlântico e Pacífico, no hemisfério
Norte. Os ciclones extratropicais, embora muito menos violentos do que os ciclones tropicais, são
maiores, duram mais tempo, ocorrem mais frequentemente, principalmente nas latitudes médias
elevadas, e afetam o estado do tempo em áreas muito mais vastas.
Os ciclones tropicais, potencialmente mais devastadores, provocam, muitas vezes, velocidades
sensacionais do vento e precipitações muito intensas. A sua designação pode variar, ao longo do seu
ciclo de vida, de acordo com a velocidade do vento:


Perturbação Tropical – Uma ténue circulação de vento. É uma ocorrência muito comum nos
Trópicos, e que pode evoluir para uma tempestade maior.



Depressão Tropical – Circulação de vento com velocidades que podem atingir os 62 km/h.
Neste estádio de desenvolvimento, o ciclone já é reconhecido como uma possível ameaça.



Tempestade Tropical – Circulação do vento notória, com velocidades que podem variar
entre os 62 km/h e os 118 km/h. Neste estádio de desenvolvimento atribui-se um nome
distintivo ao ciclone. O “olho” da tempestade pode tornar-se visível.



Furacão – Circulação do vento violenta com velocidades acima dos 118 km/h. O “olho” da
tempestade é bem pronunciado. Esta designação varia conforme se esteja na zona do
oceano Atlântico e na região Leste do oceano Pacífico (furacão), ou a Oeste do Pacífico
(tufão), podendo assumir ainda outras terminologias noutros locais do mundo.

A palavra ciclone, como se constata, não pressupõe necessariamente a ocorrência de uma grande
tempestade. Consiste, isso sim, em um fenómeno comum (depressão) que, na sua manifestação
mais intensa se pode tornar devastador (furacão). Os ciclones violentos são fenómenos muito pouco
frequentes em Portugal Continental. No entanto, quando ocorrem, causam grandes danos materiais e
constituem uma ameaça para a vida humana.
O ciclone mais intenso verificado nos últimos 60 anos foi o de 15 de fevereiro de 1941, produzindo,
em poucas horas, estragos em quase todo o território continental, com particular incidência na região
centro, nomeadamente na cidade de Coimbra, onde se registaram ventos máximos da ordem dos
135 km/h.
A génese dos ciclones em Portugal é, geralmente, extratropical. A probabilidade de um ciclone
tropical alcançar a nossa costa é muito baixa, podendo ocorrer apenas na sua fase de declínio e,
nessa altura, assumindo as caraterísticas de um ciclone extratropical, portanto, menos violento.
O furacão, ciclone tropical de maior intensidade, é uma das tempestades mais brutais que existem na
Terra. Este fenómeno gera ventos de grande velocidade à volta do seu núcleo, originando violentas
tempestades no mar. Quando se dirige para a costa, o furacão varre autenticamente o oceano para o
interior, promovendo a formação de tornados e produzindo chuvas torrenciais e cheias à sua
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passagem. Nove em cada dez mortes resultantes da passagem de um furacão são devidas a
afogamento pelas ondas de cheia. No Oceano Atlântico desenvolvem-se em média, por ano, dez
tempestades tropicais, das quais seis geram furacões.
A classificação globalmente utilizada para identificar o grau de intensidade-efeito dos furacões é a
escala de Saffir-Simpson:
Quadro 8.3 – Escala de Saffir-Simpson de grau de intensidade de furacões
Categoria

Efeito

Velocidade
(km/h)

Tipo de consequências

1

Mínimo

119 - 153

Raízes de árvores abaladas, ramos partidos e derrube das mais expostas.
Alguns danos em sinalizações públicas e em casas móveis ou
prefabricadas. Pequenas inundações das estradas costeiras e danos
menores nos cais e paredões costeiros

154 – 177

Árvores tombadas ou partidas. Alguns vidros de janelas partidos; veículos
deslocados para fora de rota; desprendimento ou descasque da superfície
de coberturas e anexos, mas sem danos maiores nas construções
principais. Corte de estradas por risco de inundação ainda antes da chegada
do centro do furacão. Evacuação dos residentes em zonas costeiras.

2

Moderado

3

Significativo

178 – 209

4

Extremo

210 – 249

5

Catastrófico

> 250

Cheias severas nas zonas costeiras. Árvores arrancadas pela raiz. Alguns
danos estruturais em edifícios pequenos, principalmente nas zonas
costeiras pelo arrastamento de detritos e pelo impacto das ondas. Estradas
costeiras inundadas cerca de 5 horas antes da chegada do centro do
furacão. Evacuação de residentes até vários quarteirões para o interior.
Destruição e arrasto de árvores, sinalizações públicas, postes e outro tipo
de objetos. Destruição de casas móveis (ou pré-fabricadas) e danos
consideráveis nos telhados, vidros e portas dos edifícios mais sólidos.
Erosão extensiva das praias. Evacuação dos residentes até cerca de 3 km
da costa.
Os residentes até cerca de 16 km da costa podem ser evacuados.
Destruição de janelas e portas e colapso completo de alguns edifícios.

Fonte: www.prociv.pt

8.3.3 – Incêndios Rurais
Os incêndios rurais são das catástrofes naturais mais graves em Portugal, não só pela elevada
frequência com que ocorrem e extensão que alcançam, como pelos efeitos destrutivos que causam.
Para além dos prejuízos económicos e ambientais, podem constituir uma fonte de perigo para as
populações e bens.
Os incêndios rurais são considerados catástrofes naturais, mais pelo facto de se desenvolverem na
natureza e por a sua possibilidade de ocorrência e caraterísticas de propagação dependerem
fortemente de fatores naturais, do que por serem causados por fenómenos naturais. A intervenção
humana pode desempenhar um papel decisivo na sua origem e na limitação do seu desenvolvimento.
A importância da ação humana nestes fenómenos distingue os incêndios rurais das restantes
catástrofes naturais.
A propagação de um incêndio depende das condições meteorológicas (direção e intensidade do
vento, humidade relativa do ar, temperatura), do grau de secura e do tipo do coberto vegetal,
orografia do terreno, acessibilidades ao local do incêndio, tempo de intervenção (tempo entre o alerta
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e a primeira intervenção no ataque ao fogo, vulgarmente designada como ataque inicial), etc. Um
incêndio pode propagar-se pela superfície do terreno, pelas copas das árvores e através da manta
morta. Os incêndios de grandes proporções são normalmente avistados a vários quilómetros, devido
aos seus fumos negros e densos.
No que concerne a danos, para além da destruição da floresta os incêndios podem ser responsáveis
por:


Morte e ferimentos nas populações e animais (queimaduras, inalação de partículas e
gases);



Destruição de bens e infraestruturas;



Corte de vias de comunicação;



Alterações, por vezes de forma irreversível, do equilíbrio do meio natural;



Proliferação e disseminação de pragas e doenças, quando o material ardido não é tratado
convenientemente.

Com o crescimento das áreas residenciais na direção da floresta, os seus habitantes ficam sujeitos a
um risco acrescido a este tipo de fenómenos.
Os dados consultados (www.pordata.pt) relativos a área ardida para o concelho de Valongo
encontram-se expresso no quadro seguinte:
Quadro 8.4 – Área ardida (hectares) entre 1981 e 2018 para o concelho de Valongo

Área (ha)

1981
49

2001
108

2009
150

2010
554

2011
63

Ano
2012 2013
61
105

2014
36

2015
247

2016
342

2017
622

2018
11

Fonte: www.pordata.pt

É de registar igualmente a ocorrência de um incêndio florestal na área de influência do Projeto em
maio de 2019 (fonte: www.tsf.pt).
Com base na informação de áreas ardidas disponibilizada pelo ICNF são apresentadas no Desenho
21 – Volume 4 as áreas onde ocorreram incêndios florestais nos últimos 10 anos.

8.3.4 – Trovoadas
São muitos os fenómenos que ocorrem no meio de uma tempestade. Uma das suas manifestações
mais destrutivas e ameaçadoras é a descarga elétrica, designada por relâmpago. As tempestades
onde se desenvolvem este tipo de fenómeno, geralmente de curta duração, são denominadas
trovoadas.
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O movimento de ascensão e descida do ar que caracteriza o desenvolvimento de uma tempestade,
juntamente com o próprio movimento das gotículas de água e cristais de gelo, afeta a distribuição das
cargas elétricas de sinal contrário promovendo a sua separação.
O relâmpago surge quando as cargas positivas e negativas entram em contato, sendo a sua duração
total cerca de um quinto de segundo. O ar em torno do raio torna-se cerca de quatro vezes mais
quente do que a superfície solar e expande-se a uma velocidade supersónica, provocando as ondas
sonoras que ouvimos como trovão. A energia elétrica libertada por um raio pode alimentar, em média,
uma lâmpada de 100 W durante três meses. A maior parte dos raios desenvolve-se entre as nuvens
ou entre a nuvem e o solo, sendo este último o movimento que causa maiores preocupações.
Estima-se que, a cada momento do dia, existem cerca de 2000 trovoadas no mundo e que cerca de
100 relâmpagos atingem a superfície terrestre por segundo. Os prejuízos causados por este tipo de
fenómeno são muito avultados e, embora a probabilidade de se ser atingido por um raio seja
diminuta, as trovoadas chegam, muitas vezes, a causar mais fatalidades que furacões ou tornados.
O raio “escolhe” sempre o caminho mais curto até ao solo, atingindo o objeto a maior altitude, uma
árvore alta ou um edifício, uma torre ou mesmo um indivíduo em campo aberto. Cerca de 3 quartos
dos acidentes derivados das trovoadas ocorrem no período estival, durante a tarde e princípio da
noite, atingindo geralmente as pessoas quando estas se encontram ao ar livre. A razão por que isto
acontece é devido à maior frequência das trovoadas no Verão, altura em que existem condições
propícias à formação de tempestades de curta duração. Uma parte destes acidentes é devida aos
incêndios provocados pelos raios.

8.3.5 – Tornado
Um tornado é uma coluna de ar em rotação rápida e violenta que se forma em terra quando estão
reunidas as condições meteorológicas para tal.
Distingue-se dos furacões em quatro fatores essenciais: forma-se em terra (os furacões formam-se no
oceano), tem uma dimensão que pode chegar a algumas centenas de metros (mas nunca aos
quilómetros dos furacões), dura breves minutos, habitualmente menos de uma hora (enquanto os
furacões podem estar ativos durante semanas) e atinge velocidades enormes.
De uma maneira geral, os danos causados pelos tornados consistem na danificação ou
desmoronamento de edifícios e muros e na projeção de objetos, nomeadamente viaturas e
coberturas, constituindo uma ameaça significativa para as vidas humanas. Nos Estados Unidos da
América, país mais afetado por este tipo de catástrofe, os tornados são responsáveis por quase
metade das mortes atribuídas a desastres derivados de fenómenos meteorológicos adversos. A
classificação globalmente utilizada na identificação de graus de causa-efeito dos tornados é a escala
de Fujita (escala F).
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Quadro 8.5 – Escala de Fujita de grau de causa-efeito de tornados

Classificação

Intensidade

F-0

Leve

Velocidade
dos ventos
(km/h)
Até 110

F-1

Moderado

111 – 180

F-2

Significante

181 - 250

F-3

Severo

251 – 330

F-4

Devastador

331 – 420

F-5

Inacreditável

421 – 510

F-6

Fora de série

511 – 610

Danos causados
Danos fracos. Ramos partidos, sinais de trânsito destruídos
Telhas arrancadas; casas móveis puxadas do seu alicerce ou
viradas; automóveis arremessados para fora da estrada;
garagens parcialmente destruídas
Danos consideráveis. Telhados parcialmente destruídos; casas
móveis destruídas; árvores grandes arrancadas; pequenos
objetos arremessados como projéteis
Telhados e paredes arrancados; casas destruídas; comboios
arrancados dos carris e virados; árvores projetadas
Casas bem construídas destruídas; estruturas com fundações
fracas arremessadas a grandes distâncias; carros projetados a
grande velocidade
Casas fortes levantadas do alicerce e levadas a distâncias
consideráveis e completamente destruídas; automóveis pesados
projetados e levantados a alturas de 100 m pelo menos; árvores
destroçadas; estruturas em aço reforçado destruídas
Ventos muito raros. Estragos provocados irreconhecíveis,
imensamente superiores aos estragos provocados por tornados
F-4 e F-5. Não há registos conhecidos de F-6, mas estudos
indicam probabilidade de ocorrência

Fonte: www.prociv.pt

8.4 – VULNERABILIDADES

DO

PROJETO

PERANTE OS RISCOS DE ACIDENTE GRAVES OU DE

CATÁSTROFES QUE SEJAM RELEVANTES PARA O PRÓPRIO PROJETO

Da análise dos fatores de risco naturais como definidos e descritos pela Autoridade Nacional de
Proteção Civil (ANPC) e tendo em consideração todos os fatores relacionados com o Projeto em
estudo e referidos anteriormente, considera-se que os riscos mencionados apresentam potencial para
a interferência direta com o Projeto em estudo, sendo que a probabilidade da sua ocorrência é
distinta, como distintos serão os efeitos/extensão no Projeto. No caso do risco sísmico, a extensão
desta potencial interferência/efeito no Projeto será condicionada por diversos fatores sendo que o
principal se prende com a intensidade do sismo em si, isto é, quanto mais intenso potencialmente
mais destrutivo. Neste contexto, importa reafirmar que a região onde o Projeto se implanta apresenta
uma suscetibilidade a sismos reduzida e um risco sísmico reduzido (coeficiente de sismicidade α =
0,3, Zona D, de acordo com RSAEEP), tendo a sua conceção tido obrigatoriamente em consideração
as recomendações dos documentos normativos em vigor no que diz respeito a construção
antissísmica, o que por sua vez implica uma maior capacidade de resistência a esse fenómeno.
O risco de afetação da infraestrutura por ciclones é muito reduzido, uma vez que se trata de um
fenómeno de ocorrência rara na latitude nacional e a distância que separa a área de projeto da costa
é superior a 20 km em linha reta. No que concerne à afetação pela ocorrência de tornados, o risco
considera-se igualmente reduzido uma vez que o fenómeno é pouco comum no território nacional,
com os registos europeus a indicarem 96 ocorrências entre 1900 e 2018 no território nacional
(http://www.eswd.eu/cgi-bin/eswd.cgi), sendo que destas, 73 ocorreram entre 2000 e 2018 (76%). Na
zona da implantação do projeto não há registo da ocorrência deste tipo de fenómeno.
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No que diz respeito ao risco de afetação por trovoadas, os efeitos sobre a infraestrutura podem ser de
dois tipos: a fetação direta pela queda de um relâmpago ou afetação indireta devido a incêndio
causado pela queda de raio e ignição de vegetação. Atendendo à grande imprevisibilidade na
localização da queda de raios, considera-se que o risco de interferência negativa com a infraestrutura
é baixo, atendendo aos sistemas de controlo a implementar, bem como à existência obrigatória de
uma faixa de controlo da vegetação.
Relativamente ao risco de afetação por incêndio rural, a cartografia desenvolvida no âmbito da
revisão do Plano Diretor Municipal (Planta de Condicionantes – Carta de Risco de Incêndio) indicar
que o projeto se instalará em áreas classificadas como tendo risco de incêndio “Alto” e “Muito Alto” é
importante salientar que a infraestrutura terá associada uma faixa de proteção, onde existe um
controlo de desenvolvimento da vegetação que mitigará a ocorrência e a afetação da mesma em
caso de ocorrência de um incêndio rural.
Pelo referido, a vulnerabilidade do Projeto perante os riscos de acidente graves ou de catástrofes
resultantes de riscos naturais é considerada reduzida, verificando-se que o Projeto respeita os
regulamentos de segurança e possui mecanismos de resposta necessários de eventuais situações de
risco.
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9 – ANÁLISE DE IMPACTES CUMULATIVOS

9.1 – FASE DE CONSTRUÇÃO
Durante a fase de construção, os impactes cumulativos com o projeto prendem-se com outros
eventuais investimentos na zona que venham a dar origem a ações de construção simultânea com o
projeto em estudo, e que impliquem um maior volume de trabalhos de obra. Estas ações poderão
levar a ocorrência de impactes cumulativos pelo possível aumento dos níveis de ruído, poluição
atmosférica e/ou hídrica, perturbação da fauna, interferência com a área florestal, bem como o
aumento do tráfego, essencialmente decorrentes da movimentação de terras e maquinaria.
Note-se contudo que, os impactes referidos são negativos, contudo difíceis de quantificar, ou mesmo
de prever a sua ocorrência, sendo estes localizados, limitando-se aos locais onde incidam os projetos
em execução, sendo temporários e associados à fase de construção.
Estas ações simultâneas de construção poderão apresentar efeitos positivos ao nível socioeconómico
pela maior dinamização das atividades económicas e o emprego da região, de qualquer forma é um
impacte temporário.
Ao nível da gestão de resíduos decorrentes da fase de obra, destaca-se ainda a proximidade à
RETRIA e RECIVALONGO , que formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, Tratamento e
Valorização do Douro Norte, equipamentos relativamente às quais poderão eventualmente ser
aproveitadas sinergias daqui decorrentes.

9.2 – FASE DE EXPLORAÇÃO
Na fase de exploração os impactes decorrem essencialmente da ocupação efetiva do território e do
seu efeito cumulativo com outras infraestruturas existentes na alteração do território natural e que,
desta forma concorrem para as alterações na ocupação do solo, ordenamento do território e para
a perturbação da estrutura da paisagem, imprimindo uma “sensação dominante de desordem”
(Cancela d’Abreu et al. (Coord.) – Volume II, 2004, p.59) dada a aparente distribuição desregrada e
dispersa.
Referem-se como projetos responsáveis por impactes cumulativos, primeiramente, as infraestruturas
do mesmo âmbito já existentes na região nomeadamente as seguintes:


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



Linhas a 400 kV: Recarei-Vermoim 3 e Recarei-Vermoim 4; Vermoim-Vila Nova de Famalicão 1
e Recarei-Vila Nova de Famalicão 2.
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À presença de linhas elétricas acrescem as grandes infraestruturas viárias, nomeadamente a
autoestrada A41, bem como, em menor escala, outras vias locais que se desenvolve a norte da
subestação e linhas em estudo e cortam a paisagem ao longo do relevo central e introduzem
perturbação no território, nomeadamente ao nível do ambiente sonoro e qualidade do ar, em especial
relativamente ao recetor Escola Profissional de Valongo, localizado adjacente à EM808 – Rua Nossa
Senhora do Amparo, mas também ao nível da paisagem. Como outras grandes infraestruturas e
equipamentos existentes na envolvente do projeto, destaca-se

a já mencionada, RETRIA e

RECIVALONGO, imediatamente a sul da Subestação de Sobrado, já identificado em PDM como
Espaços de Atividades Especiais, e o Centro de distribuição da Jerónimo Martins e outras atividades
logísticas, no limite noroeste da área de estudo junto ao nó da A41, também já delimitadas no PDM
de Valongo como Espaços de Atividades Económicas (Zona Empresarial de Sra. do Amparo).
A juntar a estas áreas, prevêem-se tantos outros Espaços Empresariais e Industriais, dispostos
sobretudo ao longo das principais vias rodoviárias e promovendo a abertura do coberto existente,
como a área de atividades económicas no extremo nordeste da área de estudo (área empresarial do
Sobrado de Cima) mas relativamente à qual ainda não existe qualquer infraestrutura no terreno que
se mantêm com componente florestal.
De uma forma geral, estes equipamentos e infraestruturas irão contribuir cumulativamente com o
projeto pelo aumento do ruido, maior artificialização e impermeabilização do território, destruição do
coberto vegetal e redução da área florestal. Contudo, sendo esta uma zona já bastante antrópica,
integrada no Grande Porto, considera-se que os impactes cumulativos introduzidos pelo projeto são
de reduzida magnitude e pouco significativos.
Especificamente no fator paisagem, os impactes cumulativos promovidos pelas infraestruturas
suprarreferidas, existentes e previstas, estão relacionados com a crescente artificialização da
paisagem, com a afetação de áreas de valor cénico mais ou menos relevante e com sobreposição
das bacias visuais relativamente aos elementos propostos, uma vez que nestas áreas se verifica um
aumento da intrusão visual pela presença de vários elementos exógenos.
Nesta situação, embora predominem áreas de moderada a elevada qualidade visual, promovidas pela
topografia e respetiva dicotomia vale/serra, o ambiente visual já se encontra bastante comprometido
pela presença de várias intrusões visuais potenciadas pela presença das infraestruturas e
equipamentos envolventes.
A maioria das bacias visuais dos observadores, bem como das áreas de maior valor cénico, já se
manifestam atualmente degradadas visualmente, considerando-se que o principal impacte cumulativo
derive sobretudo do crescente aumento da área artificializada e da redução das áreas com
características mais naturalizadas, mais expressivamente introduzidas pela Subestação, quando em
comparação com as linhas.
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Em suma, tendo em conta o contexto visual da paisagem e a análise dos impactes gerados pelo
presente projeto, considera-se que a presença de inúmeros elementos exógenos dissonantes na
envolvente, já condiciona a perceção da introdução deste novo projeto contribuindo para a menor
expressão das estruturas introduzidas, e, no caso das linhas, diluindo-se na miríade das existente.
Desta forma, o projeto em estudo implica apenas um acréscimo na intrusão já existente e,
consequentemente, um impacte cumulativo pouco significativo.
Na figura seguinte são apresentados os equipamentos e infraestruturas mencionados e existentes na
área em estudo e que contribuem cumulativamente com o projeto em estudo para impactes no
ambiente.
No Desenho 18 – Volume 4, é apresentada a Carta de Impactes Cumulativos ampliada para a área
de estudo considerada no descritor Paisagem.
Importa referir, por fim, que, em especial do ponto de vista do ordenamento do território e da
paisagem, a localização ideal para introduzir os necessários elementos exógenos no território é em
áreas atualmente já artificializadas e na proximidade de estruturas semelhantes/intrusões visuais
negativas existentes, minimizando e circunscrevendo ao máximo os elementos e áreas de caráter
dissonante e artificial na paisagem.
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Figura 9.1 – Impactes Cumulativos
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10 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES NEGATIVOS E DE POTENCIAÇÃO DOS
IMPACTES POSITIVOS

10.1 – INTRODUÇÃO
Apesar de, genericamente não existirem impactes negativos com significado decorrentes da
implantação do projeto, será sempre possível considerar a aplicação de medidas mitigadoras. Assim,
no presente capítulo propõem-se diversas medidas de minimização, com o objetivo de minimizar os
impactes negativos mais relevantes detetados ao longo do presente estudo e de potenciar a
existência de impactes positivos.
A medidas são apresentadas no subcapítulo seguinte, organizadas por fase de projeto, com a
seguinte ordem:
a)

Fase Prévia à Obra;

b)

Fase Inicial de Construção;

c)

Fase de Construção;

d)

Fase de Conclusão da Obra;

e) Fase de Desativação.
Note-se que, existem medidas de minimização que permitem minorar impactes em vários descritores,
deste modo, o quadro apresentado identifica, para cada medida, os vários descritores relativamente
aos quais cada medida de minimização apresentada representará repercussões positivas face aos
impactes identificados.
Note-se que face à inexistência de impactes relevantes durante a fase de exploração não se propõe
medidas de minimização adicionais, sendo que a implementação do Plano de Gestão de Espécies
Exóticas (Volume 7) e do Plano de Integração Paisagística (integrado no Projeto de Execução da
subestação), bem como as demais especificações técnicas adotadas pela REN, SA (Anexo B2)
permitem minorar alguns dos impactes identificados.
Em virtude do âmbito do estudo abarcar uma Subestação e Linhas associadas, sendo estes projetos
bastante distintos existem medidas que se aplicam de um modo geral a todo o projeto, ou só à
subestação, ou só às linhas pelo que é feita essa referência no quadro do subcapítulo seguinte.
Sempre que possível, e adequado, foram consideradas as medidas de minimização indicadas no Guia
Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de
Transporte de Eletricidade – Subestações, da REN/APAI e no documento de Medidas de Minimização
Gerais da Fase de Construção, da APA, sendo indicada a sua origem no referido quadro.
As fases associadas à construção irão integrar a Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) que
faz parte do Plano de Acompanhamento Ambiental (Volume 5).
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10.2 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO POR FASE DE PROJETO
Fase

Fase Prévia à Obra

N.º

Medida de Minimização

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

M22, REN/APAI
(Linhas)
M21, REN/APAI
(Subestações)
M3, APA

Geral

Todos os descritores

a.1

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

a.2

Previamente à fase de construção deverá ser obtida autorização da entidade competente face à servidão
dos povoamentos florestais percorridos por incêndios.

-

Geral

Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes

a.3

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.

M48, REN/APAI
(Linhas)
M45, REN/APAI
(Subestações)

Geral

Património Cultural

M1, REN/APAI
(Subestações)

Geral

Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

-

Geral

Património Cultural

b.1
Fase Inicial da
Construção
b.2

O início dos trabalhos deverá ser comunicado à Câmara Municipal de Valongo, assim como às
autoridades municipais de proteção civil, para melhor salvaguarda das condições de segurança nos
aspetos considerados pertinentes.
Deverá ser indicada a calendarização prevista da obra e o número de atendimento ao público em
comunicado dirigido à CM de Valongo e às JF de Valongo e União de Freguesias de Campo e Sobrado.
Acompanhamento Arqueológico - Antes de a obra ter início deverão ser discutidas, por todos os
intervenientes, a Carta de Condicionantes (na qual constam as ocorrências patrimoniais) e as medidas
necessárias para evitar a destruição de sítios com valor patrimonial que venham a ser identificados, bem
como, os procedimentos e normas a cumprir durante o Acompanhamento Arqueológico.
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Fase

N.º

c.1

Fase de Construção

c.2

Geral

Medida de Minimização

Fonte

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra proposto no Estudo de Impacte Ambiental
(EIA), o qual deve ser revisto de modo a contemplar as medidas propostas na DIA.

M1, REN/APAI
(Linhas)
M2, REN/APAI
(Subestações)
M6, APA

Geral

Todos os descritores

Geral

Solos e RAN
Qualidade da Água
Gestão de Resíduos
Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

Geral

Componente Social
Saúde Humana

Geral

Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

Geral

Solos e RAN
Sistemas Ecológicos
Paisagem
Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes

Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD). O
PPGRCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades
competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra.

c.3

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

c.4

Deverá proceder-se à correta delimitação e sinalização da obra, no sentido de evitar a ocorrência de
acidentes.

c.5

Redução da área de intervenção ao mínimo indispensável.
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M52, REN/APAI
(Subestações)
M40, APA

M41, REN/APAI
(Linhas)
M40, REN/APAI
(Subestações)
M2, APA
M21, REN/APAI
(Linhas)
M19, REN/APAI
(Subestações)
M24, APA
M32, REN/APAI
(Linhas)
M29, REN/APAI
(Subestações)
M9, APA
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Fase de Construção

Fase

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

Geral

Recursos Hídricos
Ambiente Sonoro
Gestão de Resíduos
Sistemas Ecológicos
Património Cultural
Paisagem
Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

M13, REN/APAI
(Linhas)
M12, REN/APAI
(Subestações)
M54, APA

Linhas

Sistemas Ecológicos
Paisagem
Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes

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

-

Geral

Sistemas Ecológicos
Paisagem

c.9

Sempre que possível, planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade.
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.

M25, REN/APAI
(Subestações)
M16, APA

Geral

Solos e RAN
Recursos Hídricos

c.10

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

M39, REN/APAI
(Linhas)
M36, REN/APAI
(Subestações)

Geral

Recursos Hídricos
Qualidade da Água

M54, REN/APAI
(Linhas)

Linhas

Solos e RAN
Geologia e Geomorfologia
Recursos Hídricos

M17, APA

Geral

Gestão de Resíduos

N.º

Medida de Minimização

c.6

Estando o estaleiro da subestação inserido na área de intervenção da mesma, caso se venha a verificar
compatível o estaleiro das linhas deverá ficar integrado ou adjacente ao estaleiro da Subestação de
Sobrado, que posteriormente será objeto de Integração Paisagística. Contudo a seleção do local do
estaleiro é da responsabilidade do empreiteiro que poderá considerar mais favorável a seleção de outro
local já infraestruturado ou áreas industriais/industrializadas.
Na sua impossibilidade aplica-se as condicionantes identificadas nas Peças Desenhadas (Volume 4 Desenho 24) e deverá solicitar-se parecer da APA para localização definida para estaleiros.
Consideram-se locais infraestruturados, os que não necessitem de mobilizações de terras (não se
consideram mobilizações de terras a execução da drenagem periférica) como áreas
industriais/industrializadas, como pedreiras, armazéns, pavilhões, aeródromos, equipamentos (ex. campo
de futebol)

M3, REN/APAI
(Linhas)
M3, REN/APAI
(Subestações)
M7, APA

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.

c.8

Implantação dos
Estaleiros e
Parques de
Materiais

c.7

Fase de Construção

Desmatação e
Limpeza

Escavações e
Movimentação
de terras

c.11

c.12

Considerando a existência de diversos locais de relevo muito acidentado da área em estudo, e para que,
na fase da construção, não sejam favorecidos os fenómenos erosivos, junto às fundações dos apoios,
dever-se-á:
- Desviar as águas de escorrência superficial do local da obra;
- Evitar a deposição dos materiais de escavação em pendentes acentuadas;
- No final, proceder à regularização do terreno, para que a vegetação recupere mais rapidamente.
No que diz respeito ao movimento de terras, dado que o projeto terá um balanço de terras excedentário ,
sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de aterro, de
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área de intervenção).
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Fase de Construção

Fase de Construção

Fase

Escavações e
Movimentação
de terras

N.º

Medida de Minimização

c.13

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser armazenados
em locais com características adequadas para depósito.

c.14

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

c.15

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

M35, REN/APAI
(Subestações)
M18, APA
M12, REN/APAI
(Linhas)
M11, REN/APAI
(Subestações)
M19, APA
-

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

Subestação

Gestão de Resíduos

Geral

Solos e RAN
Qualidade da Água
Gestão de Resíduos

Geral

Geologia e Geomorfologia
Ambiente Sonoro

c.16

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

-

Linhas

Recursos Hídricos
Sistemas Ecológicos
Património Cultural
Paisagem
Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

c.17

Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos terrenos a afetar.
Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos, deverá ser encontrada, previamente à
interrupção, uma alternativa adequada, de acordo com os interessados, garantindo o acesso às
propriedades.

M18, REN/APAI
(Linhas)
M16, REN/APAI
(Subestação)

Linhas

Componente Social
Saúde Humana

c.18

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

M21, REN/APAI
(Linhas)
M19, REN/APAI
(Subestação)

Geral

Sistemas Ecológicos
Paisagem
Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

c.19

Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir) que atravessem linhas de água, passagens
hidráulicas de secção adequada.

M52, REN/APAI
(Linhas)

Linhas

Recursos Hídricos

c.20

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

M20, REN/APAI
(Linhas)
M20, REN/APAI
(Subestação)

Construção e
Reabilitação de
Acessos
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Fase de Construção

Fase

Circulação de
Veículos e
Funcionamento
de Maquinaria

Gestão de
Produtos,
Efluentes e
Resíduos

N.º

Medida de Minimização

c.21

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

c.22

As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de casas
de habitação deverão apenas ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As operações ruidosas só
poderão ter lugar fora do período referido com a obtenção de uma licença especial de ruído.

c.23

Para minimizar os impactes temporários decorrentes da presença e movimentação de maquinaria,
nomeadamente no que respeita ao aumento de substâncias em suspensão, sempre que necessário
deverá proceder-se a aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante períodos secos e
ventosos, nas zonas de trabalho e acessos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e
ressuspensão de poeiras.

M10, REN/APAI
(Linhas)
M38, REN/APAI
(Subestação)M
33, APA
M40, REN/APAI
(Linhas)
M37, REN/APAI
(Subestação)
M34, APA
M25, REN/APAI
(Linhas)
M54, REN/APAI
(Subestação)
M37, APA

c.24

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

M24, REN/APAI
(Subestação)

c.25

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

c.26

Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos
resíduos, enquanto aguardam recolha por operador licenciado.
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M11, REN/APAI
(Linhas)
M10, REN/APAI
(Subestação)
M8, REN/APAI
(Linhas)
M8, REN/APAI
(Subestação)

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

Geral

Qualidade do Ar

Geral

Ambiente Sonoro
Componente Social

Geral

Qualidade do Ar

Geral

Qualidade da Água
Gestão de Resíduos
Componente Social

Geral

Solos e RAN
Qualidade da Água
Gestão de Resíduos

Geral

Solos e RAN
Qualidade da água
Gestão de Resíduos
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Fase de Construção

Fase

Acompanhamento
arqueológico

N.º

Medida de Minimização

Fonte

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

c.27

A construção do projeto terá que ter acompanhamento arqueológico permanente, contínuo e presencial
(se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o
acompanhamento de todas as frentes) durante as operações que impliquem movimentações de terras
(desmatações, escavações, terraplanagens, depósitos, abertura de acessos, escavação dos caboucos
dos apoios e zonas de empréstimos/depósito de inertes), quer estas sejam feitas em fase de construção,
quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.

M49, REN/APAI
(Linhas)
M45, REN/APAI
(Subestação)
M13, APA

Geral

Património Cultural

c.28

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).

M47, REN/APAI
(Linhas)
M44, REN/APAI
(Subestação)
M12, APA

Geral

Património Cultural

-

Geral

Património Cultural

-

Geral

Património Cultural

c.29

c.30

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 deverão ser realizadas com estacas e fita sinalizadora, que deverão 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 poderá reduzir à desmatação da área, deverá ser acompanhada por um arqueólogo,
seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos, incluindo o registo das
estruturas identificadas e eventuais vestígios, a identificar. Após o registo exaustivo do edificado, deverá
ser efetuada a remoção das construções com impactes diretos, sendo obrigatório o acompanhamento
arqueológico.
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Fase

N.º
c.31

c.32

Fase de Construção

c.33

Acompanhamento
arqueológico

c.34

Medida de Minimização
Os achados móveis registados durante o acompanhamento arqueológico devem ser colocados em
depósito credenciado pelo organismo da tutela do património cultural.
As observações realizadas pela equipa de arqueologia deverão ser registadas em Fichas de
Acompanhamento, que têm os seguintes objetivos principais:
Registar o desenvolvimento dos trabalhos de minimização.
Registar todas as realidades identificadas durante o acompanhamento arqueológico (de carácter natural
e de carácter antrópico) que fundamentam as decisões tomadas: o prosseguimento da obra sem
necessidade de medidas de minimização extraordinárias ou a interrupção da mesma para proceder ao
registo dos contextos identificados e realizar ações de minimização arqueológica, como por exemplo,
sondagens arqueológicas de diagnóstico.
Sempre que for detectado um novo local com interesse patrimonial, este deverá ser alvo de comunicação
ao Dono de Obra, ao Empreiteiro e à Direção Regional de Cultura do Norte, pelos canais que vierem a
ser combinados em sede própria.
No decorrer do Acompanhamento Arqueológico deverão ser realizados relatórios mensais e um relatório
final.
No relatório mensal deverá constar uma breve descrição e caracterização da obra em curso, bem como,
uma síntese de todos os trabalhos arqueológicos realizados pela equipa naquele mês.
Outro objetivo importante deste texto será a apresentação de todas as ocorrências de carácter
patrimonial identificadas ou realizadas no âmbito do Acompanhamento e a apresentação de medidas de
minimização, no caso de surgiram novos locais com interesse patrimonial, a partir de elementos
criteriosos e solidamente sustentados (avaliação do valor patrimonial do sítio e avaliação do grau de
afetação do local identificado).
Deverá ser feita a cartografia dos sectores de obra que foram alvo do Acompanhamento Arqueológico,
tal como, a localização exata de todas incidências patrimoniais identificadas (escala 1:25 000 e escala de
projeto).

Fonte

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

-

Geral

Património Cultural

-

Geral

Património Cultural

-

Geral

Património Cultural

-

Geral

Património Cultural

O relatório final dos trabalhos arqueológicos corresponde à síntese de todas as tarefas. Assim, deverá
feito um texto, no qual serão apresentados os objetivos e as metodologias usadas, bem como, uma
caracterização sumária do tipo de obra, os tipos de impacte provocados e um retrato da paisagem
original.
As medidas patrimoniais genéricas aplicadas a todos os locais situados na zona abrangida pelo projeto
são as seguintes:
Proteção, sinalização e vedação da área de proteção de cada local identificado nos trabalhos, desde que
não seja afetado diretamente pelo projeto.
Realização de sondagens arqueológicas manuais, no caso de se encontrarem contextos habitacionais ou
funerários, durante o acompanhamento arqueológico. As sondagens serão de diagnóstico e têm como
principais objetivos: identificação e caracterização de contextos arqueológicos; avaliação do valor
patrimonial do local; apresentação de soluções para minimizar o impacto da obra.
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Fase

Fase de Conclusão
da Obra

Fase de Desativação

Área de
Aplicação

Descritor onde se aplica

M13, REN/APAI
(Linhas)
M12, REN/APAI
(Subestação)

Geral

Paisagem
Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

d.2

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.

M14, REN/APAI
(Linhas)
M13, REN/APAI
(Subestação)

Geral

Uso do Solo, Ordenamento e
Condicionantes
Componente Social

d.3

Implementar o Projeto de Integração Paisagística que acompanha o projeto de execução da subestação.

M53, REN/APAI
(Subestação)
M5, APA

Subestação

Solos e RAN
Sistemas Ecológicos
Paisagem

e.1

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

-

Geral

Todos os descritores

N.º

Medida de Minimização

Fonte

d.1

Após a conclusão da obra, o(s) estaleiro(s) deve(m) ser desmantelado(s) e removidas todas as suas
estruturas provisórias.
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11 – PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO

11.1 – INTRODUÇÃO
Não obstante a implementação das medidas de minimização propostas e apresentadas no
Capítulo 10 - Medidas de Minimização dos Impactes Negativos e de Potenciação dos Impactes
Positivos, pode por vezes ser necessária a consideração de programas de monitorização.
Os Programas de Monitorização (PM) pretendem dar cumprimento ao estipulado no regime jurídico
de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro,
na sua atual redação, e na Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Assim, quando as medidas propostas poderão necessitar de ser aferidas ao longo do tempo (por não
serem suficientes ou deixarem de ser adequadas), apresenta-se um Programa de Monitorização, que
tem como principal objetivo identificar e avaliar os impactes residuais de componentes do ambiente
relevantes e que poderão emergir durante a fase de construção e exploração do projeto.
Da análise efetuada no presente EIA não existem fatores especialmente sensíveis e desconhecidos
que impliquem a necessidade de avaliação ao longo do tempo pela monitorização.
Contudo, e dada a tipologia do projeto, considera-se adequada a proposta de monitorização de
vertebrados voadores face à implantação das novas linhas elétricas em acréscimo às já existentes na
zona, ainda que o impacte previsto seja pouco significativo e de reduzida magnitude.

11.2 – PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS

11.2.1 – Extensão
A monitorização estende-se à totalidade das linhas a 220kV, ou seja, numa extensão de 2 x 3 km.

11.2.2 – Data e Frequência de Monitorização
Os trabalhos de prospeção de mortalidade serão realizados em 4 épocas por ano, primavera
(reprodução), correspondendo aos meses de março a junho, verão (dispersão pós-nupcial),
correspondendo aos meses de julho e agosto, outono (migração), correspondendo aos meses de
setembro a novembro, e inverno (invernada), nos meses de dezembro a fevereiro.
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11.2.3 – Parâmetros
O parâmetro a considerar no âmbito deste Plano de Monitorização é o número de aves mortas por
colisão que será estimado com o auxílio da Taxa de Mortalidade Estimada (TME), que corresponde
ao n.º 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, nº de cadáveres encontrados/km

-

NRN = percentagem de aves não removidas por necrófagos

-

PEO = percentagem de aves encontradas pelo observador

-

TPE = percentagem do troço prospetado eficazmente

-

MAP = percentagem de aves que morre na área prospetada. Este fator poderá ser
baseado noutros estudos, assumindo-se um valor médio de 0,50 (Infante et al. 2005).

b) Com o recurso ao estimador GenEst (generalized Mortality Estimator/USGS)

11.2.4 – Métodos

11.2.4.1 – Prospeção de Cadáveres
A prospeção será feita numa faixa de 5m para cada lado da projeção dos cabos condutores, sendo o
percurso feito a pé. A prospeção será efetuada por um ou dois observadores mas garantindo sempre
a mesmo esforço.
Todos os cadáveres detetados na área de prospeção serão registados recolhendo-se os seguintes
dados:

378



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),
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Distância aos apoios e à projeção dos cabos,



Habitat e cobertura do solo,



Avaliação da plumagem e da massa corporal.

Será efetuado um registo fotográfico de todas as aves encontradas. Após o seu processamento as
aves encontradas serão removidas da área de estudo.
A data de morte será 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 será ser efetuada por especialistas e, sempre que necessário, com o apoio
de coleções de referência sempre que necessário.
Quando se registarem cadáveres de espécies sensíveis promover-se-á a realização da respetiva
necrópsia.
Será também mantido um registo das aves encontradas fora do corredor de prospeção.
Será registada a proporção de linha onde a prospeção não será possível bem como as causas dessa
limitação.

11.2.4.2 – Taxa de Remoção por Necrófagos


Colocação de Cadáveres

Serão utilizados cadáveres de 3 dimensões; pequenos (codornizes), médios (perdizes) e grandes
(patos). Os cadáveres serão colocados frescos no terreno sendo devidamente marcados para evitar
confusões com outros animais que possam ocorrer na área de estudo.
Os cadáveres serão colocados de modo aleatório, garantindo uma distância mínima de 100m 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 serão utilizadas 20 unidades e na classe de cadáveres
grandes utilizar-se-ão 5 unidades. Ou seja, em cada campanha serão utilizados 45 cadáveres.
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Visitas de Verificação

Serão efetuadas visitas ao 1º, 4º, 7º, 14º e 21º dias.
Um cadáver será considerado como removido quando já não houver vestígios no terreno.
A taxa de remoção será calculada para cada umas quatro épocas do ano consideradas para a
prospeção de mortalidade. Estes testes serão efetuados no primeiro ano de prospeções.

11.2.4.3 – Taxa de Deteção dos Observadores
Os testes à capacidade de deteção dos observadores serão efetuados com recurso a modelos e
simularão uma sessão de prospeção da linha.
Os modelos serão colocados na zona de prospeção de forma aleatória com uma densidade de 10
modelos/km.
Serão utilizados modelos de 3 tamanhos que serão colocados nos 3 habitats dominantes na área de
estudo, registando-se para cada um deles a densidade de coberto vegetal.
Cada teste será replicado por 3 vezes.
Serão efetuados testes em cada uma das quatro épocas do ano definidas para a prospeção. Estes
testes serão efetuados no primeiro ano de trabalhos.

11.2.5 – Duração
O Programa de Monitorização terá uma duração de 2 anos. Ao fim destes dois anos será efetuada
uma avaliação dos resultados e, em face destes, será considerada a necessidade de prolongamento.

11.2.6 – Periodicidade dos Relatórios
No final do primeiro ano será elaborado um relatório anual e no final do segundo ano será elaborado
um relatório final, que incluirá os dados dos dois anos de trabalho.
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12 – LACUNAS DE CONHECIMENTO
Não se referem lacunas ao presente estudo.
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13 – CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

13.1 – INTRODUÇÃO
Neste capítulo apresentam-se a síntese das principais considerações tomadas no EIA, focando os
principais impactes de cada descritor analisado ao longo deste EIA, os quais se sintetizam nos
respetivos quadros-síntese apresentados no Subcapítulo 13.3.
Estes quadros reúnem ainda as referências às medidas de minimização recomendadas para cada
descritor ambiental e em cada situação concreta fazendo a correspondência alfanumérica
apresentada no Capítulo 10.

13.2 – SÍNTESE CONCLUSIVA POR FATOR AMBIENTAL

13.2.1 – Fatores Físicos

13.2.1.1 – Clima e Alterações Climáticas
Dadas as características do projeto em análise, não se prevê que o mesmo induza impactes
significativos sobre este descritor.
Referem-se apenas os impactes associados à fase de construção e decorrentes da movimentação de
maquinaria afeta à obra e consequente emissão de gases com efeito de estufa (GEE).

13.2.1.2 – Geologia e Geomorfologia
A zona de implantação da obra apresenta-se em termos orográficos relativamente acidentada (com
desníveis da ordem dos 40 m), apresentando um horizonte geológico constituído essencialmente por
materiais metamórficos, tendo-se detetado em todas as sondagens materiais com xistosidade.
As principais atividades suscetíveis de induzir impactes sobre a geologia e geomorfologia são:


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



Alterações introduzidas na fisiografia e geomorfologia;



Estabilidade de taludes naturais, de escavação e de aterro;



Abertura de acessos;



Incidências indiretas devido à movimentação de veículos de apoio à obra.
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Tendo em consideração que no local de implantação da subestação, e os desníveis expressivos, a
construção da plataforma dará origem a alterações fisiográficas substanciais, de magnitude média,
implicando um impacte negativo, significativo, na fisiografia.
Contudo, tendo em conta os meios de estabilização dos taludes previstos no projeto de execução
considera-se que, da sua execução, em conjugação com a natureza das formações em presença,
resultará um impacte pouco significativo e de magnitude reduzida na estabilidade dos maciços
geológicos interessados.
No que respeita à afetação provocada pela abertura das fundações para os apoios das linhas de
transporte, não se preveem impactes significativos, devido ao facto de que o volume escavar para a
implantação dos apoios ser muito reduzido e localizado, prevendo-se que seja reutilizado para o
posterior enchimento dos caboucos.
De acordo com o diagnóstico efetuado, o projeto não interfere com nenhuma pedreira, concessão
mineira, água mineral ou nascente, nem recurso geológico de interesse conservativo, pelo que não se
prevê a afetação de recursos geológicos pelo presente projeto.
Durante a fase de exploração, consideram-se os impactes sobre a geologia e geomorfologia como
inexistentes.

13.2.1.3 – Solos
A área de intervenção não possui solos com especial aptidão agrícola natural, o que se pode
constatar pela inexistência de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN). Na área em
estudo predominam os Cambissolos húmicos de xistos associados a Luvissolos. Os Cambissolos
húmicos apresentam permeabilidade reduzida a média e elevada suscetibilidade aos processos
erosivos e à contaminação, sem aptidão agrícola, apenas suscetíveis de uso florestal. Os Luvissolos
localizam-se nas zonas mais baixas e mais próximas dos aglomerados da envolvente. São solos com
uma drenagem difícil, boa reserva mineral e baixos teores de matéria orgânica, apresentando
fertilidade variável e suscetibilidade média a elevada à erosão.
Na fase de construção os impactes são associados às movimentações de terras para a construção da
plataforma da subestação, acesso à subestação e para restabelecimento do acesso à
RETRIA/RECIVALONGO, incluindo: a desmatação e decapagem, as escavações e terraplanagens,
mas também a instalação de estaleiros.
Estes impactes fazem sentir-se diretamente nas áreas intervencionadas por compactação do solo,
decorrente da implementação da plataforma da subestação, da instalação dos apoios das linhas e da
instalação das áreas de estaleiro, alterando a estrutura de coesão/agregação do material do solo e
alteração nos padrões de infiltração e arejamento do solo.
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Considera-se que, a nível pedológico, a afetação, pela implantação da subestação, de solos delgados
com aptidão florestal resultará num impacte negativo de reduzida magnitude, direto, certo,
permanente, irreversível, confinado e minimizável e não significativo.
No caso das linhas, apenas será afetada uma área de 400 m2 por apoio, provocando um impacte que,
embora seja negativo, é reduzido, localizado e temporário e que, na fase de exploração será reduzido
a aproximadamente 120 m2 por cada apoio o que, associado à inexistência de solos de elevada
aptidão agrícola, resulta num impacte praticamente inexistente.
Acresce referir que a Integração Paisagística prevista para o projeto da subestação permitirá
minimizar os impactes identificados e tenderá gradualmente a fixar o solo, reduzindo os efeitos
erosivos das escorrências superficiais da água da chuva, pelo que não se prevê a ocorrência de
qualquer impacte.

13.2.1.4 – Recursos Hídricos
O projeto insere-se na zona de cabeceira entre a bacia do rio Douro (mais precisamente do seu
afluente o rio Ferreira) e o rio Leça. Na área de estudo apenas se identificam duas linhas de água
com alguma expressão: a ribeira de Tabãos (extremo poente), afluente da margem esquerda do rio
Leça, e a ribeira do Vale da Cobra, afluente da margem direita do rio Ferreira. Ainda que apresentem
um regime temporário, refira-se que estas linhas de água fazem parte da Reserva Ecológica
Nacional. Na envolvente do projeto não se referem outras zonas hídricas superficiais com significado.
Relativamente ao meio subterrâneo, o projeto insere-se no Maciço Antigo.
As ações potencialmente geradoras de impactes no meio hídrico superficial e subterrâneo podem ser
temporárias, quando se prendem-se com a implantação dos estaleiros/parques de materiais, abertura
de acessos e decorrentes das atividades de obra, ou permanentes quando diretamente relacionadas
com a construção da plataforma da subestação e dos maciços dos apoios das linhas. Estes impactes
resultam da movimentação de terras e dos trabalhos de terraplenagem, incluindo desmatação e
modelação do terreno e resumem-se à redução da infiltração da água no solo e consequente
aumento do escoamento superficial, em função da redução de permeabilidade promovida pela
implantação do projeto. Os impactes apresentam maior relevo no caso da subestação, sendo no caso
dos projetos das linhas praticamente insignificantes.
Acresce que o sistema de drenagem contemplado no projeto da subestação permite garantir a correta
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 sem
significado.
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13.2.2 – Qualidade do Ambiente

13.2.2.1 – Qualidade da Água
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.
Não são identificadas áreas de especial sensibilidade do meio hídrico. Refere-se unicamente
proximidade do projeto à ribeira do Vale da Cobra (subestação) e à ribeira de Tabãos (linhas 220kV),
cujas ações de obra poderão induzir uma afetação temporária, nomeadamente ao nível dos sólidos
suspensos totais. No entanto, dada a inexistência de usos sensíveis associados a estas linhas de
água considera-se o impacte pouco significativos.
Durante a exploração do projeto da Subestação de Sobrado e linhas associadas não são expectáveis
impactes de relevo.

13.2.2.2 – Qualidade do Ar
Em matéria de afetação da qualidade do ar, as fontes poluentes na área envolvente próxima ao
projeto em estudo são muito parcas, sendo esta uma área maioritariamente de componente florestal,
destacando-se unicamente a presença da RETRIA e RECIVALONGO, empresas de gestão e
tratamento de resíduos, cujo contributo, contudo é diminuto.
Numa área mais abrangente destaca-se a zona de Matosinhos, Leça da Palmeira e Maia, a poente
do concelho de Valongo e a cerca de 15 km do projeto em estudo, com forte componente industrial, o
que, associado aos ventos predominantes do quadrante oeste (NW e SW) faz com que a zona de
Valongo ainda esteja sob a influência destas fontes poluentes e de outras da área metropolitana do
Porto (nomeadamente o aeroporto Francisco Sá Carneiro).
De qualquer forma a qualidade do ar na área envolvente do projeto em estudo é globalmente boa.
Relativamente aos impactes do projeto, com base na análise desenvolvida, verificou-se que durante a
fase de construção as principais atividades passíveis de induzirem impactes sobre a qualidade do ar
são a instalação e funcionamento do estaleiro, movimentações de terras associadas à implantação da
plataforma da subestação, assim como a circulação dos veículos e maquinaria afetos à obra.
Na área em estudo predominam as áreas florestais e de matos, assumindo a presença de recetores
sensíveis pouca relevância, sendo os mais próximos correspondem aos pequenos aglomerados na
envolvente do Sobrado e localizam-se a cerca de 800 m da subestação. Refere-se unicamente o
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equipamento mais próximo da subestação, a Escola Profissional de Valongo, a cerca de 280 metros a
sudeste da zona de implantação da subestação.
Deste modo, durante a fase de construção os impactes das ações mencionadas embora negativos
consideram-se de magnitude reduzida, carácter temporário e localizado, e não significativos sendo na
sua maioria passíveis de minimização mediante a adoção das medidas preconizadas neste estudo.
Durante a fase de exploração poderá ocorrer o risco de fuga de Hexafluoreto de Enxofre (SF6) para a
atmosfera. No entanto, refira-se que a probabilidade de ocorrência é extremamente reduzida,
resultando apenas numa situação acidental. De qualquer forma, no Sistema de Gestão Ambiental da
REN, S.A., já estão previstas medidas que visam o controlo sistemático das fugas de SF6, no sentido
da sua minimização. Nesta fase pode igualmente registar-se a ocorrência de episódios de aumento
da produção de ozono (O3) devido ao designado “efeito coroa”, originado pela alteração das
condições eletromagnéticas naturais. Em qualquer dos casos a sua libertação para a atmosfera
apresenta-se inócua no que respeita à saúde humana. Face ao que foi referido, os impactes
induzidos na fase de exploração, embora negativos consideram-se não significativos.

13.2.2.3 – Ambiente Sonoro
O ambiente sonoro da área do projeto de implantação do projeto é relativamente sossegado,
apresentando apenas algum ruído associado ao tráfego na EM606.
A fase de construção é caracterizada, no local, pela sua delimitação espacial e temporal. Durante
esta fase, observa-se que praticamente todas as operações de construção empregam equipamento e
maquinaria ruidosa. As previsões de ruído mostram que o ruído de construção poderá afetar as zonas
situadas numa vizinhança próxima da zona de intervenção.
As ações mais ruidosas são, contudo, pontuais, com duração limitada aos intervalos e períodos de
execução de tarefas e operações. Estes valores pontuais poderão, contudo, ser sentidos pelas
populações como eventual fonte de incomodidade.
Deste modo, não se prevê que as operações de construção induzam impactes negativos
significativos, salvo se ocorrerem fora do período diurno.
Contudo, e de forma a reduzir os níveis sonoros produzidos, recomenda-se que as operações de
construção apenas tenham lugar no período diurno dos dias úteis, de acordo com os critérios legais
vigentes.
Com base nos valores dos diferenciais dos indicadores de ruído diurno (Ld), de ruído de entardecer
(Le) e de ruído noturno (Ln) resultantes do normal funcionamento do projeto em estudo, considerando
a adoção de medidas de condicionamento acústico previstas no projeto para a configuração final,
conclui-se que são inferiores aos valores regulamentares (5 dB(A) no período diurno, 4 dB(A) no
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período entardecer e 3 dB(A) no período noturno), pelo que o critério de incomodidade é cumprido em
todos os locais com ocupação humana.
Conclui-se assim que, para as especificações das futuras linhas de transporte, a 400 kV, e da
Subestação de Sobrado, em todos os locais avaliados são cumpridos todos os critérios legais sobre
ruído ambiente aplicáveis se forem consideradas medidas de condicionamento acústico, conforme
previsto no projeto para esta infraestrutura, pelo que o impacte é não significativo. Caso não sejam
adotadas as medidas de condicionamento acústico previstas da Subestação do Sobrado, preveem-se
impactes negativos no ambiente sonoro na proximidade da Escola Profissional de Valongo,
essencialmente nos períodos entardecer e noturno.
As linhas a 220 kV estão localizadas em meio florestal, sem quaisquer recetores sensíveis ao ruido
na envolvente e, consequentemente representam um impacte nulo.

13.2.2.4 – Gestão de Resíduos
De acordo com a metodologia relativa à gestão de resíduos em obras da REN,SA, integrada no
âmbito do seu Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança (SIGQAS), todos
os resíduos produzidos durante as atividades de construção da Subestação de Sobrado, das linhas
de ligação e outras obras associadas à empreitada, os resíduos serão recolhidos diretamente em
estaleiro por operadores devidamente licenciados para o efeito, sendo por eles conduzidos ao destino
final adequado (reciclagem, valorização ou eliminação).
Considera-se que a gestão de resíduos não irá apresentar impactes negativos com significado,
atendendo ao cumprimento da legislação em vigor e das medidas indicadas no Estudo de Impacte
Ambiental e transpostas para o Plano de Acompanhamento Ambiental (Volume 5) a integrar o
caderno de Encargos da Obra (com as devidas correções que advenham do processo de Avaliação
de Impacte Ambiental e da Declaração de Impacte Ambiental).
Acresce que, os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos da Construção e Demolição (PPGRCD)
que acompanham os projetos de execução da subestação e linhas (Anexo A7 e B5 – Volume 3),
apresentam estimativas dos resíduos produzidos, bem como do destino final previsto para os
mesmos e que permite garantir a correta gestão dos resíduos produzidos em obra evitando impactes
a este nível.

13.2.3 – Sistemas Ecológicos
A zona em estudo não se encontra inserida em nenhuma área classificada nem existe nenhuma área
de maior sensibilidade na envolvente próxima do projeto.
A Subestação de Sobrado e linhas associadas inserem-se numa área onde predominam os matos e
eucaliptais. A zona da subestação apresenta zonas de lixo e entulho e sinais evidentes de
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remeximento do solo, sendo que quase toda a vegetação natural existente na área de estudo reflete
uma forte ação antrópica, apresentando-se muito degradada.
O coberto vegetal é constituído por áreas de floresta, essencialmente eucaliptal e por uma elevada
componente de espécies exóticas invasoras e, com menor grau de cobertura, por espécies ruderais
cosmopolitas. Assim, a área de estudo considerada quase não tem vegetação natural, que se resume
a algumas áreas de matos, geralmente com presença de espécies exóticas.
As formações vegetais que correspondem a Habitats sensu Rede Natura 2000 identificadas na área
em estudo correspondem a tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não litorais (4030pt2), muito
comuns e em mau estado de conservação (o que pode levar à sua não classificação como Habitats).
Contudo, as comunidades presentes na área de estudo encontram-se predominantemente em mau
estado de conservação, devido à presença de espécies exóticas invasora, sobretudo de Hackea
sericea, estando também presentes no sobcoberto de eucaliptais que ocupam grande parte da área
de estudo.
As espécies invasoras são, de facto, um aspeto fundamentar a referir na área em estudo, uma vez
que um pouco por toda a área de estudo foram observadas comunidades de espécies exóticas. Estas
correspondem a um coberto vegetal herbáceo de plantas nitrófilas cosmopolitas, com núcleos, por
vezes extensos, de plantas exóticas herbáceas, arbustivas ou arbóreas com comportamento invasor,
como Acacia dealbata, Acacia longifolia, Cortaderia selloana, Paraserianthes lophantha e Hackea
sericea pelo que, de modo a evitar a sua proliferação com a intervenção em estudo é proposto um
Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (Volume 7).
As ações decorrentes da presença e movimentação de maquinaria e terraplanagens afetarão
diretamente a vegetação, pela destruição das plantas e comunidades na área afetada, e
indiretamente, pela compactação do solo, pela emissão de poeiras e pelo eventual derrame de
agentes poluentes, induzindo um impacte negativo e não significativo, de magnitude reduzida, de
dimensão local, temporário e reversível.
As comunidades faunísticas eventualmente afetadas pelo projeto são pouco diversificadas e não
incluem populações significativas de espécies com um estatuto de conservação desfavorável. Os
impactes sobre estas comunidades fazem sentir-se durante a fase de construção pelo acréscimo de
perturbação face aos trabalhos a desenvolver (movimentação de pessoas e maquinaria) e pela
eventual mortalidade por atropelamento, sendo o impacte de reduzida magnitude e significância e
temporário.
Durante a fase de exploração, os principais impactes na fauna ocorrem devido à colisão de
vertebrados voadores, particularmente aves, com as linhas elétricas. A subestação propriamente dita
não produzirá impactes relevantes sobre a fauna na fase de exploração, mas a sua presença
potencia a ligação futura de novas linhas situação que poderá contribuir, de modo cumulativo, com as
linhas já existentes e previstas.
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13.2.4 – Património Cultural
Os trabalhos arqueológicos realizados (levantamento de informação bibliográfica e prospeções
arqueológicas sistemáticas), executados no âmbito do descritor património contribuíram para o
inventário de uma ocorrência patrimonial na área de incidência deste projeto, mais concretamente
dos troços Linha Sobrado – Ermesinde, a 220kV.
Na área prevista para a implantação da Subestação de Sobrado e nas restantes linhas projetadas
não se encontraram ocorrências patrimoniais.
A única ocorrência patrimonial detetada na área de impacte direto consiste no caminho rural (Vale da
Cobra 1).
A desmatação do terreno poderá ser o único agente de impacte direto junto da ocorrência n.º 1 (Vale
da Cobra 1), podendo o grau de impacte ser reduzido ou nulo, se for privilegiada a conservação in
situ da calçada existente.
Perante os resultados obtidos, considera-se que não existem condicionantes patrimoniais
determinantes para a execução deste projeto, embora seja necessário fazer todos os esforços para
evitar os eventuais impactes negativos na via do Vale da Cobra 1 (n.º 1).
A execução de todo o projeto terá ainda que ter acompanhamento arqueológico permanente e
presencial durante as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações,
escavações, terraplanagens, depósitos e empréstimos 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, para confirmar as observações constantes neste texto e
identificar eventuais vestígios arqueológicos, numa fase prévia à escavação.

13.2.5 – Paisagem
Como referido anteriormente, a instalação de uma infraestrutura como a Subestação e respetivas
Linhas de Ligação em estudo tem a capacidade de se destacar na paisagem, principalmente numa
região como a de implantação do projeto, uma zona caracterizada pela presença de um conjunto de
elevações que se destacam das áreas envolventes, bastante distintas ao nível altimétrico e da própria
morfologia do terreno, constituindo zonas mais aplanadas por oposição às vertentes mais íngremes
das diversas colinas que pontuam o território. O projeto atravessa inclusivamente uma destas
elevações, a serra do Penedo, constituindo um ponto potencialmente mais proeminente na paisagem,
nomeadamente nas zonas de encosta, com particular incidência na zona do vale da Cobra.
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Dada a sua posição sobranceira, a serra do Penedo apresenta-se mais exposta no que se refere
exclusivamente à sua configuração. Contudo, na realidade, esta é uma zona pouco visível no seio da
área de estudo. Esta é de facto uma região bastante humanizada, porém o estabelecimento das
principais povoações é feito preferencialmente ao longo das zonas de vale, não alcançando
visualmente os pontos mais altos da serra do Penedo. Desta forma, a escolha da localização do
projeto permitiu a minimização do impacte que uma infraestrutura desta natureza poderia ter.
Contudo, destacam-se algumas zonas potencialmente mais gravosas, viradas para as áreas
populacionais, referentes nomeadamente à implantação da Subestação e das Linhas de Ligação de
400 kV no vale da Cobra.
Não obstante, foi favorecida, sempre que possível, a localização das estruturas afetas ao presente
projeto em zonas que privilegiam classes representativas da menor afetação da paisagem no que diz
respeito às diferentes componentes de análise da mesma: a visibilidade para o projeto a partir dos
principais pontos de observação da região; a capacidade de absorção visual da paisagem; a sua
qualidade visual; e consequentemente a sensibilidade visual da paisagem.
Desta forma, as situações em que a ligação visual para o projeto é inevitável correspondem
sobretudo a focos de observadores temporários, nomeadamente ao longo das principais vias
rodoviárias, dado o seu desenvolvimento – como é o caso da A41 ou da rua Nossa Senhora do
Amparo, bastante próxima da área de intervenção – ou com o alcance apenas do topo dos apoios,
ou a áreas muito reduzidas da subestação, abrangendo apenas pequenas extensões do seu limite
superior, dadas as distâncias às principais povoações estabelecidas na envolvente.
Em resumo, no que se refere aos impactes visuais na paisagem, considera-se numa fase inicial a
ocorrência de impactes visuais negativos relacionados com as operações de construção, implicando
uma desorganização espacial e funcional do território com a capacidade de interferir com a perceção
humana. Tal perturbação caracteriza-se pelo seu caráter temporário e minimizável, constituindo um
impacte pouco significativo.
Na fase de exploração, os impactes visuais negativos que a implantação do projeto implicará na
paisagem decorrem fundamentalmente do ambiente afetado (sensibilidade visual) e da intrusão visual
que esta infraestrutura introduz no território e que, como se deduz, será tanto mais gravosa quanto
mais visível esta se apresentar. Assim considera-se que a intrusão visual determinada pelo projeto,
apesar de potencialmente gravosa dada a presença de vários focos de possíveis observadores,
nomeadamente no setor este da área de estudo, apresenta-se de facto pouco expressiva devido ao
caráter já muito humanizado da região, traduzindo-se num impacte negativo, pouco a
moderadamente significativo.
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13.2.6 – Usos do Solo, Ordenamento do Território e Condicionantes
Relativamente à ocupação do solo, este encontra-se maioritariamente ocupado por floresta de
produção (eucaliptal) e áreas de matos.
Destaca-se unicamente a presença de duas Áreas de Equipamentos próximas do local da
subestação em análise: uma a cerca de 300 metros sudeste da plataforma da subestação, que
integra a Escola Profissional de Valongo e um edifício da Casa do Bugio; e a segunda a cerca de 80
metros a sul, correspondente a uma unidade de tratamento e reciclagem de resíduos, a RETRIA e a
RECIVALONGO, que conjuntamente formam o CITAV – Centro Integrado de Triagem, Tratamento e
Valorização do Douro Norte.
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 respeitas às linhas de transporte de energia, a generalidade dos impactes, no uso do solo,
originados pela sua instalação ocorrem na fase de construção e resultam da implantação dos apoios
da linha, da necessidade de abertura de acessos e das ações de desmatação (zona dos apoios e
faixa de proteção/servidão da linha).
A afetação da componente florestal induz num impacte negativo e de reduzida magnitude, uma vez
que a áreas de eucalipto ou pinheiro bravo que serão sujeitas a corte não serão demasiado extensas
e 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 a presença das infraestruturas no terreno constituirá o novo uso do solo na área
afetada.
No caso das linhas grande parte do uso do solo pode ser restabelecido, em especial nas áreas de
matos cuja afetação apenas se faz sentir na zona de implantação do apoio, mais precisamente nos
quatro maciços de fundação. No caso da ocupação florestal, a necessidade de manutenção da faixa
de servidão, na qual não poderão ser mantidas ou plantadas espécies de crescimento rápido resulta
num impacte negativo, direto, certo e permanente, de magnitude reduzida, localizado, parcialmente
reversível, minimizável e compensável e pouco significativos.
No caso da desativação da subestação os impactes esperados serão semelhantes aos verificados na
fase de construção, e no caso das linhas o principal impacte será a cessação da servidão de proteção
392

SUBESTAÇÃO DE SOBRADO 400/220/60 KV E LINHAS DE LIGAÇÃO DE 400 KV E DE 220 KV ASSOCIADAS
IP.DEP.01.01

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
PROJETO DE EXECUÇÃO
VOLUME 2 – RELATÓRIO SÍNTESE

à linha. Em ambos os casos, a área ficará depois disponível para outros usos, nomeadamente para
os usos dominantes na envolvente, isto é, matos e área florestal.
No que compete ao Ordenamento do Território, no presente estudo foram analisados todos os
Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) com incidência na área, destacando-se o Plano Diretor
Municipal (PDM) de Valongo.
Relativamente a Planos de Pormenor e de Urbanização, constata-se a não interferência com
quaisquer Planos aprovados (que possuam força jurídica), no âmbito territorial definido para o projeto.
O projeto desenvolve-se, na sua quase totalidade, em áreas afetas a solo rural, abrangendo,
maioritariamente, a classe de espaço Florestal, nomeadamente Espaços Florestais de Produção
(atualmente ocupados por extensos eucaliptais e matos). Os impactes de índole negativa mais
significativos decorrem da interferência com Espaços Florestais de Conservação, dado o seu
interesse do ponto de vista ecológico, de magnitude moderada, em resultado da implantação dos
Apoios P8 de ambas as linhas; P9 e P10 das linhas LSBD.VG e LSBD.VM2; P11/26 da linha
LSBD.VG e P29A/P29A da LRR.CT/LRR.VM1 e pela imposição da respetiva faixa de servidão (45 m
centrado no eixo da Linha).
Ao nível das Condicionantes, Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública,
considera-se que as interposições com maior relevância ocorrem ao nível das afetações de Áreas de
REN – Cabeceiras das Linhas de Água e Áreas com Risco de Erosão, com bastante preponderância
na área em estudo. A interferência ocorre principalmente na zona de desenvolvimento das linhas a
220 kV. Na seleção do local e implantação da Subestação do Sobrado esta foi uma condicionante
especialmente acautelada, tendo sido minimizada ao máximo a sua afetação pelo que o impacte
apresenta reduzida magnitude. Enquanto projeto de relevante interesse público, o projeto está ao
abrigo das exceções que permitem intervenções em áreas de REN.
Na fase de construção, as principais ações causadoras de impactes referem-se às movimentações de
terras, com intervenções/modificações na ocupação territorial da zona em causa, para implantação
dos Apoios da Linha e da plataforma da Subestação de Sobrado e acessos. Refere-se também a
perturbação direta das áreas afetas à faixa de proteção das Linhas (correspondente a um corredor de
45 m centrado no eixo da Linha). Para minimizar a afetação das áreas mais sensíveis, os trabalhos
necessários à obra, como a implantação de estaleiros, assim como outras infraestruturas de apoio à
construção e acessos temporários, devem localizar-se longe destas zonas de maior sensibilidade.
Na fase de exploração, assume-se que o funcionamento da Subestação de Sobrado e respetivas
Linhas Elétricas associadas terá sempre um impacte negativo no ordenamento do território, no
sentido em que tal implicará uma reclassificação do uso do solo por parte do território do município de
Valongo, no caso da subestação, bem como a instituição de uma faixa de servidão permanente, a
qual constitui uma limitação à sua utilização plena, no caso das linhas de 220 kV (uma vez que a
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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, diretos, parcialmente reversíveis, logo, não significativos.
A interferência pontual de Espaços Florestais de Conservação por 8 apoios das linhas a 220 kV, são
considerados negativos, 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.

13.2.7 – Componente Social
Relativamente a esta componente, têm-se como aspeto positivo, decorrente da operação do presente
projeto, de caráter regional, o seu contributo para a melhoria da segurança do serviço na zona do
Grande Porto mas também apoia o desenvolvimento de futuras ligações para o norte litoral do País.
Haverá ainda a apontar o impacte positivo, no emprego e nas atividades económicas locais, ainda
que seja temporário de magnitude e significância reduzida.
A localização da Subestação de Sobrado em estudo, e linhas associadas, insere-se em área florestal,
e está relativamente afastada de áreas residenciais ou de uso público. Destaca-se unicamente a
RETRIA e RECIVALONGO a cerca de 80 metros da plataforma da subestação e a Escola Profissional
de Valongo e edifício da “Casa do Bugio), a cerca de 300m.
É expectável, contudo alguma interferência durante a fase de obra com as vias locais,
nomeadamente a EM606 (onde é feito o acesso à subestação e às linhas) e o acesso à RETRIA e
RECIVALONGO (diretamente interferido pela obra e sujeito a restabelecimento com novo acesso)
podendo implicar alguns constrangimento ao normal fluxo de tráfego e impactes negativo, temporário,
provável, localizado, direto, de moderada magnitude, minimizável e não significativo.
Na fase de exploração o funcionamento da subestação e linhas associadas não induzirá
repercussões relevantes nas características da área envolvente.
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13.2.8 – Saúde Humana
A área de desenvolvimento da Linha carateriza-se, em termos populacionais, por um distanciamento
a zonas urbanas e ocupação essencialmente florestal o que faz com que as perturbações da saúde
humana sejam muito pouco relevantes.
A análise apoiada nos resultados das avaliações referentes ao Ambiente Sonoro, Componente Social
e Risco permite concluir que a fase de construção pode ter efeitos negativos na saúde e bem-estar,
nomeadamente pela afetação da propriedade e a incerteza associada aos processos de negociação
que podem constituir uma fonte de receios e um fator de ansiedade, sendo estes impactes
minimizados pelo esclarecimento atempado das pessoas afetadas.
Já durante a fase de exploração, não se esperam quaisquer impactes negativos relativamente a
habitantes ou utentes de outras estruturas de atividade humana, visto que as mesmas se encontram
a uma distância considerável (a zona habitacional mais próxima fica a cerca de 750 m).
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13.3 – QUADRO SÍNTESE DE IMPACTES
Apresentam-se seguidamente os quadros síntese de impactes dos vários descritores ambientais
analisados. É indicada a localização de cada impacte, bem como a sua classificação e fase de
ocorrência. São ainda referidas as respetivas medidas de minimização.
A classificação dos impactes teve em consideração o Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte
Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas
(APAI, 2008) e Subestações (APAI, 2011), sendo considerados os parâmetros tal como indicado no
Capítulo 1.3.2 – Metodologia Geral do EIA.
Quadro 13.1 – Quadro Síntese de Impactes. Fatores Físicos

Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Medidas de Minimização
dos Impactes Negativos
e de Potenciação dos
Impactes Positivos

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

- Atividades de
escavação e
aterro (associada
à implantação da
plataforma da
subestação)

396

- Alteração na
fisiografia e
geomorfologia

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Irreversível
Moderada magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Não Minimizável
Significativo

- Construção

- c.12
- c.13
- c.15

- Interferência das
formações
geológicas com
eventual afetação de
zonas com
características
geológicas especiais
e fenómenos de
erosão superficial
- Estabilidade de
taludes naturais, de
escavação e de
aterro

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Temporário
Parcialmente reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Minimizável
Não Significativo

- Construção

- c.11
- c.12
- c.15
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Quadro 13.1 – Quadro Síntese de Impactes. Fatores Físicos

Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Medidas de Minimização
dos Impactes Negativos
e de Potenciação dos
Impactes Positivos

SOLOS

- Compactação do
solo, decorrente da
- Plataforma da
regularização de
subestação,
plataforma e outras
restabelecimento
ações associadas à
do caminho e
obra alterando a
necessárias
estrutura de coesão/
movimentações
agregação do
de terras e
material do solo e
compactação de
alteração nos
solos
padrões de infiltração
e arejamento do solo
RECURSOS HÍDRICOS

- Área de
implantação do
projeto da
subestação

- Desmatação e
terraplenagens, que
dão origem à
diminuição da
permeabilidade do
solo, favorecendo o
escoamento à
infiltração.

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Parcialmente reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Minimizável
Não Significativo

- Construção

-

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Ocasional
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Localizado
Minimizável
Não Significativo

- Construção
- Exploração

- c.9
- c.31

c.2
c.5
c.9
c.11
c.12
d.3

Quadro 13.2 – Quadro Síntese de Impactes. Qualidade do Ambiente

Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Medidas de Minimização
dos Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

QUALIDADE DA ÁGUA
- Desmatação, e
movimentação de
maquinaria, com
compactação dos
solos
- Terraplenagens, que
poderão aumentar
fenómenos pontuais
de erosão com o
consequente
arrastamento de
material particulado,
- Áreas afetas à
obra

- Instalação e
operação dos
estaleiros e parque
de máquinas
- Eventuais derrames
acidentais de
lubrificantes e
combustíveis.

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Provável
Temporário
Ocasional
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido a moderado
Localizado
Minimizável
Não Significativo
Negativo
Indireto
Não transfronteiriço
Pouco provável
Temporário
Raro
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Confinado
Minimizável
Não Significativo

- Construção

- c.10

- Construção

-
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Quadro 13.2 – Quadro Síntese de Impactes. Qualidade do Ambiente

Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Medidas de Minimização
dos Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

QUALIDADE DO AR

- Imediata
vizinhança da
Subestação
- Caminho a
restabelecer e
estaleiro

- Subestação de
Sobrado

- Aumento do nível de
poeiras em
suspensão
- Libertação de poeiras
e poluentes
atmosféricos
provocados pela
maquinaria em
circulação, instalação
e funcionamento do
estaleiro, escavações
e terraplenagens

- Libertação de
Hexafluoreto de
Enxofre para a
Atmosfera

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Provável
Temporária
Raro
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Não confinados mas
localizados
Minimizável
Não significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Pouco provável
Temporária
Raro
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Não confinados mas
localizados
Não significativo

- Construção

- c.1
- c.9

- Exploração

AMBIENTE SONORO

- Áreas
interferidas pela
obra, com
movimentação
de maquinaria

- Subestação de
Sobrado e
abertura das
linhas a 400kV

- Ruído promovido
pelas operações e
maquinaria afeta à
obra de construção

- Ruído resultante do
funcionamento da
Subestação e linhas

-
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Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Temporário
Ocasional
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Localizado
Minimizável
Não significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Pouco provável
Permanente
Usual
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Localizado
Não Significativo

- Construção

- c.10
- c.15
- c.22

- Exploração
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Quadro 13.2 – Quadro Síntese de Impactes. Qualidade do Ambiente

Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Medidas de Minimização
dos Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

GESTÃO DE RESÍDUOS

- Áreas afetas à
obra

- Geração de resíduos
através da
desmatação e
limpeza do terreno
- Instalação e
operação do estaleiro
- Construção dos
maciços de fundação
de equipamentos da
subestação
- Construção dos
apoios das linhas
- Montagem das bases
e betonagem
- Operação de
máquinas e veículos
afetos à obra.

-

Negativo
Indireto
Não transfronteiriço
Certo
Temporário
Ocasional
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
- Confinado
- Minimizável
- Não significativo

- Construção
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Quadro 13.3 – Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos

Localização

Impacte

Classificação

Fase de
Ocorrência

Medidas de Minimização
dos Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

Flora

- Área de
implantação do
projeto da
Subestação
- Implantação dos
apoios da linha

- Área de
implantação do
projeto da
Subestação

- Faixa de
proteção às
linhas e
Subestação

- Destruição das
plantas e
comunidades na área
afetada
- Afetação doe áreas
de habitat
classificado

- Impermeabilização
do solo

- Remoção das
espécies exóticas
invasoras
- Aplicação do Plano
de Gestão de
Espécies Exóticas
Invasoras

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Usual
Irreversível (subestação)
a reversível (linhas)
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Confinado
Minimizável
Não significativo
Positivo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Usual
Irreversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Confinado
Minimizável
Não significativo
Positivo
Direto
Não transfronteiriço
Provável
Permanente
Ocasional
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Localizado
Minimizável
Moderadamente
Significativo

- Construção
- Exploração

- Construção
- Exploração

-

c.5
c.6
c.7
c.8
c.16
c.18
c.20
d.3

- Construção
- Exploração

Fauna

- Áreas afetas à
obra

- Afugentamento de
espécies induzida
pela perturbação
resultante das
atividades afetas à
obra
- Mortalidade por
atropelamento

-

-
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Negativo
Indireto
Certo
Temporário
Ocasional (mortalidade)
a Usual (perturbação)
Reversível (perturbação)
a irreversível
(mortalidade)
Reduzida magnitude
Valor do recurso
reduzido
Confinado
Minimizável
Não significativo

- Construção
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Quadro 13.3 – Quadro Síntese de Impactes. Sistemas Ecológicos

Localização

Impacte

- Mortalidade de aves
por colisão

- Linhas Elétricas

- Mortalidade de
quirópteros por
colisão

Classificação
-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Provável
Permanente
Ocasional
Irreversível
Magnitude reduzida
Valor moderado
Localizado
Não minimizável
Não Significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Pouco Provável
Permanente
Raro
Irreversível
Magnitude reduzida
Valor elevado
Localizado
Não minimizável
Não Significativo

Fase de
Ocorrência

Medidas de Minimização
dos Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

- Exploração

- Exploração

Quadro 13.4 – Quadro Síntese de Impactes. Património Cultural

Localização

- Área de
implantação do
projeto

Impacte

- Sítios com valor
patrimonial da área
de incidência do
projeto (sítio n.º 1 –
vale da Cobra)

Classificação
-

Negativo
Indireto
Não transfronteiriço
Improvável
Permanente
Usual
Irreversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Minimizável
Não significativo

Fase de
Ocorrência

- Construção
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-

a.3
b.2
c.16
c.27
c.31
c.32
c.33
c.34
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Quadro 13.5 – Quadro Síntese de Impactes. Paisagem

Localização

Impacte

- Presença de
elementos estranhos
à área de intervenção

- Áreas afetas à
obra

- Desmatação e
modificação local da
morfologia na zona
de intervenção

- Presença física da
estrutura

- Área de
atravessamento
das linhas

- Manutenção da faixa
de proteção às linhas

Classificação

-
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Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Temporário
Usual
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido a
moderado
Confinado
Minimizável
Não significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Usual
Parcialmente reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido a
moderado
Confinado
Minimizável
Não significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Usual
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido a
moderado
Confinado
Não minimizável
Não significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Temporário
Usual
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido a
moderado
Confinado
Não minimizável
Não significativo

Medidas de
Minimização dos
Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

Fase de
Ocorrência

- Construção

-

c.1
c.5
c.6
c.7
d.1

- Construção

-

c.1
c.5
c.8
c.16
c.18
c.2
d.1
d.3

- Exploração

-

- Exploração

-
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Quadro 13.5 – Quadro Síntese de Impactes. Paisagem

Localização

- Área de
implantação da
subestação

Impacte

- Presença física da
estrutura

Classificação

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Usual
Irreversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido a
moderado
- Confinado
- Não minimizável
- Não significativo

Medidas de
Minimização dos
Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

Fase de
Ocorrência

- Exploração

-

Quadro 13.6 – Quadro Síntese de Impactes. Usos do Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território

Localização

Impacte

- Área de
intervenção do
projeto da
subestação

- Uso do Solo Florestal
e de matos

- Área de
intervenção do
projeto das
linhas (apoios e
abertura de
faixa)

- Interferência com
áreas de uso florestal

Classificação

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Irreversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Minimizável
Não Significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Parcialmente reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Minimizável
Não Significativo

Fase de
Ocorrência

- Construção
- Exploração

- c.5
- c.20

- Construção
- Exploração

- a.4
- c.5
- c.20
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Quadro 13.6 – Quadro Síntese de Impactes. Usos do Solo, Condicionantes e Ordenamento do Território

Localização

Impacte

- Área de
intervenção do
projeto da
subestação

- Interferência com
Espaços Florestais
de Produção

- Área de
intervenção do
projeto das
linhas

Apoio P8 de
ambas as linhas;
P9 e P10 das
linhas LSBD.VG e
LSBD.VM2;
P11/26 da linha
LSBD.VG
P29A/P29A da
Linha
LRR.CT/LRR.VM
1

- Área de
intervenção do
projeto da
subestação
- Área de
intervenção do
projeto das
linhas
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- Interferência com
Espaços Florestais
de Conservação

- Interferência com
áreas da REN

Classificação

-

Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Irreversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Minimizável
Moderadamente Significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Parcialmente reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Confinado
Minimizável
Não Significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Ocasional
Parcialmente reversível
Moderada magnitude
Valor do recurso moderado
Confinado
Minimizável
Moderadamente Significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente (subestação) a
temporário (linhas)
Usual
Ocasional
Irreversível (subestação) a
reversível (linhas)
Reduzida magnitude
Valor do recurso elevado
Confinado
Minimizável
Moderadamente Significativo
(subestação) a Não Significativo
(linhas)

Medidas de
Minimização dos
Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

Fase de
Ocorrência

- Construção
- Exploração

- Construção
- Exploração

- a.4
- c.5
- c.20

- Construção
- Exploração

- Construção
- Exploração

-

a.2
a.4
c.5
c.16
c.20
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Quadro 13.7 – Quadro Síntese de Impactes. Componente Social

Localização

- Construção da
Subestação e
Linhas
Associadas

Impacte

- Aumento da
Empregabilidade

- Construção da
Subestação e
Linhas
Associadas

- Interferência com a
normal vivência da
população,
nomeadamente pela
afetação da rede
viária e
acessibilidades

- Região Norte

- Melhoria na
segurança do
abastecimento de
energia no grande
porto e região norte
do país

Classificação

-

Positivo
Indireto
Não transfronteiriço
Provável
Temporário
Sazonal
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Localizado
Moderadamente Significativo
Negativo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Temporário
Ocasional
Reversível
Moderada magnitude
Valor do recurso moderado
Localizado
Minimizável
Não Significativo
Positivo
Direto
Não transfronteiriço
Certo
Permanente
Usual
Elevada magnitude
Não confinado
Significativo

Medidas de
Minimização dos
Impactes Negativos e
de Potenciação dos
Impactes Positivos

Fase de
Ocorrência

- Construção

- Não aplicável

- Construção

-

- Exploração

- Não aplicável

c.3
c.4
c.16
c.17
c.18
c.22
c.24
d.1
d.2

Quadro 13.8 – Quadro Síntese de Impactes. Saúde Humana

Localização

- Construção da
Subestação e
Linhas
Associadas

Impacte

- Incomodidade
ambiental
- Episódios de
ansiedade

Classificação

-

Negativo
Indireto
Não transfronteiriço
Pouco provável
Temporário
Ocasional
Reversível
Reduzida magnitude
Valor do recurso reduzido
Localizado
Não Significativo

Fase de
Ocorrência

- Construção
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- c.3
- c.17
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13.4 – CONCLUSÕES FINAIS
O projeto da Subestação de Sobrado e Linhas associadas contribuirá para o reforço do serviço de
energia elétrica na zona do Grande Porto, contribuindo igualmente para apoio às futuras ligações
para o norte litoral do País.
O projeto desenvolve-se no concelho de Valongo, numa zona marcadamente de carater rural,
composta por áreas florestais (essencialmente eucaliptal) e de matos, ainda que, numa área mais
abrangente se encontre envolta por áreas densamente povoadas (Valongo, Alfena, Ermesinde,
Sobrado), dada a sua integração na região do Grande Porto.
Particularizando para o projeto da Subestação de Sobrado agora em estudo, as atividades envolvidas
na execução do projeto, para além, da execução da plataforma propriamente dita (incluindo
desmatação, movimentação de terras e terraplanagens, execução de muros de contenção,
construção

de

edifícios

técnicos,

instalação

dos

equipamentos,…)

incluem

também

o

desvio/restabelecimento de um acesso existente, e que faz a ligação a equipamentos de gestão de
resíduos (RETRIA e RECIVALONGO), assim como o acesso à subestação.
No caso das linhas de ligação, sinteticamente a intervenção em obra passa pela desmatação dos
locais de colocação dos apoios e abertura das faixas de servidão/segurança (corredor de 45 metros
centrado no eixo das linhas), assim como a beneficiação e construção de acessos à zona de
implantação dos apoios. De salientar, contudo, que, na abertura das linhas a 400kV para a nova
Subestação de Sobrado, os novos apoios encontram-se localizados dentro da área de intervenção da
subestação.
Associado a ambas as intervenções (subestação e linhas) refere-se ainda as restantes áreas
intervencionadas temporariamente pela obra, nomeadamente estaleiros e parques de materiais,
assim como a movimentação de pessoas e maquinaria.
Em consequência das ações referidas, no caso da subestação, a alteração na morfologia do terreno e
a movimentação de terras a esta associada são as situações que apresentam maiores impactes
durante a fase de construção. Contudo, após a construção, as áreas envolventes da plataforma serão
alvo de Integração Paisagística, o que permite minorar em grande escala os impactes decorrentes da
implantação do projeto, principalmente ao nível dos recursos hídricos, solos, geologia e
geomorfologia, sistemas ecológicos e paisagem.
Nas linhas elétricas, a abertura de faixa de servidão e a consequente necessidade de corte da
vegetação arbórea de crescimento rápido que se encontra na zona (essencialmente eucaliptal) é a
situação mais expressiva, contudo genericamente pouco significativa. Refere-se apenas um impacte
mais relevante pelo atravessamento, pelas linhas de 220 kV, de Espaços Florestais de Conservação
definidos pelo PDM de Valongo.
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Destaque ainda para a presença muito expressiva de espécies exóticas invasoras no território pelo
que, o Plano de Gestão de Espécies Exóticas Invasoras (Volume 7) desenvolvido tem como intuito
apontar orientações no sentido de evitar a sua proliferação com a intervenção em estudo.
Relativamente à efetivação do projeto no território este induzirá um condicionalismo aos usos do
território, nomeadamente à atividade florestal sob as linhas. Refere-se igualmente a possível afetação
de vertebrados voadores, particularmente aves, pelo possível risco de colisão com as linhas elétricas
e que justificou a proposta de monitorização.
Em termos paisagísticos a presença do projeto constitui uma nova intrusão visual no território que,
contudo, já se apresenta bastante degradado e humanizado o que, associado à permeabilidade das
estruturas, no caso das linhas, e à implementação do Plano de Integração Paisagística, na
subestação, não se traduz em situações especialmente relevantes.
Durante a exploração do projeto, o funcionamento da subestação e linhas não serão promotores de
impactes relevantes, salienta-se unicamente a ocorrência de ações de manutenção cuja incidência
será pontual e sem significado.
Em suma, da análise efetuada no âmbito do presente Estudo de Impacte Ambiental do projeto da
Subestação de Sobrado e respetivas linhas de ligação, concluiu-se que, nas várias fases do processo
(construção, exploração e eventual desativação), não se preveem impactes negativos especialmente
significativos sobre a generalidade dos descritores ambientais estudados. Sendo que, o EIA
apresenta ainda diversas medidas que permitem minorar as situações potencialmente mais críticas
identificadas. Ainda que não sejam identificados impactes significativos, dada a tipologia do projeto é
proposta a monitorização de aves e morcegos na fase de exploração, não se revelando necessárias
monitorizações noutros descritores.
Salienta-se ainda que a REN, S.A. apresenta um Sistema Integrado de Gestão da Qualidade,
Ambiente e Segurança que integra a implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental,
proposto no presente EIA (Volume 5), assim como diversas ações definidas especificamente para a
gestão ambiental da Subestação, visando o cumprimento da legislação ambiental aplicável em vigor.
O Plano de Acompanhamento Ambiental proposto para a fase de execução da obra permitirá a
garantia da implementação das medidas de minimização, dando ainda resposta a eventuais questões
de ordem ambiental que possam surgir no decurso dos trabalhos.
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