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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto da “Linha Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da Mata e a subestação de Ferro” em fase 
de estudo prévio, sendo emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, 

de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a P2K Renováveis, 

Lda., enquanto promotora do projeto da “Linha Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da Mata e a 

subestação de Ferro ", submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento 

Ambiental (n.º PL20200528000777), sendo o licenciador do projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 01 de setembro de 2020, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes 

disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos da alínea a), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar tipificado no 

n.º 19 do Anexo I, Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com uma tensão igual ou 

superior a 220 kV e cujo comprimento seja superior a 15 km.” 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA 

competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S054616-202009-

DAIA.DAP, de 28/09/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em 

conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes 

entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDR-Centro), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Energia 

e Geologia (DGEG), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Instituto Da Conservação Da 

Natureza e Das Florestas, I.P./Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Centro (ICNF-

DRCNF Centro), Autoridade Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. 

Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

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

• APA/DAIA/DAP – Eng.º Bruno Rodrigues 

• APA/DCOM - Dr.ª Rita Cardoso 

• APA/ARH Tejo e Oeste - Eng.ª Conceição Ramos 

• ICNF/DRCNF Centro - Eng.º Jacinto Diamantino 

• DGPC - Dr.ª Ana Nunes 

• LNEG - Dr. Carlos Meireles 

• CCDR Centro - Arq.º Luís Gaspar 

• ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

• DGEG - Eng.º Rogério Dias 

 

A Autoridade Regional de Saúde do Centro (ARS-Centro) não nomeou representante para integrar a CA.  

O EIA objeto da presente análise, datado de maio de 2020, é da responsabilidade da empresa RECURSO, 
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Estudos e Projetos de Ambiente e Planeamento, Lda., tendo sido elaborado entre os meses de outubro 

de 2019 a maio de 2020. É composto pelos seguintes volumes: 

• Relatório Síntese  

• Anexos 

• Resumo Não Técnico 

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

• Aditamento, datado de novembro de 2020; 

• Resumo Não Técnico reformulado, datado de novembro de 2020; 

• Anexo 4 - Paisagem, datado de novembro de 2020; 

• Elementos Complementares, datados de dezembro de 2020. 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de estudo prévio. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “Linha Elétrica a 220 kV entre a 

subestação Nave da Mata e a subestação de Ferro”, foi a seguinte: 

• Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

• Realização de uma reunião no dia 15 de outubro de 2020, com o proponente e consultores, para 

apresentação do projeto e do EIA à Comissão de Avaliação. 

• Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 15 de outubro de 2020, 

relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: introdução e descrição do projeto, caracterização 

da situação atual e avaliação de impactes; Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação de 

impactes e medidas de minimização (Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; Património 

Cultural; Recursos Hídricos; Solos e Usos do Solo; Sistemas Ecológicos e Paisagem). Foi ainda solicitada 

a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi apresentada em 05 de novembro de 2020. 

• Declaração da conformidade do EIA a 27 de novembro de 2020 com solicitação de informação 

complementar relativamente a: Paisagem. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 09 de dezembro 

de 2020 a 21 de janeiro de 2021. 

• No quadro do Plano de Contingência COVID19 da APA, não foi realizada visita ao local do projeto. 

• Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do estudo prévio, 

com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os 

pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

• Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto e 

da respetiva área de implantação. 

• Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados da 
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Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, 

caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de minimização 

e planos de monitorização. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos 

pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Elementos a 

apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização. 

 

3. ANTECEDENTES 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

Este projeto surge da necessidade de ligação da Central Solar Fotovoltaica do Cabeço Vermelho à Rede 

Nacional de Transporte existente, através da subestação de Ferro, sendo necessário, por isso, construir a 

respetiva linha elétrica de ligação. 

O promotor tem ainda em curso o licenciamento de mais duas centrais localizadas no concelho de 

Penamacor, a Central Solar Fotovoltaica de Fajarda e a Central Solar Fotovoltaica do Juncal, que serão 

também interligadas com a subestação elevadora/coletora de Nave da Mata com linhas aéreas de 60 kV. 

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

A Central Solar Fotovoltaica do Cabeço Vermelho, processo de AIA n.º 3227, a Central Solar Fotovoltaica 

de Fajarda, processo de AIA n.º 3324, e a Central Solar Fotovoltaica do Juncal, processo AIA n.º 3328, 

obtiveram Declaração de Impacte Ambiental Favorável Condicionada, emitida a 15 de janeiro de 2020. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do 

procedimento de AIA. 

 

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Este projeto surge da necessidade de interligação à Rede Nacional de Transporte da Central Solar 

Fotovoltaica do Cabeço Vermelho, localizada em Penamacor, que se encontra em fase de licenciamento 

juntamente com a respetiva linha aérea a 60 kV e a subestação elevadora/coletora de Nave da Mata. 

Esta ligação à Rede Nacional de Transporte através da subestação do Ferro (da REN, S.A – Concessionária 

da Rede Nacional de Transporte) projetada para a globalidade da potência prevista pelo promotor, será 

feita através da interligação da subestação elevadora/coletora de Nave da Mata com a subestação de 

Ferro, no pórtico 201, atribuído pela REN, S.A. 

Assim, o presente projeto pretende garantir uma economia de escala que viabiliza económica e 

financeiramente os projetos das três Centrais Solares referidas anteriormente. 
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4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

 O projeto localiza-se nos concelhos de Penamacor, Fundão e Covilhã, no distrito de Castelo Branco, Figura 

1. 

 

Figura 1. Enquadramento territorial da área de estudo, (Fonte: EIA) 

 

4.3. DEFINIÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

Tendo como base os fatores condicionantes identificados foram estabelecidas alternativas para a 

implantação da Linha Elétrica entre a subestação elevadora/ coletora de Nave da Mata e a subestação de 

Ferro. 

Foi ponderado que o projeto deveria evitar as condicionantes identificadas na área de estudo, de modo a 

minimizar o impacte ambiental e social inerente à presença da Linha Elétrica. Assim, na definição dessas 

alternativas foi considerada impeditiva a afetação das seguintes áreas: 

• Os pontos de água para combate de incêndio para meios aéreos, que têm uma servidão de 250 m 

a 500 m; 

• A estação do SIRESP num raio de 100 m; 

• Os apoios não poderão afetar os marcos geodésicos num raio de 15 m; 

• Os apoios não poderão coincidir com infraestruturas existentes de abastecimento de água, 

gasodutos, linhas elétricas existentes, rede viária e a sua faixa de servidão; 

• Edifícios em áreas urbanas ou habitações isoladas, equipamentos de utilização coletiva, 

empreendimentos turísticos e património classificado. 

O corredor da linha, que corresponde à área de estudo objeto de análise, tem uma largura mínima de 400 

m, alargado nas situações em que se registou a presença de várias condicionantes, de modo a permitir 
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que na fase de Projeto de Execução seja possível definir um traçado que não as afete. 

No corredor da linha não existem condicionalismos de natureza territorial considerados muito relevantes 

ao desenvolvimento do projeto, nomeadamente não ocorre nenhuma área classificada para a 

conservação da natureza. No entanto, refere-se a presença do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da 

Beira e a necessidade de minimizar a afetação de áreas de regadio. Apesar de não ser impeditiva a 

implantação dos apoios nesta área. 

A presença do aglomerado de Monte Serrano, que se encontra dentro do corredor da linha, terá que ser 

considerada no âmbito do desenvolvimento do projeto, para que se evite a sua afetação. 

Relativamente ao património cultural e arqueológico, das várias ocorrências identificadas na área de 

estudo existe apenas um imóvel de interesse público, com perímetro de proteção de 50 m (Ponte Romana 

Pero Viseu) no concelho do Fundão. As restantes ocorrências patrimoniais em presença são pontuais e 

passíveis de serem evitadas com uma escolha criteriosa do traçado. 

Existem cinco pontos de água na área analisada, sendo que apenas dois se localizam ou têm sobreposição 

com o corredor da linha (com 400 m), devendo ser evitada tanto quanto possível a afetação dos seus 

perímetros de proteção. 

O corredor da linha foi dividido em seis troços, A a F, integrando corredores alternativos em três dos troços 

considerados, Figura 2. 

 

Figura 2. Enquadramento e localização dos corredores, (Fonte: EIA). 

 

Em síntese, foi definido o corredor da linha e os corredores alternativos nos troços B, C e E com a 

composição indicada no Quadro 1. Os comprimentos apresentados são medidos considerando a diretriz 

do corredor. 
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Quadro 1. Alternativas em análise e respetivos comprimentos, (Fonte: EIA). 

 

Assim, a linha poderá ter um comprimento compreendido entre 23,1 km e 23,7 km. 

Em termos administrativos, o corredor da linha localiza-se no distrito de Castelo Branco, abrangendo os 

concelhos de Penamacor, Fundão e Covilhã conforme apresentado no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Enquadramento territorial do projeto, (Fonte: EIA). 

 

A área estudada corresponde a um corredor, que foi subdividido em troços, sendo considerados 

corredores alternativos nos troços B, C e E, Quadro 3. 

 

Quadro 3. Alternativas em análise e respetivas áreas e comprimentos, (Fonte: EIA) 

 

4.4. CARACTERÍSTICAS DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DO CORREDOR 

O corredor da linha abrange a cumeada que separa a bacia do rio Pônsul da bacia do rio Zêzere. A altitude 

na área de estudo varia entre os 378 m na zona do vale que abrange a confluência do rib.º do Taveiro, 

rib.º do Vale Feito e do rib.º do Freixo (troço A), e os 667 m na cumeada que separa a bacia da rib.ª da 

Meimoa da bacia do rio Zêzere, no cabeço que será designado como Monte Serrano (troço E). 

O relevo no corredor da linha é predominantemente plano a moderado, sendo os relevos mais acentuados 

e escarpados registados no troço E. 
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No corredor da linha ocorrem predominantemente áreas agrícolas, associadas a culturas temporárias de 

sequeiro e regadio, permanentes e heterogéneas e algumas áreas de pastagens. As áreas florestais são 

também marcantes neste território, com eucalipto, pinheiro bravo e sobreiro, bem como os sistemas 

agroflorestais. Os matos ocorrem essencialmente em áreas abandonadas pela agricultura. 

As áreas artificializadas são reduzidas e essencialmente localizadas na parte oeste do corredor da linha. 

As áreas urbanas restringem-se à povoação do Monte Serrano e algumas habitações dispersas. No troço 

E ocorre também um aterro sanitário.  

No corredor da linha existem diversas linhas de média e alta tensão, estas últimas especialmente 

localizadas nos troços C, D, E e F, decorrente da proximidade à subestação de Ferro. As linhas aéreas de 

transporte de energia estão sob a tutela da EDP e da REN, S.A.. 

 

4.4.1. TROÇO A 

O troço A inicia-se na subestação elevadora/ coletora de Nave da Mata, onde ocorre um sistema 

agroflorestal com pastagem e sobreiros. Este troço é essencialmente agrícola, com culturas temporárias, 

que na parte mais oeste estão associadas ao regadio do Aproveitamento Hidroagrícola (AH) da Cova da 

Beira. As culturas permanentes e as pastagens são igualmente expressivas neste território. A floresta 

ocorre essencialmente na margem esquerda da rib.ª do Taveiro, com predomínio de eucalipto, ocorrendo 

também algumas áreas com sobreiro. Existem algumas habitações e apoios agrícolas dispersos, e em 

grande parte abandonados, (A:3+100, 10+100, 12+000). A rede viária é marcada pela presença da EM561 

(A:3+900), EN346 (A:6+500 ao A:10+500), EN345 (A:10+500 ao A:11+000) e EM345 (A:11+700). 

 

4.4.2. TROÇO B 

O troço B é de igual forma predominantemente agrícola, com culturas temporárias e com pastagens. 

Salienta-se a presença de áreas de regadio – culturas anuais e pastagens, no vale da rib.ª da Meimoa (AH 

da Cova da Beira) e no vale da rib.ª do Taveiro. A floresta existente é essencialmente de produção com 

eucalipto. Ocorre uma área de matos na zona de transição entre o troço B e C, que corresponde 

essencialmente a áreas de abandono da prática agrícola e áreas recentemente ardidas. Neste troço não 

existem habitações, nem rede viária principal. 

 

4.4.3. TROÇO C 

No troço C prevalece a floresta com eucalipto e a agricultura existente está associada a culturas 

heterogéneas, temporárias e pastagens. Existem algumas habitações e apoios agrícolas dispersos e em 

grande parte abandonados (C1:1+000 e C1:2+000). Em relação à rede viária, o troço C atravessa a Estrada 

de Pero Viseu (C1 e C2:1+600) e a EN340 (C1:2+750, C2:3+400). 

 

4.4.4. TROÇO D 

No troço D ocorre predominantemente floresta e ainda pequenas áreas de matos. Assinala-se a presença 

da conduta/ vala, associada às infraestruturas do AH da Cova da Beira. 

 

4.4.5. TROÇO E 

O troço E corresponde a um território mais artificializado, onde ocorre o único aglomerado populacional 

no corredor da linha – a povoação de Monte Serrano (entre E:1+100 e E:1+200), existindo também alguma 
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edificação dispersa, associada a quintas e edifícios de apoio agrícola (E2:2+500). O corredor da linha 

abrange uma pequena parte do aterro sanitário existente a sul (E:0+500). O troço atravessa o CM1037 

(E1:1+600 e E2:2+900) e a conduta/ vala do AH da Cova da Beira (E:1+000). A floresta é o uso 

predominante na parte do cabeço do Monte Serrano e nas áreas mais planas ocorre agricultura. 

 

4.4.6. TROÇO F 

O troço F é marcado pela presença da Subestação de Ferro (F:0+274). Na restante área ocorre agricultura 

e floresta predominante com eucalipto. Este troço é atravessado pelo CM1037 (F:0+200) e pela EM506-1. 

 

4.5. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O projeto será constituído pelos seguintes elementos estruturais, de acordo com os critérios da REN, S.A. 

para as linhas da Rede Nacional de Transporte: 

• Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, construídas a partir de 

perfis L de abas iguais, ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos; 

• Apoios reticulados em aço da família “MT “ e “QT”; 

• Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata 

em degraus e chaminé prismática; 

• Cabos condutores em aço-alumínio ACSR 485 “ZEBRA”; 

• Cabos de guarda do tipo ACSR “GUINEA”; 

• Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 

implantação dos apoios; 

• Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de defeito máxima de 40 

kA; 

• Isoladores de vidro de 160 kN. 

 

4.5.1. APOIOS 

Os apoios são constituídos por estruturas reticuladas em aço do tipo Fe 510C, construídas com cantoneiras 

de abas iguais e chapas ligadas entre si por parafusos, de acordo com as especificações técnicas em vigor 

na REN, S.A. com as seguintes características: 

• Perfilados até L 75x8, inclusive: Aço Fe 510C laminado a quente. 

• Perfilados iguais ou superiores a L 80x8: Aço Fe 510C laminados a quente. 

Todas as peças são galvanizadas a quente por imersão. Os parafusos serão da classe 8.8 de rosca métrica 

segundo a Norma DIN 7990, podendo ser também do tipo tubular em chapa com espessura adequada e 

secção poligonal. Qualquer que seja o tipo, no dimensionamento dos apoios aplicam-se as disposições 

aplicáveis das EN 50341-1, EN 50341-3-17 e do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta 

Tensão (RSLEAT). Os apoios e respetivas fundações previstos a utilizar serão do tipo “MT “ e “QT”, 
licenciados pela DGEG para linhas simples de 220 kV, com feixe de 1 terno, e dois cabos de guarda. Em 

cada apoio existirá a seguinte sinalização claramente visível do solo: chapa com o texto “PERIGO DE 

MORTE”; n.º de ordem do apoio na Linha Elétrica; chapa de identificação com o nome (sigla) da Linha 
Elétrica; e n.º de telefone do departamento responsável. Adicionalmente, nos apoios a instalar na 
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proximidade de vias rodoviárias e ferroviárias, e zonas urbanas, serão montados painéis de alumínio, 

contendo o logótipo da REN, S.A. 

Todos os apoios são ligados à terra por meio de cabos de terra, de forma a obterem-se medidas de terra 

adequadas para as respetivas resistências de terra. 

 

  

Fotografia 1. Apoio tipo “MT “ e “QT” (Fonte: EIA). 

 

Os apoios previstos utilizar são os que se apresentam no Quadro 4 e Figura 3. 

 

 

Quadro 4. Características dos apoios que serão usados na linha, (Fonte: EIA). 

 

 

Figura 3. Perfil de um apoio tipo “MT “ e “QT” (Fonte: EIA). 
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4.5.2. FUNDAÇÕES 

As fundações dos diversos tipos de apoios são projetadas tendo em conta as características previsíveis dos 

terrenos onde irão ser implantados os apoios. O dimensionamento das fundações é dependente das 

condições geotécnicas do terreno onde são implantadas, e aplicam-se as disposições aplicáveis das EN 

50341-1, EN 50341-3-17 e do RSLEAT. 

Conforme estipulado na regulamentação, as fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os 

mais elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as 

combinações regulamentares de ações. 

Em condições normais, as fundações previstas são do tipo convencional e são constituídas por quatro 

maciços de betão independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. O betão a 

empregar será do tipo C25/30, caracterizado pela sua resistência à compressão aos 28 dias, cujo valor 

característico é de 20 MPa (em provetes cilíndricos) e massa volúmica de 2.400 e 2.500 kg/m3, 

respetivamente para betão simples e armado. 

Na fase de piquetagem, previamente à construção, serão detetadas as situações objeto de 

dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso, trata-se de 

adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou maciços de configuração especial. No 

segundo caso, trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos valores que as grandezas acima 

referidas apresentam nos locais de implantação. 

Para cada tipo de apoio encontram-se definidos os maciços de fundação correspondente, com base nos 

cálculos de estabilidade mecânica das mesmas para os esforços que lhe são transmitidos pelos apoios 

(Quadro 5). Na Figura 4 apresenta-se o maciço tipo. 

 

Quadro 5. Apoios e fundações (Fonte: EIA). 

 

 

Figura 4. Maciço tipo (Fonte: EIA). 
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4.5.3. CABOS CONDUTORES 

Os cabos condutores e os cabos de guarda convencionais são dos tipos ACSR, AAC ou AAAC. Serão 

selecionados de forma a terem as características mecânicas e elétricas adequadas e a poderem suportar 

quer as correntes de defeito, quer a capacidade de transporte de energia especificadas para a Linha 

Elétrica sem diminuição das suas características. Tipicamente, os cabos condutores, num total de três 

cabos, serão em alumínio-aço com a designação de ACSR 485 "ZEBRA " ou ACSR 595 “ZAMBEZE”. Os cabos 

dispõem-se em esteira horizontal no caso dos apoios tipo "MT" e “QT”. 

No Quadro 6 apresentam-se as características dos cabos condutores. 

 

Quadro 6. Características dos cabos condutores (Fonte: EIA). 

 

4.5.4. CABOS DE GUARDA 

Os cabos de guarda incorporando fibras óticas, num total de dois cabos, terão características mecânicas e 

elétricas adequadas à Linha Elétrica e compatíveis com as características do cabo de guarda convencional. 

Tipicamente serão em alumínio-aço, com a designação de ACSR 153 “Dorking” e outro do tipo “OPGW”. 

 

4.5.5. CIRCUITO DE TERRA DOS APOIOS 

Os elétrodos de terra dos apoios serão constituídos por estacas. Nos elétrodos de terra constituídos por 

estacas serão utilizadas estacas do tipo "Copperweld" com 2,0 m de comprimento e 16 mm de diâmetro. 

Os cabos que interligam os elétrodos de terra às cantoneiras das bases são de cobre nu de 50 mm2. O 

cabo é ligado à cantoneira e às estacas por intermédio de ligadores apropriados, procurando-se sempre 

um permanente bom contacto e baixa resistência. 

 

4.5.6. CABOS DE COBRE NU PARA MALHAS DE TERRA DOS APOIOS 

Os cabos serão utilizados enterrados na constituição das malhas de terra fazendo ligação entre as pernas 

dos apoios e os elétrodos de terra, podendo ainda constituir anéis à volta dos apoios. Têm como função, 

em caso de curto circuito, assegurar a repartição e escoamento da corrente de defeito que passa pelo 

apoio para a terra. 

 

4.5.7. ELÉTRODOS DE TERRA 

Os elétrodos de terra a utilizar nas malhas de terra dos apoios serão preferencialmente varetas em cobre 

ou aço revestido a cobre e com um diâmetro de 16 mm e um comprimento mínimo de 2 m roscados nas 

duas extremidades. 
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4.5.8. DISTÂNCIAS DE SEGURANÇA 

Para minimizar os riscos associados à presença e funcionamento da Linha Elétrica, o projeto adota o 

disposto no RSLEAT (Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro) no que respeita a distâncias 

mínimas, de acordo com o Quadro 7. Em qualquer das circunstâncias, a distância deverá ser sempre 

superior a 1 cm/kV. 

 

Quadro 7. Distâncias de segurança da Linha Elétrica a obstáculos (Fonte: EIA) 

 

Para a implantação dos apoios serão ainda consideradas, como referido no RSLEAT, as distâncias mínimas 

indicadas no Quadro 8. 

 

Quadro 8. Distâncias de segurança a outros elementos (Fonte: EIA). 

 

4.5.9. CADEIAS DE ISOLADORES 

De acordo com os critérios adotados para as linhas da Rede Nacional de Transporte, as cadeias de 

suspensão são duplas nas travessias de estradas nacionais e autoestradas, vias férreas, cursos de água 

navegáveis ou zonas habitadas, os cruzamentos com outras linhas aéreas de Média Tensão (MT), Alta 

Tensão (AT) e Muito Alta Tensão (MAT). No cálculo da oscilação das cadeias de suspensão deverá 

considerar-se metade da pressão dinâmica do vento máximo habitual e o parâmetro dos condutores a 

utilizar é o correspondente ao vão equivalente do cantão. As cadeias de amarração devem possuir as 

fiadas de isoladores necessários para garantir um coeficiente de segurança, pelo menos, igual a 2,5 

relativamente à tração máxima dos condutores do feixe. Em quaisquer circunstâncias, não possuirão 

menos de duas fiadas. 

Serão usados isoladores de calote e haste em vidro, respetivamente dos tipos U160BS e U70BS, ou 

antipoluição, que deverão ser preferencialmente de compósito consoante as zonas por onde a Linha 

Elétrica vai passar sejam consideradas de poluição ligeira/média, a que corresponde a linha de fuga 

específica de 20 mm/kV (tensão composta mais elevada), ou poluição forte, a que corresponde a linha de 

fuga específica de 25 mm/kV (tensão composta mais elevada). As zonas consideradas de poluição muito 

forte serão tratadas caso a caso. A seleção dos isoladores deverá ainda ter em conta a corrente defeito e 
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a sua variação prevista ao longo da Linha Elétrica. 

 

4.5.10. ACESSÓRIOS DE CADEIA 

Os acessórios das cadeias sob o ponto de vista térmico devem ser dimensionados para uma densidade de 

corrente de curto-circuito de 70 A/mm2 (1s) e os dispositivos de proteção dimensionados para 75 A/mm2 

(1s). 

O dimensionamento das cadeias é efetuado de acordo com as correntes de defeito máximas (Icc) previstas 

para a Linha Elétrica e de acordo com as seguintes alternativas: 

• Para Icc ≥ 20 kA utilizam-se cadeias de isoladores de espigão de 20 mm segundo a norma IEC 

60120. 

• Para Icc ≤ 20 kA utilizam-se cadeias de isoladores de espigão de 16 mm segundo a norma IEC 

60120. 

As hastes de guarda nas cadeias de amarração e suspensão com isoladores U160BS são em varão de aço 

com diâmetro de 25 mm, e os anéis de descarga são em tubo de aço com diâmetro de 60 mm, com 500 

mm2 de secção mínima e uma abertura de 50 mm. Nas cadeias com isoladores U70BS, as hastes de guarda 

são em varão de aço com diâmetro de 20 mm e os anéis de descarga são em varão de aço com diâmetro 

de 20 mm e uma abertura de 25 mm. 

Os dispositivos de proteção devem ser dispostos de modo a proteger os isoladores do arco, obrigando-o 

a manter-se afastado daqueles. 

A fixação das cadeias dos condutores e dos cabos de guarda às estruturas é feita através de caixa e 

charneira, a qual oferece uma resistência elétrica de contacto favorável em comparação com os sistemas 

de fixação com acessórios de perfil redondo. A adoção deste sistema resultou da experiência de 

exploração e de ensaios específicos para o efeito. No caso dos cabos OPGW, os apoios com derivação dos 

circuitos óticos (e que portanto têm uma amarração do OPGW) terão um sistema de “shunt” a assegurar 
a ligação à estrutura de forma franca, de modo a evitar quaisquer sobreaquecimentos na zona de 

derivação em resultado de correntes de defeito. 

 

4.5.11. ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO DE CABOS 

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e de ligação e reparação (uniões e mangas 

de reparação) estão dimensionados para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de defeito 

máxima (40 ou 50 kA, conforme os casos). As uniões e pinças de amarração serão do tipo de compressão 

e deverão ter uma carga de rotura não inferior à dos cabos, e particularmente as uniões devem garantir 

aquela carga simultaneamente com uma resistência elétrica inferior à de um troço de cabo de igual 

comprimento. Os valores de dimensionamento conduzem assim a uma carga última de rotura destes 

acessórios de, pelo menos, 150 kN e temperatura final do material abaixo do limite térmico para correntes 

de 40 ou 50 kA, conforme os casos. 

As pinças de suspensão para fixação dos condutores e cabos de guarda nos apoios de suspensão são do 

tipo AGS. Este tipo de pinças fixa o cabo através de um sistema de varetas helicoidais preformadas e de 

uma manga de neopreno, apresentando características particularmente favoráveis no que diz respeito à 

redução ou eliminação de danos causados aos fios que formam o cabo na zona de fixação, em resultado 

de fadiga causada por vibrações eólicas. Em particular para os cabos de guarda, a carga de rotura mínima 

deste equipamento é de 100 kN para simultaneamente garantir o adequado dimensionamento térmico 

para o escalão de corrente de defeito máxima, atendendo à presença de dois cabos de guarda. 

 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3370 

 

 
Linha Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da Mata e a subestação de Ferro – em fase de estudo prévio 

14 

4.5.12. AMORTECEDORES DE VIBRAÇÕES E SEPARADORES 

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios dos cabos, uma 

vez que este problema não se coloca em relação aos apoios (estes têm uma frequência própria de vibração 

muito baixa). Apesar das conhecidas características redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores 

associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos de guarda estão sujeitos a 

regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de sistemas especiais de amortecimento das mesmas. 

Alguns fatores determinam o comportamento dos cabos nestas circunstâncias: 

• Características de inércia (massa) e de elasticidade. 

• Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS). 

• Geometria dos vãos. 

• Regime dos ventos: geralmente os regimes de rajada que condicionam as trações máximas sobre 

cabos e estruturas, não produzem fadiga nos cabos; são neste caso os regimes lamelares de 

velocidade baixa-média que produzem as vibrações de mais alta frequência que conduzem a 

problemas de fadiga mecânica; os terrenos de baixa rugosidade oferecem em geral as condições 

topográficas para a ocorrência deste tipo de ventos. 

Um critério, à priori, que a experiência mostra como bom por ser suficientemente abrangente é o 

seguinte: 

• Utilização de amortecedores em todas as amarrações à tração plena. 

• Nas suspensões, considerando uma limitação ao EDS na casa dos 20-22% com um máximo de 24% 

e o uso de pinças AGS, apenas nos vãos superiores a 500 m será de colocar um amortecedor nos 

extremos do respetivo vão (cabo condutor e cabo de guarda). 

 

4.5.13. CONJUNTOS SINALÉTICOS 

Cada apoio tem de possuir sinalização claramente visível do solo, tal como referido anteriormente, 

nomeadamente com a seguinte informação: 

• Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE MORTE” e o número de ordem 
do apoio na Linha Elétrica. 

• Chapa de identificação com o nome (sigla) da Linha Elétrica 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 logotipo da REN, S.A. 

• Para permitir inspeções aéreas serão colocados de dez em dez apoios e na parte superior chapas 

do tipo “C” (LD 30390) com o número de ordem do apoio. 

 

4.5.14. BALIZAGEM AÉREA PARA AERONAVES  

Sempre que se justificar, proceder-se-á à balizagem aérea diurna e/ou noturna dos cabos e dos apoios. Os 

dispositivos e processos de balizagem a utilizar deverão estar de acordo com as seguintes especificações: 

• “Dispositivos de balizagem aérea diurna de Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão” do tipo bola de 
balizagem a colocar nos cabos de guarda. 

• “Dispositivos de balizagem aérea noturna de Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão” do tipo 

dispositivo aproveitando o potencial do condutor de fase ou outro efeito, de modo a permitir uma 
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intensidade luminosa de cor vermelha permanente. 

• Luminárias Solares tipo “LED” no topo dos apoios. 

Balizagem aérea diurna 

As bolas de balizagem têm como função sinalizar o conjunto de cabos de uma linha aérea. Serão fabricadas 

a partir de materiais adequados para instalações exteriores resistentes às intempéries e às radiações 

ultravioletas, e terão uma fixação por processo expedito e seguro aos cabos, de modo a permitir a sua 

colocação com as linhas em serviço, impedir o aparecimento de fenómenos da corrosão e a evitar avarias 

nos condutores. As bolas de balizagem serão concebidas de modo a evitar a retenção da água das chuvas 

e o aparecimento de condensação no seu interior. O desenho das bolas de balizagem deverá ainda evitar 

geração de ruído por vibração dos seus constituintes. 

Balizagem aérea noturna 

A balizagem será feita de acordo com as disposições contidas na Circular de Informação Aeronáutica n.º 

10/03, de 6 de maio, através de bolas alternadamente de cor branca e vermelha (ou laranja), com o 

diâmetro mínimo de 600 mm, com peso aproximado de 5 kg, em fibra de vidro reforçado a poliéster ou 

outro material equivalente, espaçadas de 60 m e dispostas em ziguezague sensivelmente segundo a 

horizontal. Deste modo, as projeções ortogonais das bolas nos dois cabos sobre um plano vertical paralelo 

à Linha Elétrica ficarão a 30 m umas das outras. Quando se justificar serão igualmente balizados os apoios 

por pintura parcial e nas cores branco e laranja internacional. Para a balizagem noturna dos apoios 

poderão utilizar-se “balisores” ou sinalizadores com LEDs aprovados pela ANAC ou pela ANA. 

Será assim necessário realizar a balizagem dos vãos e apoios correspondentes a: 

• Linha Elétrica, quando penetre numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que ultrapasse as 

superfícies de desobstrução. 

• Vãos entre apoios que distem mais de 500 m. 

• Vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura média, superior a 80 m 

ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às cotas de projeção sobre 

o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas. 

• Elementos da Linha Elétrica que se situem nas proximidades de pontos de captação de água 

localizados em zonas de risco de incêndios florestais. 

• Linha Elétrica que cruze autoestradas, itinerários principais ou complementares. 

A posição e quantidade de esferas de sinalização a instalar nos cabos de guarda, assim como os apoios a 

sinalizar, serão definidos na fase de Projeto de Execução. 

Sinalização para a avifauna 

Sempre que necessário serão colocados dispositivos de sinalização para aves do tipo BFD (ou salva-

pássaros) a serem instalados nos cabos de guarda. Trata-se de dispositivos de forma helicoidal em plástico 

com um comprimento da ordem de 1 m e que na parte central têm um anel de maior diâmetro (35 cm, 

aproximadamente) de cor branca ou vermelha que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento. Este 

anel combinado com a cor do dispositivo aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, 

sem lhe conferir um aspeto volumoso e sem aumentar significativamente a área exposta ao vento. 

Os dispositivos serão colocados espaçados de acordo com critérios definidos no protocolo REN, S.A./ICNF. 

Nos vãos em que já existam bolas de balizagem e que seja necessário colocar BFD (ou salva-pássaros), 

estes serão cumulativamente colocados de acordo com os espaçamentos definidos entre as bolas de 

balizagem. 

De acordo com os critérios de classificação de sensibilidade da área de estudo, definidos pelo documento 
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orientador do ICNF (2019), quando se enquadra em área crítica dada a ocorrência de biótopos importantes 

para a avifauna e a nidificação confirmada de espécies com estatuto desfavorável na envolvente dos 

corredores, deve prever-se esta sinalização. 

A sinalização intensiva corresponde à instalação de dispositivos do tipo BFD de 10 em 10 m, dispostos 

alternadamente em cada cabo de guarda, resultando num espaçamento em perfil de 5 em 5 m. Os 

dispositivos são de forma helicoidal e de fixação dupla com 35 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, de 

cor laranja e branco que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo, com o espaçamento 

definido face ao tipo de sinalização. 

 

4.5.15. PROTEÇÃO A CAMPOS ELETROMAGNÉTICOS  

Os campos elétricos são gerados sempre que exista uma carga elétrica e os campos de indução magnética 

são gerados sempre que exista a deslocação de uma carga elétrica. 

As linhas elétricas, bem como um grande número de equipamentos elétricos usados no dia a dia são fontes 

de campos eletromagnéticos (CEM) de extrema baixa frequência (EBF; de 0 a 300 Hz). 

Os campos eletromagnéticos originados por fontes de EBF, como por exemplo as linhas elétricas (50 Hz), 

não originam uma onda eletromagnética, pelo que podem ser analisados e calculados de forma separada. 

A minimização da exposição a campos elétrico e magnético, associados ao transporte de energia elétrica, 

é conseguida essencialmente atuando na fonte da emissão – a Linha Elétrica. Assim, a minimização pode 

efetuar-se de duas formas distintas: 

• Atuando na localização da fonte do campo (Linha Elétrica) com a escolha adequada e possível do 

traçado, de forma a maximizar o afastamento a “infraestruturas sensíveis”. 

• Atuando na fonte do campo diretamente com a adoção de medidas de projeto nos materiais e 

equipamentos, embora na maior parte dos casos a sua implementação seja bastante complexa e 

a redução dos valores dos campos pouco significativos. 

No projeto em análise a minimização foi feita essencialmente atuando na localização da fonte, com a 

escolha de traçado e corredores que permitissem o afastamento de zonas edificadas. Estes corredores 

foram escolhidos de forma a minimizar os impactes nos diversos descritores ambientais, com particular 

atenção em maximizar o afastamento a áreas urbanas. Para além disso, aquando da definição do traçado, 

procurou garantir o afastamento mínimo a qualquer “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto-

Lei n.º 11/2018). 

 

4.6. FASE DE CONSTRUÇÃO 

A fase de construção tem uma duração prevista de 12 meses. 

 

4.6.1. ESTALEIRO 

Dadas as características da obra de construção da Linha Elétrica, será necessário recorrer a uma área de 

estaleiro de obra com alguma dimensão, que permita armazenar os materiais e equipamentos a utilizar 

em obra. O estaleiro terá em termos funcionais as seguintes valências: 

• Apoio administrativo à obra. 

• Armazenamento temporário de materiais, equipamentos e resíduos. 

• Parqueamento de veículos e equipamentos afetos à obra. 
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A localização do estaleiro será objeto de análise pelo Proponente na fase de Projeto de Execução e a sua 

localização deverá cumprir o estipulado nos requisitos ambientais estabelecidos. 

O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serão desmantelados no final da fase 

de construção e todas as zonas intervencionadas serão completamente renaturalizadas. 

 

4.6.2. TRABALHOS A REALIZAR 

As obras de construção civil a realizar no âmbito da construção da Linha Elétrica envolvem as seguintes 

atividades: 

• Reconhecimento, sinalização e abertura de trilhos aos locais de implantação dos apoios. 

• Desmatação e abertura de faixa de proteção da Linha Elétrica. 

• Marcação e abertura de caboucos. 

• Construção dos maciços de fundação e montagem das bases dos apoios. 

• Transporte, assemblagem e levantamento das estruturas metálicas dos apoios. 

• Desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda. 

• Recuperação da área intervencionada pelos trabalhos de construção. 

 

Reconhecimento, sinalização e abertura de trilhos aos locais de implantação dos apoios 

Para a execução da obra, prevê-se a necessidade de melhoria e/ou abertura de trilhos para aceder aos 

locais de implantação dos apoios. Na fase de Projeto de Execução deverá ser elaborado um Plano de 

Acessos. 

Sempre que possível, serão utilizados ou melhorados acessos existentes. Apenas nas situações em que tal 

não seja possível é que se prevê a abertura de novos trilhos de acesso. A afetação de terrenos será sempre 

acordada com os respetivos proprietários. 

A largura máxima destes trilhos será de 4 m para permitir a passagem das gruas de montagem dos apoios. 

Os novos trilhos, quando não constituam uma mais valia para a acessibilidade local e para os proprietários, 

serão eliminados, devendo ser repostas as condições anteriores, conforme será estabelecido previamente 

com os proprietários. 

 

Desmatação e abertura de faixa de proteção da Linha Elétrica 

Nos locais de implantação dos apoios e na sua envolvente imediata é realizada a desmatação e o abate de 

arvoredo, em função da dimensão dos apoios, numa área até 400 m2. Esta área, para além da implantação 

das fundações propriamente ditas, corresponde à área de trabalho necessária à construção do apoio, 

nomeadamente para estacionamento da grua usada para a elevação de cada apoio. 

Com vista a garantir a segurança de exploração da Linha Elétrica, na fase de Projeto de Execução será 

estabelecida uma zona de proteção, também denominada de faixa de proteção. Dada a tensão da Linha 

Elétrica, a faixa de proteção terá a largura máxima de 45 m (22,5 m para cada lado do eixo da linha). 
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Figura 5. Faixa de proteção da Linha Elétrica (Fonte: EIA). 

 

Para a constituição da faixa de proteção, geralmente é realizada a desflorestação/ abate de árvores apenas 

nos casos de povoamento de espécies de crescimento rápido, como eucaliptos e pinheiros. Para as 

restantes espécies florestais, sempre que tecnicamente possível, é efetuado apenas o decote para 

cumprimento das distâncias mínimas de segurança entre os condutores e os exemplares arbóreos. 

Fora da zona de proteção poderão ainda ser abatidas as árvores que, pelo seu porte e condições 

particulares, se reconheça que constituam um risco inaceitável para a segurança da linha. 

 

Marcação e abertura de caboucos 

Nos locais de implantação dos apoios será realizada a marcação e abertura de caboucos. Esta atividade é 

realizada com o recurso a retroescavadoras e a circulação de maquinaria ocorre numa área de cerca de 

400 m2 na envolvente do local de implantação do apoio. 

A escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as 

características geológicas dos locais de implantação de cada apoio. 

 

Construção dos maciços de fundação e montagem das bases dos apoios 

Segue-se a execução dos maciços de fundação, que envolvem operações de betonagem no local com 

recurso a betão pronto, proveniente de centrais de betão existentes na região e transportado diretamente 

para o local. Não se prevê a instalação de centrais de betão dedicadas. 

Esta atividade é realizada com o recurso a autobetoneiras e desenvolve-se na envolvente do local de 

implantação do apoio, sendo as fundações constituídas por maciços de betão independentes. 

O volume de terras sobrantes é reduzido, sendo sensivelmente correspondente ao volume de betão gasto 

nas fundações. As terras sobrantes são utilizadas na reposição topográfica do terreno à volta de cada 

apoio. 

 

Desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos condutores e de guarda 

A colocação dos cabos inclui o desenrolamento, a regulação, a fixação e a amarração dos cabos condutores 

e de guarda. 

Esta atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, a qual é assegurada por maquinaria 

específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica), de forma a que não haja 

contacto direto dos cabos com o solo, e/ou escorregamento sobre objetos ou superfícies que lhe causem 

dano. Estas atividades são desenvolvidas na referida área de 400 m2 na envolvente do local de implantação 

do apoio ou a meio do vão da Linha Elétrica. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos, tais como 
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vias de comunicação, outras linhas elétricas, linhas telefónicas, etc., são montadas estruturas porticadas 

para proteção daqueles obstáculos e cabos de aço, durante os trabalhos de montagem. 

 

Recuperação da área intervencionada pelos trabalhos de construção 

Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais de estaleiro e zonas de trabalho são 

meticulosamente limpos. 

O objetivo dos trabalhos de recuperação do perfil topográfico dos solos e de recuperação do coberto 

vegetal é repor a situação final mais próxima possível da situação inicial. 

Para isso, os trabalhos envolvem a remoção de entulhos, a estabilização de taludes, o restabelecimento, 

tanto quanto possível, das formas originais de morfologia, a descompactação do solo e a recuperação do 

coberto vegetal afetado, através do restabelecimento da vegetação autóctone. 

As superfícies de terreno exposto são recobertas com a terra vegetal oriunda dos locais anteriormente 

escavados, de forma a possibilitar o rápido crescimento das espécies e a recolonização de toda a área 

afetada pela obra. 

 

4.7. FASE DE EXPLORAÇÃO 

A fase de exploração tem uma duração temporal prevista de 30 anos, durante a fase de funcionamento 

da Linha Elétrica as principais atividades efetuadas são a manutenção da faixa de proteção e a eventual 

reparação ou substituição das estruturas e dos isoladores e cadeias de suspensão e amarração. 

 

4.8. FASE DE DESATIVAÇÃO 

Uma vez concluído o período de vida útil da Linha Elétrica, a mesma será desativada e integralmente 

desmontada, a fase de desativação tem uma duração prevista de 9 meses. 

Toda a área intervencionada deverá ser alvo de recuperação paisagística, de forma a adquirir condições, 

tão próximas quanto possível, das referenciadas anteriormente à construção do projeto. Recomenda-se 

o desenvolvimento de um plano de desativação e recuperação da área à data da desativação, por forma 

a adequar o terreno ao uso previsto. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Geologia e 

Geomorfologia; Recursos Hídricos; Solos e Uso dos Solos; Socioeconomia; Ordenamento do Território; 

Sistemas Ecológicos; Paisagem e Património. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do estudo prévio e ainda noutras 

recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 

pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA (INCLUINDO AS COMPONENTES TECTÓNICA, SISMICIDADE, PATRIMÓNIO 

GEOLÓGICO E RECURSOS GEOLÓGICOS) 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área do projeto enquadra-se, geologicamente na Zona Centro Ibérica, uma das zonas geotectónicas em 
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que se divide o Maciço Ibérico. O Maciço Ibérico é uma das unidades morfoestruturais da Península Ibérica 

e que constitui um dos fragmentos mais representativos e melhor exposto do orógeno varisco em toda a 

Europa. 

Em síntese, esta unidade geotectónica é constituída por um substrato de rochas metassedimentares, 

designado por Domínio do Complexo Xisto-Grauváquico ou Complexo Xisto-Grauváquico, de idade 

Neoproterozóico-Câmbrico. Sobre este substrato estão depositados, em clara discordância e preservados 

atualmente em grandes estruturas sinclinais, rochas do Paleozoico (Ordovícico na base, Carbónico para o 

topo da sequência sedimentar). Intrusivos em todos estes metassedimentos, ocorre grande quantidade 

de granitóides variscos de idade Carbónico – Pérmico. 

No caso da área do projeto, os materiais do CXG pertencem ao designado Grupo Beiras. Os dados apontam 

claramente e definitivamente para uma idade Neoproterozoico para esta sequência litoestratigráfica 

(Sequeira, 2011, Meireles et al., 2014). 

Quanto ao contexto geomorfológico, a área do projeto enquadra-se na passagem da superfície da Meseta 

sobreelevada pelo rejogo alpino e as superfícies aplanadas da Cova da Beira e Castelo Branco. 

Concretamente, o corredor da linha insere-se fundamentalmente na depressão da Cova da Beira. Esta 

depressão encontra-se circundada pelos relevos elevados do rebordo da Meseta, a Norte, representado 

pela Serra da Estrela e o Maciço Central e, a oeste e a sul pela Serra da Gardunha. Apresenta uma 

orientação NE-SW, de bordos assimétricos, com cerca de 30 km de comprimento por 12 de largo. É 

atravessada pelo rio Zêzere. O fundo da depressão apresenta altitudes de 400 m a 500 m. A sudeste esta 

depressão tectónica transita para a plataforma de Castelo Branco (Cordeiro & Cunha, 2015). 

No que respeita à Neotectónica e Sismicidade, a área do projeto situa-se na zona sísmica C com coeficiente 

de intensidade α 0,5 e de risco sísmico médio a reduzido. Conjugando os dados sísmicos e a informação 

da Carta Neotectónica à escala 1: 1 000 000, com o regulamento de segurança e ações para estruturas de 

edifícios e pontes (RSAEEP), o cumprimento das normas de construção específica para estas condições, 

são a garantia da segurança na construção do projeto. 

Quanto aos recursos minerais, estão devidamente inventariados e assinaladas todas as antigas 

explorações mineiras nas proximidades da área do projeto. O mesmo se passa para o património geológico 

da envolvente deste projeto. Estão devidamente assinaladas, reconhecidas e identificadas todas as 

ocorrências conhecidas. A construção desta linha não põe em causa nenhum dos geossítios assinalados. 

 

5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

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

fase de exploração não há afetações. 

Assim, na fase de construção, no que respeita à geologia, os principais impactes negativos são, a 

destruição de afloramentos rochosos na abertura dos caboucos para implantação dos apoios da linha e 

eventualmente nas frentes de obra, nos estaleiros e trilhos de acesso. Estes impactes são certos, 

imediatos, irreversíveis e de magnitude baixa. Em síntese, a caracterização do impacte é: negativa, de 

baixa significância, direta, de magnitude reduzida, certa, permanente, irreversível e local. 

Na geomorfologia, a implantação do projeto terá pouco impacto na morfologia da região. O risco de 

erosão ou instabilidade de taludes será mínimo. Na fase de desativação, prevê-se que haja recuperação 

na renaturalização do terreno. 

 

5.1.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável, 
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condicionado às disposições contidas no final deste parecer.  

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais 

A área de implantação do projeto localiza-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, na bacia 

hidrográfica do rio Ponsul e na bacia hidrográfica do rio Zêzere. 

De acordo com o PGRH do Tejo e Oeste, verifica-se que o corredor da LE atravessa as massas de água 

superficiais PT05TEJ0759 (Rio Zêzere), PT05TEJ0764 (Ribeira da Meimoa), PT05TEJ0766 (Ribeiro das 

Pedras) e PT05TEJ0784 (Ribeira do Taveiro). 

O estado global das massas de água Rio Zêzere e Ribeira da Meimoa é classificado de Bom, estando o 

estado global do Ribeiro das Pedras classificado Medíocre e o estado global da Ribeira do Taveiro de 

Razoável. 

Com base no PGRH, 2º ciclo, o EIA identifica as fontes de poluição destas massas de água, designadamente 

a existência de barragens, de descargas em meio hídrico de efluente doméstico com tratamento 

secundário, de uma lixeira desativada e de indústrias transformadoras. 

O EIA caracterizou a qualidade da água superficial da área de implantação do projeto com base nos dados 

das estações de monitorização localizadas nas massas de água superficial atravessadas pelo corredor da 

LE. Os dados das estações de monitorização foram comparados com os valores estabelecidos de 

classificação da qualidade da água para usos múltiplos, disponíveis no SNIRH, e que permitem obter 

informação sobre os usos que potencialmente podem ser considerados nas massas de água classificadas: 

Para a massa de água Rio Zêzere, foram utilizados os dados da estação de monitorização 12M/02, 

concluindo o EIA, que ao longo de 2014 a qualidade da água degradou-se, passando de boa (classe B) a 

muito má (classe D). Os parâmetros responsáveis pela classificação mais negativa foram o ortofosfato e o 

fosfato. 

Para a massa de água Ribeira da Meimoa, foram utilizados os dados das estações 12M/06, 12M/53 e 

12M/03. 

Os dados da estação localizada mais a montante desta massa de água – 12M/06 – permitiram considerar 

a água genericamente boa (classe B), tendo no entanto registado uma amostra cuja concentração de 

sólidos suspensos totais classificou a qualidade da água como má (classe D). Os principais parâmetros 

responsáveis por esta classificação foram os Enterococos Intestinais e o oxigénio dissolvido. 

Os dados da estação 12M/53 mostraram uma qualidade genericamente excelente (classe A), exceto no 

que respeita ao valor de CQO, que atribui às amostras classificações mais negativas. 

Na estação 12M/03, localizada mais a jusante, a qualidade da água foi classificada de má (classe D) devido 

à concentração de azoto amoniacal. Este parâmetro foi também responsável pela classificação de 

qualidade má (classe D) atribuída à última amostra de 2015. Esse ano registou ainda uma amostra com 

qualidade muito má (classe E) devido ao valor de oxigénio dissolvido. 

Para a massa de água Ribeiro das Pedras foram utilizados os dados da estação 12M/04. Em 2018, a 

qualidade da água variou entre má (classe D) e excelente (classe A). As piores classificações deveram-se 

ao valor da CBO e à taxa de saturação de oxigénio 

Na massa de água Ribeira do Taveiro, os dados disponíveis para a estação 13N/01 indicaram uma água de 

qualidade excelente. 
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Através da carta militar, verifica-se que o corredor da LE é atravessado por diversas linhas de água, sendo 

que a parte do troço A, lado este, do corredor da LE localiza-se na bacia do rio Pônsul, na sub-bacia da 

ribeira do Taveiro, sendo atravessados troços da ribeira da Falsa, do ribeiro do Freixo e da ribeira do Lagar, 

afluentes da ribeira do Taveiro, cujo curso se desenvolve, em parte, paralelo ao corredor da LE. 

Os restantes troços do corredor, concretamente a parte oeste do troço A e os troços B, C e D inserem-se 

na bacia do rio Zêzere, na sub-bacia da ribeira da Meimoa. O troço A abrange a parte final da bacia da 

ribeira das Poldras e o troço C é atravessado pela ribeira das Naves, ambas afluentes da ribeira da Meimoa. 

O troço E do corredor atravessa o troço da ribeira da Raposa, afluente do rio Zêzere. 

Para além destas linhas de água, o corredor da LE atravessa outras linhas de água que, segundo o EIA, são 

de pequena dimensão e com caráter incipiente. 

Importa, ainda, salientar que o corredor da LE atravessa a Zona Adjacente ao rio Zêzere, sendo que o RS 

refere que o Projeto de Execução da LE irá evitar a instalação de apoios nesta área. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área de implantação do projeto insere-se na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo Indiferenciado 

da Bacia do Tejo, na massa de água subterrânea A0x1RH5. De acordo com o PGRH, 2º ciclo, o estado 

quantitativo e qualitativo desta massa de água são classificados de Bom. 

A recarga dos aquíferos faz-se por infiltração direta da precipitação e através de influências de cursos de 

água superficiais.  

Segundo o EIA, no corredor da LE ocorrem as rochas metassedimentares e granitos, pelo que a 

vulnerabilidade à poluição, pelo método EPPNA, foi considerada baixa a variável, inserindo na classe V6 - 

aquíferos em rochas fissuradas. 

Com base na informação disponibilizada pela administração, o EIA identifica na área do corredor da LE a 

existência de 27 captações subterrâneas (25 furos e 2 poços), cuja finalidade principal é a rega. 

Relativamente a captações subterrâneas de abastecimento público, o EIA identifica o Polo de Captação 

Quintas da Torre, o qual se localiza na envolvente do corredor da LE.  

Para caracterizar a qualidade da água subterrânea da área de implantação do projeto, o EIA consultou os 

dados das estações de monitorização mais próximas, nomeadamente os dados das estações de 

monitorização 224/C36, 236/C46, localizadas a montante do corredor e as estações 246/C51 e 256/C6, 

localizadas a jusante. Os dados destas estações foram comparados com os valores estabelecidos no 

Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de agosto, produção de água para consumo humano (Classe A1 do Anexo I) 

e para as águas destinadas à rega (Anexo XVI). 

Os dados da estação 224/C36 apresentam uma concentração do parâmetro manganês superior ao valor 

limite estabelecido para águas destinadas à produção de água para consumo humano. Os dados da 

estação 236/C46 apresentam um valor de pH inferior ao intervalo desejável para todos os usos da água 

considerados. 

Nas estações localizadas a jusante do corredor da LE, o EIA refere que o parâmetro Oxigénio na estação 

246/C51 apresenta um valor inferior ao valor mínimo para águas destinadas à produção de água para 

consumo humano. Os dados da estação 256/C60 estão em conformidade com os valores limites (VMR) 

estabelecidos no Anexo I e XVI daquele diploma. 
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5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Construção 

Os principais impactes induzidos pela instalação da LE estão, principalmente, relacionados com a abertura 

de acessos aos locais de implantação dos apoios, os trabalhos de terraplanagem, as operações de 

desmatação, as escavações para as fundações dos apoios e a circulação da maquinaria afeta à obra. 

A drenagem superficial dos terrenos e a qualidade da água superficial serão temporariamente afetadas 

devido ao aumento do teor de sólidos em suspensão nas águas de escorrência induzindo impactes 

negativos, contudo minimizáveis através da implementação das medidas de minimização do presente 

parecer. 

Atendendo a que se desconhece a localização dos apoios, considera-se que o projeto de Execução deverá 

localizar os apoios a uma distância das linhas de água que salvaguarde a faixa de servidão do domínio 

público hídrico. Por outro lado, a localização dos apoios não deverá interferir com a Zona Adjacente ao rio 

Zêzere. 

A eventual ocorrência de derrames acidentais de poluentes associados ao funcionamento do estaleiro e 

do parque de materiais, poderá induzir impactes negativos, contudo passíveis de minimização se 

implementadas as medidas constantes do presente parecer. 

Caso seja necessário criar ou beneficiar caminhos de acesso para a implantação dos apoios, o Projeto de 

Execução deverá acautelar as infraestruturas de drenagem existentes ou a construir, promovendo o seu 

correto funcionamento, sendo que em caso de impossibilidade de evitar a faixa de servidão de domínio 

público hídrico, a intervenção a realizar estará sujeita a título de utilização de recursos hídricos (TURH), 

conforme o estipulado no Decreto-Lei nº226/A-07 de 31 de maio. 

Quanto aos impactes induzidos pelos efluentes domésticos com origem nas instalações sanitárias do 

estaleiro (WC químicos), o EIA refere que os efluentes aí armazenados serão recolhidos por empresa 

licenciada para o efeito e conduzidos a destino final adequado. 

No que se refere à produção de efluentes industriais (resultantes de lavagens e de outras operações), o 

Projeto de Execução deverá prever o seu encaminhamento para uma bacia de retenção para posterior 

destino final adequado. 

Fase de Exploração 

Durante a fase de exploração, tendo em consideração a reduzida área impermeabilizada pelas fundações 

dos apoios da Linha Elétrica, considera-se que os impactes induzidos na drenagem superficial dos terrenos 

serão negativos e de reduzida significância. 

Fase de Desativação 

Na fase de desativação do projeto esperam-se efeitos semelhantes aos indicados para a fase de 

construção, sendo que a renaturalização dos terrenos induzirá um impacte positivo, pouco significativo 

face à reduzida área a que corresponde a implantação dos apoios 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de Construção 

As ações de preparação do terreno e a movimentação de terras para a implantação dos apoios assim como 

a criação e/ou beneficiação de acessos para a instalação daquelas estruturas irão compactar os solos e 

alterar as condições de drenagem superficial, com a consequente diminuição da infiltração da água no 

solo e da recarga dos aquíferos. 
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No entanto, o EIA refere que as características hidrogeológicas locais encontram-se predominantemente 

associadas à presença de rochas metassedimentares e graníticas, que são rochas fissuradas, com baixa 

aptidão hidrogeológica. Por outro lado, as escavações associadas às fundações dos apoios são pouco 

profundas (2,25 m a 3,5 m, consoante a tipologia do apoio utilizado), pelo que se considera que os 

impactes induzidos na recarga dos aquíferos são negativos e pouco significativos. 

Quanto à interferência com as captações existentes no corredor da LE, o EIA refere que estas não serão 

afetadas devido à reduzida profundidade das escavações, que não irá rebaixar o nível freático. Contudo, 

considera que o Projeto de Execução deverá assegurar que não haja afetação direta das captações de água 

existentes no corredor da LE e na envolvente próxima. 

A eventual ocorrência de derrames acidentais de poluentes associados ao funcionamento do estaleiro e 

do parque de materiais, poderá induzir impactes negativos na qualidade da água, contudo passíveis de 

minimização se implementadas as medidas constantes do presente parecer. 

Fase de Exploração 

Na fase de exploração, não são expectáveis impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos, 

uma vez que não há qualquer intervenção física no terreno, para além das normais ações de manutenção 

e inspeção da LE que não implicam qualquer impacte. 

Fase de Desativação 

Na fase de desativação do projeto esperam-se efeitos semelhantes aos indicados para a fase de 

construção, sendo que a renaturalização dos terrenos induzirá um impacte positivo, pouco significativo 

face à reduzida área a que corresponde a implantação dos apoios. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com o EIA, o corredor da LE atravessa áreas da REN das tipologias Zonas ameaçadas pelas 

cheias, Leitos de cursos de água atualmente designadas por Leitos e margens dos cursos de água), 

Cabeceiras de linhas de água (a que correspondem Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e 

recarga de aquíferos) e Áreas com risco de erosão (Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo). 

Embora se desconheça a localização dos apoios, a implantação destas estruturas deverá salvaguardar as 

funções estabelecidas pelo RJREN, não devendo ser interferidas as áreas ameaçadas por cheias, sendo 

que é interdita a colocação de apoios em áreas da tipologia Leitos e margens dos cursos de água. 

 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido 

parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer. 

 

5.3. SOLOS E USO DOS SOLOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A ocupação do solo na área em estudo foi analisada com base na Carta de Ocupação do Solo (COS2018) 

complementada pela consulta de imagens de satélite e trabalho de campo. 

Os tipos de solo indicados no EIA e presentes na área em estudo estão classificados como regossolos, 

cambissolos, fluvissolos e antrossolos, tendo sido efetuada a análise ao seu valor ecológico, baseado nas 

suas caraterísticas intrínsecas, indicando as suas potencialidades produtivas e ecológicas. Assim, no 

corredor da linha em estudo, predominam solos com valor ecológico muito reduzido, associados à 

presença dos regossolos e cambissolos esqueléticos. Os solos considerados com valor ecológico elevado 
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estão associados à presença de antrossolos e cambissolos dísticos. Os solos de maior valor ecológico estão 

associados aos vales dos principais cursos de água, nomeadamente a ribeira do Taveiro, onde ocorrem os 

fluvissolos. 

Quanto às classes de capacidade de uso do solo, os solos presentes na classe A (solo com aptidão agrícola) 

correspondem a 25,1% da área do corredor em estudo, correspondendo essencialmente ao vale dos 

principais cursos de água, ou seja, a ribeira do Taveiro e a Ribeira da Meimoa, no troço A e B do corredor. 

Os solos da classe F (solos sem aptidão agrícola, mas com aptidão florestal) ocorrem em 37,9% do corredor 

da linha. Os complexos correspondentes ao solo A+F, apresentam uma aptidão mista e ocorrem em 37% 

do corredor em estudo. 

Ocorrem ainda áreas classificadas como Reserva Agrícola Nacional (RAN), que correspondem a 315,3 ha, 

ou seja, a 24% da área. 

Ao nível deste fator ambiental, e quanto ao uso do solo, o EIA indica que no corredor em estudo 

predominam áreas agrícolas (49,1%) associadas a culturas temporárias de sequeiro e regadio, pastagens 

(12,8%) associadas à zona de vale, principalmente nas áreas de regadio da Cova da Beira. 

A área florestal ocorre em 27,7% da área do corredor, as superfícies agroflorestais em 2,2%, e os matos 

em 7,2%. As áreas artificializadas são reduzidas e correspondem essencialmente a 0,4% da área do 

corredor, das quais 0,2% são áreas urbanas, 0,2% infraestruturas e 0,1% outros espaços artificiais. O único 

aglomerado populacional que existe no corredor em estudo é a povoação denominada por “Monte 

Serrano”, no concelho da Covilhã, localizada no troço E do traçado. 

Assim, na área em estudo predominam as áreas agrícolas associadas a culturas temporárias de sequeiro 

e regadio, permanentes e heterogéneas, seguido do uso florestal com pinheiro bravo, eucalipto e 

sobreiro. Os espaços artificiais são pouco expressivos, sendo a parte oeste do corredor em estudo a mais 

humanizada. 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

As atividades de construção do projeto implicam a alteração ao uso do solo, essencialmente na área afeta 

aos locais dos apoios e nos trilhos usados para acesso. 

Na fase de construção, a área afetada, que inclui a zona de movimentação de maquinaria usada, 

corresponde a cerca de 400 m², que resulta, na fase final da obra numa redução para 120 m², após 

renaturalização, permitindo que parte dos usos sejam restituídos. 

Estas ações terão maior impacte nas áreas onde ocorrem solos com maior aptidão agrícola, 

nomeadamente com valor ecológico elevado e muito elevado, e os solos da classe A e incluídos na RAN, 

que ocorrem nas zonas de vale associadas à ribeira do Taveiro e à ribeira da Meimoa, nos troços A e B do 

corredor em estudo. 

O EIA considera assim que o impacte ao nível do solo será negativo direto e indireto, de magnitude 

reduzida, certo e permanente (no local de implantação dos apoios), irreversível e local. 

A afetação do uso do solo decorrente da construção da Linha Elétrica será limitada à faixa de proteção 

onde ocorrerá a desmatação e abate de árvores, às áreas de implantação dos apoios, à zona de estaleiro 

e aos trilhos de acesso usados. 

O EIA considera que na fase de construção a interferência do projeto no uso do solo tem impacte negativo, 

direto e cumulativo, permanente de magnitude moderada no caso da faixa de proteção (uso florestal) e 

reduzida no caso dos apoios, certo, permanente reversível e local. 
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Em suma, verifica-se que os impactes negativos associados à implementação da Linha Aérea resultam, na 

sua generalidade, na alteração que irá provocar no uso atual do solo em resultado das ações associadas à 

fase de construção do projeto (desmatação, decapagem da camada superficial do solo nas áreas de 

implantação dos apoios da linha e acessos). 

 

5.3.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer.  

 

5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Todas as unidades territoriais apresentaram uma dinâmica demográfica negativa nos dois períodos 

analisados (2001/2011 e 2011-2018), sendo a única exceção a sub-região da Beira Interior Sul no período 

2011-2018. 

No que diz respeito à população ativa apenas o concelho da Covilhã não apresenta o setor terciário 

(económico) como o setor com maior percentagem de população empregada, sendo também o concelho 

com maior percentagem de população empregada no setor primário. O concelho de Penamacor é aquele 

onde o setor secundário ocupa o segundo lugar, ultrapassando o setor terciário (social) como acontece 

com as restantes unidades territoriais. O concelho do Fundão apresenta uma distribuição análoga à 

verificada nas sub-regiões estudadas. 

No interior do corredor da linha existem algumas habitações isoladas e edificações de apoio agrícola e 

florestal. A análise permite verificar que existe uma maior concentração de habitações nos troços E, F e C. 

Os aglomerados populacionais que intersetam o corredor da linha são Sancha, Mimosas e Cruz das Almas 

no troço C, Vales de Pero Viseu no troço B e Quinta da Feijoeira no troço A. O aglomerado de Monte 

Serrano no troço E encontra-se dentro do corredor da linha. 

Existe no corredor da linha um empreendimento turístico casa de campo com 8 unidades de alojamento, 

correspondentes a 16 camas. Este empreendimento localiza-se no troço E do corredor, no concelho da 

Covilhã, numa área com características agrícolas, não inserida em aglomerado populacional. 

Os restantes estabelecimentos turísticos mais próximos, existentes na envolvente do corredor da linha, 

localizam-se nos aglomerados populacionais de Capinha (a norte do troço A) e de Pero Viseu (a norte do 

troço C), para além do Parque de Campismo de Tortosendo localizado fora do aglomerado (a oeste do 

troço F). 

O corredor da linha é atravessado pela EN346, que liga Belmonte a Penamacor, e pela EN345, que liga a 

EN346 na Ponte de Meimoa a Fatela no concelho do Fundão. São inexistentes os dados sobre o tráfego 

médio diário na EN346 e na EN345. As ligações locais fazem-se por estradas e caminhos municipais, para 

além dos caminhos e trilhos florestais que servirão como acesso aos apoios da linha elétrica. Na 

envolvente próxima, a oeste do corredor da linha, existe ainda a autoestrada A23 com um traçado norte-

sul. Esta autoestrada liga Guarda (a norte, com ligação à autoestrada A25) a Abrantes (a sul). 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Na fase de construção, espera-se que o efeito na criação de emprego se traduza num impacte 

socioeconómico positivo, direto, de magnitude reduzida e moderada, certo, temporário, reversível e de 

escala regional. Dado que se prevê a mobilização de um volume de mão de obra de cerca de 50 
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trabalhadores e que a fase de construção deverá ter a duração de 12 meses, este impacte será de média 

significância. 

Esta fase induzirá ainda impactes na estrutura socioeconómica local, devido ao aumento da procura das 

atividades económicas nos setores do comércio, restauração e serviços de apoio (financeiros, 

comunicação, abastecimento, transporte, bens e produtos, etc.). 

O aumento da circulação de veículos e o funcionamento dos equipamentos afetos à obra são responsáveis 

pela geração de ruído e poeiras, traduzindo-se em efeitos negativos para a qualidade de vida e saúde das 

populações. Poderá, assim, verificar-se a exposição da população presente na área do projeto e 

envolvente imediata, a poluentes atmosféricos, nomeadamente partículas em suspensão, e ruído durante 

os 12 meses de duração das atividades de construção. Espera-se assim um impacte negativo, indireto, de 

magnitude reduzida, provável, temporário, irreversível e de escala local.  

Na Fase de funcionamento não resulta na perda significativa da produtividade agrícola e/ou agropecuária, 

uma vez que estes usos são compatíveis com a presença do projeto. A perda de solo para estes usos 

apenas se verifica na área de implantação de cada apoio, pelo que se considera este impacte 

negligenciável. 

Associado ao projeto, não haverá criação de postos de trabalho diretos. Contudo, a Linha Elétrica 

possibilitará a criação dos postos de trabalho previstos para a Central Solar Fotovoltaica da Fajarda (7). 

Apenas os trabalhos sazonais de manutenção da faixa de proteção e de manutenções programadas 

representam a criação de postos de trabalho indiretos que, no entanto, não é possível nesta fase 

quantificar. O impacte será positivo, indireto, de magnitude reduzida, certo, permanente, reversível de 

escala local e de baixa significância. 

O funcionamento da Linha Elétrica vai permitir que a energia produzida a partir de fontes de energia 

renováveis (neste caso, a energia solar) chegue aos locais de consumo, promovendo a diminuição da 

dependência energética nacional face ao exterior e o cumprimento da meta estabelecida pelo estado 

português para a produção de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final bruto de 

energia em 2020, de 31%. Assim, o impacte do projeto será positivo, indireto, de magnitude baixa, certo, 

permanente, reversível e de escala nacional e de baixa significância. 

O projeto terá um impacte negativo sobre a saúde humana, indireto, de magnitude reduzida, provável, 

permanente, irreversível e local. Dada a incidência indireta do projeto e o cumprimento dos limites de 

exposição do público em geral a campos eletromagnéticos que deverá ser garantido pelo Projeto de 

Execução através do adequado afastamento aos recetores sensíveis, considera-se o impacte de baixa 

significância. 

 

5.4.3. CONCLUSÃO 

Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às 

disposições contidas no final deste parecer. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

PDM de Penamacor 

Quanto à Planta de Ordenamento, para o concelho de Penamacor encontra-se em vigor a 1.ª Revisão do 

Plano Diretor Municipal publicada pelo Aviso n.º 14228/2015 (DR 237, II-S, de 03-12-2015) e alterada pela 

Declaração n.º 1/2017 (DR 1, IIS, de 02-01-2017). 
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De acordo com a “Planta de Ordenamento - Classificação e Qualificação do solo, o projeto localiza-se em 

Solo Rústico, maioritariamente na categoria de “espaços agrícolas - áreas agrícolas complementares”. 
Abrange ainda de as categorias de “espaços agrícolas - áreas agrícolas de produção” e “espaços de uso 
múltiplo agrícola e florestal - áreas de usos múltiplo de Tipo II”. 

Abrange ainda, de forma parcial, áreas afetas à Estrutura Ecológica Municipal. 

O Regulamento deste PDM, no Art.º 10 - Disposições Comuns para o Solo Rústico, refere o seguinte: 

“1- Sem prejuízo da legislação em vigor, no solo rústico são permitidas as seguintes ocupações e 

utilizações: 

a) Implantação de infraestruturas, designadamente de telecomunicações, de gás, de água, de 

esgotos, linhas aéreas de transporte de energia, (desde que previamente tenham sido 

submetidas a avaliação de Impacte ambiental) de produção e transporte de energias 

renováveis, bem como de infraestruturas viárias e obras hidráulicas. 

b) (…)” 

Relativamente à Estrutura Ecológica Municipal, de acordo com o art.º 58.º, n.º 1, é referido que “pretende 
criar um contínuo natural através de um conjunto de áreas que, em virtude das suas caraterísticas 

biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal 

contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e valorização ambiental e 

paisagística do património natural dos espaços rurais e urbanos”. 

Já o art.º 59.º, n.º 1 refere que “Sem prejuízo das servidões administrativas e restrições de utilidade 
pública, nas áreas da Estrutura Ecológica Municipal aplica-se o regime das categorias e subcategorias de 

espaço definidas no Regulamento.” 

Pelo exposto verifica-se que o projeto se mostra conforme com o instrumento de gestão territorial em 

vigor para o local, a 1.ª Revisão do PDM de Penamacor. 

Da leitura da carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) publicada para o concelho de Penamacor pela 

Portaria n.º 169/2016 (DR n.º 114, 1ª Série B de 16/06/2016), verifica-se que a pretensão abrange 

parcialmente esta condicionante REN, nas tipologias “cursos de água respetivos leitos e margens” e “zonas 
ameaçadas pelas cheias” conforme Anexo IV do RJREN. 

Tratando-se de uma intervenção parcialmente abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (REN) a 

pretensão terá de ser enquadrada nas disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto (RJREN). 

De acordo com o Anexo II do citado diploma, a intervenção em causa é identificada como ação compatível 

com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas 

integradas em REN, enquadrada na alínea i) do Item II (Infraestruturas - redes elétricas aéreas de alta e 

média tensão, excluindo subestações) estando sujeita a Comunicação Prévia à CCDR-C. 

A área em estudo abrange parcialmente áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN), estando assim sujeita 

ao Regime Jurídico desta restrição de utilidade pública. 

De acordo com a Planta de Condicionantes, para além das já referidas restrições de utilidade pública REN 

e RAN apenas ocorre na área em estudo a presença de uma linha elétrica aérea. 

Quanto ao Risco de incêndio, verifica-se que o corredor em estudo se encontra abrangido, de forma 

residual, por classes de risco de incêndio, “perigosidade alta” e “muito alta”. 

O corredor em estudo no concelho de Penamacor não se localiza em áreas da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas ou Sítios da Rede Natura 2000. 
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PDM Fundão 

Segundo a Planta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal do Fundão, o qual foi aprovado pela R.C.M. 

82/2000 (DR 157, I-S B, de 2000.07.10) e alterado pela Declaração 331/2001 - Alteração Regime 

Simplificado (DR 259, II-S, de 2001-11-08), pela Declaração 9/2003 - Alteração Regime Simplificado (DR 

10, II-S, de 2003-01-13), pelo Aviso 162/2008 - Alteração (DR 2, II-S, de 2008-01-03), pela 4.ª Alteração 

(Adaptação ao POASAP) - Declaração 69/2017 (DR 161, II-S, 2017-08-22) e pela 5ª Alteração-Aviso 

17173/2019, DR 2.ªSérie de 2019-10-25), a pretensão abrange a classe de solo rural nas categorias 

“espaços agrícolas”, “espaços florestais” e “espaço agro-silvo-pastoris”, sendo aplicáveis as disposições 

regulamentares que decorrem do Capítulo VI (Secção I e III) do Regulamento do citado PDM. 

De acordo com o artigo 52.º do Regulamento do PDM do Fundão, nos espaços ruais é permitida, entre 

outros, nos termos da legislação em vigor, a instalação de infraestruturas de produção e transporte e 

energias renováveis desde que não haja interferência com áreas da RAN, REN ou qualquer outra servidão. 

De acordo com a Carta da Reserva Ecológica Nacional (REN) aprovada para o concelho do Fundão pela 

Resolução de Conselho de Ministros n.º 121/96 (D.R.183 I-B de 08-08-96), com a alteração através da RCM 

n.º 10772005 de 28 de junho e 2.ª alteração pelo Aviso n.º 1437472019, de 17 de setembro, verifica-se 

que a área abrange esta condicionante REN na tipologia “Cursos de água respetivos leitos e margens”, 
“zonas ameaçadas pelas cheias” e “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, conforme Anexo IV 

do RJREN. 

Abrange ainda parcialmente a zona Adjacente ao rio Zêzere classificada pela Portaria n.º 1053/93, de 19 

de outubro. 

A área em estudo abrange áreas da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

De acordo com a Planta de Condicionantes para além das já referidas restrições de utilidade pública REN 

e RAN abrange ainda parcialmente do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. 

O corredor em estudo inserido no concelho do Fundão não abrange áreas da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas ou Sítios da Rede Natura 2000. 

PDM Covilhã 

Em relação ao PDM da Covilhã foi ratificado pela R.C.M. 124/99 (DR 248, I-S B, de 1999.10.23), alterado 

conforme o Edital 908/2009 - Alteração por adaptação (DR 159, II-S, de 2009.08.18) com a 2.ª alteração 

através do Aviso n.º 16850/2019 (DR 203, 2.ª Série de 22 de outubro) e 3.ª alteração – Declaração n.º 

94/2020 (DR 211, 2.ª Série de 29 de outubro de 2020). 

De acordo com este IGT, o corredor da linha abrange, solo rural nas categorias de “espaços agrícolas – 

áreas de grande aptidão agrícola”, “espaços agrícolas - áreas a beneficiar pelo Aproveitamento 

Hidroagrícola da Cova da Beira”, “espaços agrícolas complementares e de proteção e enquadramento” e 
“espaços naturais e culturais – áreas de proteção e valorização ambiental”. 

De acordo com a carta da REN da Covilhã aprovada pela R.C.M. 98/98 - Delimitação (DR 178, I-Série B, de 

1998.08.04) e alterada pela Portaria n.º 499/2010 - Alteração parcial (DR 135, I-Série, de 2010.07.14) e 

pela Portaria 18/2012 - Alteração parcial (DR 15, I-S, 2012.01.20), o corredor em estudo abrange as 

tipologias “cursos de água respetivos leitos e margens” “zonas ameaçadas pelas cheias” e “áreas 
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, conforme Anexo IV do RJREN. 

Abrange ainda parcialmente a zona Adjacente ao rio Zêzere classificada pela Portaria n.º 1053/93, de 19 

de outubro. 

A área em estudo abrange parcialmente áreas da RAN. 

De acordo com a Planta de Condicionantes para além das já referidas restrições de utilidade pública REN 
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e RAN abrange ainda parcialmente do Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. 

Embora no EIA não seja, de uma forma muito clara, abordada a compatibilidade do projeto com as 

categorias de espaço intercetadas, tendo sido efetuada a análise em função das atividades incompatíveis 

com as diversas categorias de espaço, verifica-se que as regras do Regulamento embora não apontem 

claramente para a possibilidade de construção deste tipo de infraestrutura, admitem, contudo, 

edificações, nomeadamente equipamentos coletivos, habitação, turismo etc…, pelo que se considera 

inerente e implícita a respetiva infraestruturação e o abastecimento de energia, considerando-se assim 

não existir incompatibilidade com os usos previstos no PDM. 

O corredor em estudo inserido no concelho da Covilhã não abrange áreas da Rede Nacional de Áreas 

Protegidas ou Sítios da Rede Natura 2000. 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Considera-se o projeto se mostra conforme com os instrumentos de gestão territorial em vigor para o 

local, o PDM do Fundão, o PDM da Covilhã e a 1.ª Revisão do PDM de Penamacor. 

Deverão, contudo, ser acautelados os pareceres das entidades com competência nos IGT identificados e 

de acordo com o legalmente estipulado. 

Tratando-se de uma intervenção parcialmente abrangida pela Reserva Ecológica Nacional (REN) a 

pretensão terá de ser enquadrada nas disposições do Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 214/2019, de 28 de agosto. 

Assim, de acordo com o Anexo II deste diploma, as intervenções em causa estão identificadas como “ação 

compatível com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais 

de áreas integradas em REN”. De acordo com o Anexo II do mesmo diploma, a intervenção em causa 

enquadrada na alínea i) do Item II (Infraestruturas - redes elétricas aéreas de alta e média tensão, 

excluindo subestações) está sujeita a Comunicação Prévia à CCDR-C. 

 

5.5.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 

contidas no final deste parecer. 

  

5.6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de estudo do EIA consiste num corredor com 3 quilómetros de largura e cerca de 23 quilómetros 

de extensão, situados entre o ponto de partida (Subestação de Nave da Mata) e o ponto de chegada 

(Subestação do Ferro). O corredor da linha desenvolve-se nos concelhos de Penamacor (início), Fundão e 

Covilhã (fim). 

Refere o EIA que o “corredor da linha foi dividido em seis troços (A a F)” “integrando assim corredores 

alternativos em três dos troços considerados” (pp8), Quadro 1. 

“O relevo no corredor da linha é predominantemente plano a moderado, sendo os relevos mais acentuados 

e escarpados registados no troço E” (pp3-2). 

“No corredor da linha ocorrem predominantemente áreas agrícolas, associadas a culturas temporárias de 

sequeiro e regadio, permanentes e heterogéneas e algumas áreas de pastagens (ver Cartas 3A e 3B no 

Anexo I). As áreas florestais são também marcantes neste território, com eucalipto, pinheiro bravo e 
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sobreiro, bem como os sistemas agroflorestais. Os matos ocorrem essencialmente em áreas abandonadas 

pela agricultura. As áreas artificializadas são reduzidas e essencialmente localizadas na parte oeste do 

corredor da linha. As áreas urbanas restringem-se à povoação do Monte Serrano e algumas habitações 

dispersas. No troço E ocorre também um aterro sanitário. Refere-se ainda a presença da rede viária e de 

várias linhas elétricas de alta tensão” (pp3-2). 

Para a definição da situação de referência relativa aos sistemas ecológicos utiliza o descritor Áreas 

Classificadas incluídas no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (pp 4-105), os habitats, a flora e 

vegetação (pp 4-105) e a fauna vertebrada (pp 4-107). 

Refere que para a “caraterização da flora e vegetação da área de estudo” e para a caraterização “da fauna” 
recorreu “a pesquisa bibliográfica, consulta de especialistas e trabalho de campo” (pp-4-107). 

Refere que “foi realizada uma saída de campo à área de estudo nos dias 6 e 7 de março de 2020. Durante 

os trabalhos de campo a área foi percorrida a pé e de carro, dando-se especial atenção à presença de 

habitats naturais no corredor da linha” (pp4-105) e “durante as deslocações efetuadas pela área de estudo 

registaram-se todas as observações diretas e/ ou indiretas (indícios de presença, observação de cadáveres) 

de espécies de fauna” (pp4-107). 

“A identificação das espécies com maior relevância ecológica teve em consideração o valor 

conservacionista das espécies, mas também a sua suscetibilidade à tipologia do projeto em causa” (pp4-

108). 

Flora vascular 

No que à flora diz respeito e “Como resultado do trabalho de campo e da pesquisa bibliográfica efetuada 

foram identificadas 347 espécies com potencial de ocorrência para a área de estudo” (pp4-115) Foram 

detetadas apenas duas espécies Narcissus triandrus e Ruscus aculeatus, que estão incluídos nos anexos B-

IV e B-V” e que a “presença humana na área de estudo encontra-se bastante marcada, através da presença 

predominante de áreas agrícolas e humanizadas, limitando-se a presença de vegetação autóctone a áreas 

de bosques de quercíneas, matos e linhas de água. Ainda assim, mesmo as linhas de água encontram-se 

invadidas por espécies do género Acacia sp” (pp4-115). 

“Foram também observados exemplares de Quercus suber e Quercus rotundifolia em diferentes biótopos, 

designadamente, agrícola, matos, eucaliptal, bosque de quercíneas e linha de água. Relativamente às 

restantes espécies, considera-se provável a sua presença, por terem a sua presença confirmada nas áreas 

classificadas mais próximas ou na quadrícula UTM 10x10 km onde se inserem. Por outro lado, o biótopo 

de ocorrência preferencial das espécies está presente, em maior ou menor extensão, ou grau de 

conservação” (pp4-116). 

Fauna 

Relativamente à fauna “O trabalho de campo, a pesquisa bibliográfica e a consulta de especialistas 

efetuados permitiram inventariar a ocorrência de pelo menos 233 espécies” (pp4-118), sendo de “referir 

que 35 das espécies inventariadas estão classificadas com estatuto desfavorável de conservação” (pp4-

118).  

Recenseou “15 espécies de anfíbios (Loureiro et al. 2010), todas com ocorrência confirmada (Anexo VII-4). 

Das espécies inventariadas uma espécie, a salamandra lusitânica (Chioglossa lusitanica)” (pp4-119) e “22 

espécies de répteis para as quadrículas UTM 10x10 km onde se insere a área de estudo” (pp4-119). 

Refere que “foi possível inventariar 140 espécies de aves, das quais 112 têm com ocorrência confirmada e 

28 com ocorrência potencial (Anexo VII-4). Desta listagem, 23 espécies são consideradas como 

apresentando um estatuto de conservação desfavorável (Cabral et al., 2006), destacando-se o abutre-

preto (Aegypius monachus) por se tratar de uma espécie cuja conservação se considera prioritária” (pp4-

119) e a “presença de cegonha-preta na área de estudo é também conhecida” (pp121). 
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Refere que “foi possível inventariar 51 espécies de mamíferos, 25 com ocorrência confirmada, 26 com 

ocorrência potencial” (pp4-122), das quais, nove são quirópteros “com estatuto de conservação 

desfavorável na área segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et al., 2006)”(pp4-

122). 

Biótopos e Habitats 

No que aos biótopos e habitats diz respeito a “caracterização inicial dos biótopos foi realizada com base 

na Carta de Ocupação de Solos (COS 2018), com apoio na fotointerpretação de imagens de elevada 

resolução de ortofotomapas e com uma visita ao campo. No total foram cartografados 8 biótopos 

distintos: agrícola, eucaliptal, pinhal, bosque de quercíneas, matos, acacial, linha de água e artificial” e 
que “a ocupação do solo na área de estudo é dominada por áreas artificializadas, isto é, alteradas pela 

presença humana, sendo o biótopo Agrícola o mais representativo, ocupando mais de 57% da área 

cartografada. Este biótopo, em conjunto com as áreas humanizadas ocupa 61% da área, o que demonstra 

a pressão humana a que a mesma se encontra sujeita. No que respeita a áreas florestais exploradas Pinhal 

e Eucaliptal, estão presentes em cerca de 12% da área cartografada, sendo as áreas com presença de 

vegetação autóctone limitadas aos Bosques de quercíneas, Matos e Linhas de água, ocupando cerca de 

26% da área total. Ao longo da área de estudo é possível atestar a presença de espécies de flora invasora, 

destacando-se a presença da mimosa (Acacia dealbata), que forma núcleos extensos de acacial, e canas 

(Arundo donax) que estão presentes ao longo das linhas de água” (pp4-123). 

A “área total ocupada por habitats naturais é de 312,7 ha, dos quais 13,8ha dizem respeito ao habitat 

prioritário 91E0* - Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus Excelsior, e 75,1 ha correspondem ao 

habitat prioritário 6220*- Subestepes de gramíneas e anuais da Thero- Brachypodietea (subtipo pt4)” 
(pp4-126). 

“Segundo os critérios descritos na metodologia, na área de estudo definiram-se as seguintes áreas de 

maior relevância ecológica. Refira-se que estas áreas têm potencialmente importância, não só a nível das 

comunidades vegetais identificadas, como a nível das espécies florísticas e faunísticas com importância 

para a conservação, que aí ocorrem” (pp4-127). 

Evolução previsível na ausência do projeto 

Prevê “que o corredor da linha continue a apresentar o mesmo tipo de ocupação, com uma degradação 

gradual dos biótopos existentes na envolvente das áreas onde as espécies invasoras já existem e para onde 

se podem expandir, como é o caso das linhas de água” (pp4-165). 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

O estudo refere que a “análise dos impactes originados pelo projeto em causa foi realizada em três fases 

distintas: identificação, caracterização e avaliação dos impactes” (pp4-166).  

“Atendendo à tipologia do projeto em avaliação e aos valores ecológicos identificados nas áreas a 

intervencionar, considera-se que os principais impactes para a ecologia decorrentes da implantação do 

projeto correspondem genericamente aos listados abaixo: 

− Afetação e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à desmatação, abertura 

dos caboucos e implantação dos apoios e das diferentes estruturas temporárias (fase de 

construção). 

− Proliferação de espécies exóticas (fases de construção e funcionamento). 

− Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação (fases de construção e 

funcionamento). 
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Mortalidade de espécimes por causas não naturais: colisão e atropelamento (fases de construção e 

funcionamento)” (pp5-43). 

Vegetação, Habitats e Flora 

Avalia os impactes por alternativa em cada um dos segmentos (Troços) da linha elétrica e refere: 

O Troço A tem apenas um traçado que “é dominado por áreas humanizadas, onde se incluem áreas 

agrícolas e Artificializadas, sendo assim previsível que estes biótopos sejam certamente afetados” (pp5-

45) e refere que “a presença dos habitats 91E0* (habitat prioritário) e 92A0 neste troço. Destaca-se a 

presença do habitat prioritário no PK 11+250 e PK 11+300” (pp5-45). 

Relativamente ao Troço B salienta a “afetação de matos com presença do mosaico de habitats 

6220*+8220 - Subestepes de gramíneas e anuais da Thero- Brachypodietea + Vertentes rochosas siliciosas 

com vegetação casmofítica” e destaca “a sobreposição com as manchas entre os B1: PK 1+820 a 1+910 e 

B1: PK 2+000 até ao final do troço e B2: PK 2+050 até ao final do troço” (pp5-46). 

No Troço C o “mosaico de habitats 6220*+8220 Quadro 5.19). Destaca-se a sobreposição com a mancha 

existente entre os C1: PK 0+000 a 0+890 e C2: PK 0+000 a 0+700. A afetação de bosque de quercíneas, 

considera-se provável, verificando-se a sobreposição com algumas manchas de habitat 9230 - Carvalhais 

galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica, 9330 - Florestas de Quercus suber e 

9330+8220. Destaca-se a sobreposição com as manchas entre os C1: PK 2+900 ao final do troço, pela sua 

extensão e C2: PK 2+200 a 2+400 e PK 3+590 ao final do troço, pela sua extensão” (pp5-46). 

O Troço D tem apenas um traçado, onde “é previsível a afetação dos habitats 9330 e 8220, ainda que 

numa área total reduzida” (pp5-46). 

No Troço E “a afetação de pinhal com afloramentos, que têm correspondência ao habitat 8220”, no qual 
se destaca “a mancha existente entre os E1: PK 0+400 a 0+960 e E2: PK 0+270 a 1+000. Em menor medida, 

verifica-se a sobreposição do projeto com áreas de matos e bosque de quercíneas, considerando-se 

previsível a sua afetação, ainda que numa área diminuta. Destaca-se a afetação da mancha de 9330+8220 

existente entre os E1: PK 0+000 e 0+100 e E2: PK 0+000 e 0+100” (pp5-46). 

No Troço F, constituído por um único traçado, “não foi identificada a sobreposição com qualquer habitat 

natural” (pp5-46). 

“Os principais impactes sobre a fauna na fase de construção advêm da instalação das estruturas 

temporárias de apoio à obra, abertura da faixa de proteção à linha, abertura de caboucos de fundação 

dos apoios, circulação de máquinas e veículos e emissão de ruído decorrente da instalação dos vários 

elementos que constituem o projeto. Os impactes resultantes das referidas ações prendem-se sobretudo 

com a perda direta de habitat, com a perturbação de avifauna durante a fase de nidificação e com o 

aumento do risco de atropelamento de espécies de menor mobilidade, como sejam os anfíbios e os répteis. 

Tendo em conta a suscetibilidade das aves à tipologia de projeto em causa, a análise de impacte” foca 
“sobretudo, este grupo” (pp5-47). 

Fase de Exploração 

“A afetação sobre a flora, a decorrer durante a fase de funcionamento do projeto, é reduzida, 

correspondendo essencialmente ao favorecimento da instalação de espécies exóticas e invasoras e ao 

decote ou abate de espécies arbóreas, decorrentes da manutenção da faixa de proteção” (pp5-48). 

Apesar de alguma inconsistência relativa à avaliação dos impactes que são expectáveis do risco real de 
dispersão de espécies exóticas quer durante a fase de construção, mas sobretudo na fase de exploração 
associados derivados da gestão da vegetação para cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 124/2006, 
de 28 de junho, na sua redação atual, os impactes previstos para as diferentes fases do projeto (fase de 
construção, fase de exploração e fase de desativação são consentâneos com a situação de referência 
obtida para o descritor “sistemas ecológicos”. 
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“Os impactes decorrentes da infraestrutura em causa sobre a fauna durante a fase de funcionamento 

estão, sobretudo, relacionados com a mortalidade por colisão e perturbação do comportamento de aves. 

Para a grande maioria das aves, a presença da Linha Elétrica é entendida como um obstáculo a evitar, pelo 

que se considera que a magnitude dos impactes provocados pelo funcionamento da Linha Elétrica é 

reduzida. Contudo, estes mesmos impactes são mais relevantes para as espécies que apresentam maior 

risco de colisão com as linhas (risco de colisão elevado ou intermédio) ou que apresentam estatuto de 

conservação desfavorável” (pp5-49) 

“Deste modo, considera-se que o impacte associado à mortalidade de aves por colisão é negativo, direto, 

de baixa magnitude, permanente, irreversível, provável e local” (pp5-49). 

Fase de Desativação 

“No caso de ocorrer desativação, prevê-se a ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a 

fase de construção, ao nível de fauna e flora” (pp50). 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 
contidas no final deste parecer. 

 

5.7. PAISAGEM 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem enquanto um sistema complexo e multifuncional, compreende uma componente estrutural e 

funcional, sendo esta avaliada pela identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a 

compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e 
Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al. (2004), a Área de Estudo, 

a uma escala regional (macroescala), insere-se num dos 22 Grandes Grupos de Unidades de Paisagem 

(GUP) (macroestrutura), definidos para Portugal Continental: G – Beira Interior. Dentro deste grupo, num 

nível hierárquico abaixo, foram identificadas duas grandes Unidades de Paisagem, a n.º 49 “Cova da Beira” 
e a n.º 51 “Castelo Branco-Penamacor-Idanha”. Por fim, transversalmente a estas duas unidades foram 
delimitadas, num nível hierárquico abaixo, um conjunto de 5 Subunidades de Paisagem, com base em 

critérios fisiográficos e de ocupação do solo: “Vale da ribeira da Meimoa”; “Cabeços de Pero Viseu e 
Capinha”; “Vale do Zêzere”; “Mosaico agroflorestal” e “Encostas florestais”. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto as mesmas inserem-se de acordo com a seguinte 

distribuição: 

Grupo G – Beira Interior 

• Grande Unidade de Paisagem - n.º 49 “Cova da Beira”  

i. SUP “Vale da ribeira da Meimoa”: Parte final do troço A, o troço B e grande parte do troço C. 

ii. SUP “Cabeços de Pero Viseu e Capinha”: Parte do troço C, o troço C e parte do troço E. 

iii. SUP “Vale do Zêzere”: A Subestação de Ferro e parte norte do troço E e à totalidade do troço 
F. 

 

• Grande Unidade de Paisagem - n.º 51 “Castelo Branco-Penamacor-Idanha” 
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iv. SUP “Mosaico Agroflorestal”: Parte inicial do troço A e Subestação Nave da Mata. 

v. SUP “Encostas florestais”: Parte central do troço A. 

Análise visual da Paisagem 

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, a Área de Estudo 

(buffer de 3km para cada lado das diretrizes do traçado dos corredores), de acordo com a cartografia, 

define-se da seguinte forma:  

• Qualidade Visual da Paisagem (QVP):  

No que se refere à caracterização da Área de Estudo quanto ao parâmetro “Qualidade Visual da 
Paisagem” considera-se que a mesma manifesta um predomínio da classe de Qualidade Visual 

“Média”. Esta classe, no presente caso, surge associada ao uso agrícola, florestal com pinheiro, 

pastagens e matos. Apresenta uma elevada expressão e continuidade territorial, praticamente, 

constante ao longo de toda a Área de Estudo. 

A classe de “Elevada” corresponde a cursos de água, alguns dos quais relevantes, como o rio 

Zêzere, e toda a várzea do rio Zêzere, intercetada pela Área de Estudo. É uma área agrícola e 

frequentemente com parcelas compartimentadas com sebes vivas. De igual modo se poderá 

referir também a várzea da ribeira da Meimoa. As áreas desta classe, surgem, neste caso 

associadas à presença de floresta e de sistema agroflorestal com sobreiro, galeria ripícola/ linhas 

de água e charcas/ albufeiras. As áreas desta classe surgem muito fragmentadas, mas têm 

distribuição por toda a Área de Estudo. Apresentam-se em áreas de dimensão, nalguns casos, 

significativa. 

A classe de “Baixa” representa cerca de 10% da Área de Estudo e é representada por áreas de 
floresta de produção de eucalipto. As áreas da classe “Muito Baixa” ocorrem em 2% da Área de 

Estudo e correspondem a usos ou áreas artificializadas.  

No que se refere à inserção do Projeto, os corredores implantam-se nas seguintes classes: 

o Troço A: Predominantemente “Média” e, pontualmente, “Baixa” e “Elevada”. 

o Troço B (B1 e B2): Predominantemente “Média” e na extensão final “Elevada”. 

o Troço C (C1 e C2): “Elevada” e, pontualmente, “Média”. 

o Troço D: Predominantemente “Elevada”. 

o Troço E (E1 e E2): Predominantemente “Elevada” e, pontualmente, “Média”. 

o Troço F: Predominantemente “Média” e, pontualmente, “Elevada”. 

• Capacidade de Absorção Visual da Paisagem (CAV): 

De acordo com a carta apresentada no EIA, a mesma caracteriza o território como tendo, 

predominantemente, Capacidade de Absorção “Muito Elevada”, representando cerca de 78% da 
Área de Estudo. A classe de “Elevada” representa cerca de 21%. A sua expressão resulta de 
reduzida frequência de observadores e das circunstâncias fisiográficas locais que potenciam uma 

reduzida exposição visual. 

A classe de “Muito Elevada” apresenta uma grande expressão territorial que se desenvolve quase 

de forma contínua ao longo de toda a Área de Estudo, com exceção do extremo NO, onde 

predomina, claramente, a classe de “Elevada”. 

A classe de “Média” tem uma expressão com cerca de 1% da Área de Estudo. Localiza-se, 

fundamentalmente, na zona a norte de Pêro Viseu, mas nas encostas viradas a norte. 
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A classe de “Baixa” apresenta-se como residual. 

 

No que se refere à inserção do Projeto, os corredores implantam-se nas seguintes classes: 

o Troço A: Predominantemente “Muito Elevada” e, pontualmente, “Elevada”. 

o Troço B (B1 e B2): Predominantemente “Muito Elevada” e, pontualmente, “Elevada” (B2) 

o Troço C (C1 e C2): Predominantemente “Muito Elevada” e, pontualmente, “Elevada” (C1). 

o Troço D: Predominantemente “Muito Elevada” e, pontualmente, “Elevada”. 

o Troço E (E1 e E2): Predominantemente “Elevada” e, pontualmente, “Muito Elevada” e 
“Média”. 

o Troço F: Predominantemente “Muito Elevada” e “Elevada” com expressão significativa 
em área. 

Importa referir, que as áreas que se apresentam cartografadas como tendo maior capacidade de absorção 

visual (Capacidade de Absorção “Elevada” e “Muito Elevada”) absorvem o impacte visual, 
fundamentalmente, de alterações que possam ocorrer ao nível do solo, não se podendo, 

necessariamente, inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e, 

consequentemente, para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os apoios apresentam. 

Igualmente, não significa que não há impacte visual, ou que não há exposição, a observadores ou 

povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa da Área 

de Estudo. 

• Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP):  

No que se refere a este parâmetro considera-se que o território tende para apresentar, 

predominantemente, Sensibilidade Visual “Média”.  Apresenta uma grande expressão territorial 
que se desenvolve quase de forma contínua ao longo de toda a Área de Estudo.  

No que se refere à inserção do Projeto, os corredores implantam-se nas seguintes classes: 

o Troço A: Predominantemente “Média” e, pontualmente, “Baixa”. 

o Troço B (B1 e B2): Predominantemente “Baixa” e na extensão final “Média”. 

o Troço C (C1 e C2): Predominantemente “Média” e, pontualmente, “Baixa”. 

o Troço D: Predominantemente “Média” e, pontualmente, “Baixa”. 

o Troço E (E1 e E2): Predominantemente “Média” e, pontualmente, “Baixa” e “Elevada”. 

o Troço F: Predominantemente “Baixa” e “Média” com expressão significativa em área. 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

No caso do presente Projeto, na identificação de impactes, foram detetados impactes estruturais 

potenciais, dado tratar-se ainda de corredores em estudo, que ocorrerão durante a Fase de Construção, 

pela alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia, com as consequentes alterações paisagísticas e 

impactes cénicos. Embora sejam gerados durante a Fase de Construção transitam e manter-se-ão, alguns 

deles, durante a Fase de Exploração. Estes, far-se-ão sentir, potencialmente e expectavelmente, com 

maior intensidade nas povoações próximas, sobre as vias de comunicação e sobre as áreas de qualidade 

visual “Elevada”, comprometendo a integridade visual destas.  
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Assim, os impactes identificados são: 

• Impactes de natureza funcional/estrutural; 

o Desmatação de áreas - abertura de acessos dedicados aos apoios, zona de implantação 

útil e área de trabalho envolvente aos apoios (400m2/apoio para possibilitar a 

movimentação de maquinaria). - Impacte negativo, direto, certo, local, temporário 

(acessos temporários/a desativar e faixa de proteção legal) a permanente (acessos 

definitivos e faixa de proteção legal), reversível (acessos temporários a desativar) a 

parcialmente reversível (faixa de proteção legal) a irreversível (acessos definitivos), 

reduzida (acessos e faixa de proteção legal) a média (Troço C1: do km 1+000 ao km 3+500; 

Troço C2: do km 1+000 ao km 4+056; Troço D; Troço E1: do Km 0+000 ao Km 1+000 e 

Troço E2: do Km 0+000 ao km 1+000) magnitude e pouco significativo (Troço A e Troço B1 

e B2) a significativo (Troço C1: do km 1+000 ao km 3+500; Troço C2: do km 1+000 ao km 

4+056; Troço D; Troço E1: do Km 0+000 ao Km 1+000 e Troço E2: do Km 0+000 ao km 

1+000). 

o Desflorestação da faixa de proteção legal da linha - corresponde a uma extensão 

aproximada entre 23,1 km e 23,7 km por uma largura de 45m, num total de cerca de 

104ha ou de 107ha, respetivamente. Contudo, o abate só terá lugar nas áreas florestais 

onde ocorrem, sobretudo, espécies de crescimento rápido como o eucalipto ou o pinheiro 

bravo. No caso dos acessos, regista-se a existência de uma rede, relativamente, densa o 

que permitirá alguma proximidade aos futuros acessos a abrir e dedicados aos apoios. 

Nalguns casos, dada essa proximidade o acesso dedicado acabará por coincidir/sobrepor-

se à faixa de proteção, não representando, por isso, um acréscimo de abates significativo. 

De igual modo, a implantação dos apoios ao fazer-se dentro da faixa de proteção legal da 

linha existente, como será o caso dos Troços C1, D, E2 e F, também não se traduzirá num 

acréscimo de abates. - Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, 

reduzida a média (Troço C1: do km 1+000 ao km 3+500; Troço C2: do km 1+000 ao km 

4+056; Troço D; Troço E: do km 0+000 ao km 1+000) magnitude e pouco significativo 

(Troço A; Troço B1; Troço B2) a significativo (Troço C1: do km 1+000 ao km 3+500; Troço 

C2: do km 1+000 ao km 4+056; Troço D; Troço E: do km 0+000 ao km 1+000). 

o Alteração da morfologia natural do terreno - introdução de aterros e escavações 

associadas às plataformas dos novos acessos e às áreas, ou plataformas de trabalho, para 

a implantação dos apoios (400m2/apoio). - Impacte negativo, direto, certo, local, 

temporário (apoios e acessos temporários em situações de terreno plano) a permanente 

(acessos dedicados e apoios), reversível (acessos temporários e apoios em situações de 

terreno plano) a irreversível (acessos dedicados e plataformas de implantação dos apoios 

e de trabalho em zonas de maior declive), magnitude reduzida (acessos dedicados e 

plataforma de trabalho e implantação dos apoios) e pouco significativo a significativo 

(Pontualmente no caso do Troço E: Troço E1: do Km 0+000 ao Km 1+000 e Troço E2: do 

Km 0+000 ao km 1+000). 

• Impactes visuais - Será durante a Fase de Construção a que se assistirá a alterações de maior 

significado mas cuja forma e expressão visual definitiva se assumirá após esta, como será o caso 

da desflorestação, desmatação e alterações de morfologia do terreno. São impactes que resultam 

de diversas ações que vão decorrendo durante a Fase de Construção e que, no seu conjunto, se 

expressam num impacte visual que habitualmente se designa por “Desordem Visual”. Dentro 
deste conjunto, destacam-se sobretudo a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, 

e que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo, localmente, e a montagem dos apoios 
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em altura, também ela percecionada a maiores distâncias, impacte este que é reforçado pela 

presença de gruas de apoio à montagem em altura. 

o Diminuição da visibilidade - devido ao aumento dos níveis de poeiras em suspensão, 

resultante da desmatação onde esta ocorrer e, sobretudo, do movimento de terras e 

destruição de, eventuais, substratos rochosos. Estará associada às situações de abertura 

dos novos acessos e às áreas de trabalho para a implantação dos apoios. - Impacte 

negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e pouco 

significativo a significativo (Pontualmente. Observadores Temporários: Troço A: M561; 

N346 do km 6+000 ao km 10+500 e N345 do Km 10+000 ao Km 11+500. Troço B2: N346 

junto à povoação de Vales de Pêro Viseu ao Km 1+500. Troço C1: Estrada de Pêro Viseu e 

N346 e Troço C2: Estrada de Pêro Viseu e N346. Troço E: CM1037 e Troço F: CM1037. 

Observadores Permanentes/Povoações: Troço A: Habitações dispersas e Quinta Ponte da 

Capinha; Troço B2: habitações próximas da povoação de Vales de Pêro Viseu ao Km 1+500; 

Troço C1: habitações pontuais e as mais próximas da Povoação de Pêro Viseu ao Km 

3+000; Troço E1: Habitações da Povoação de Monte Serrano e Troço E2: Habitações de 

Povoação de Monte Serrano e Troço F: Quinta de Seves e habitações existentes mais 

próximas e dentro do corredor). 

o Montagem da infraestrutura - dos apoios com recurso a gruas, cabos e balizagem aérea. 

Os impactes visuais negativos projetados sobre o território, na fase de montagem, que se 

consideram com mais relevantes fazem-se sentir sobre as povoações - observadores 

permanentes - mais próximas do local de implantação dos apoios da linha, sobre as vias 

de comunicação e sobre áreas sensíveis em termos cénicos. - Impacte negativo, direto, 

certo, local, temporário, reversível, magnitude baixa a média e pouco significativo a 

significativo (Observadores Temporários: Troço A: M561; N346 do km 6+000 ao km 

10+500 e N345 do Km 10+000 ao Km 11+500. Troço B2: N346 junto à povoação de Vales 

de Pêro Viseu ao Km 1+500. Troço C1: Estrada de Pêro Viseu e N346 e Troço C2: Estrada 

de Pêro Viseu e N346. Troço E: CM1037 e Troço F: CM1037. Observadores 

Permanentes/Povoações: Troço A: Habitações dispersas e Quinta Ponte da Capinha; Troço 

B2: habitações próximas da povoação de Vales de Pêro Viseu ao Km 1+500; Troço C1: 

habitações pontuais e as mais próximas da Povoação de Pêro Viseu ao Km 3+000; Troço 

E1: Habitações da Povoação de Monte Serrano e Troço E2: Habitações de Povoação de 

Monte Serrano e Troço F: Quinta de Seves e habitações existentes mais próximas e dentro 

do corredor). 

o Perda de valores visuais - decorre sobretudo da abertura de acessos dedicados e da 

criação das plataformas de trabalho para a implantação e montagem dos apoios e 

abertura da “Faixa de Proteção Legal” da linha em avaliação. 

▪ Afetação física de áreas florestais e afloramentos rochosos  - Impacte negativo, 

direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude, pouco 

significativo (Troço C1: do km 1+000 ao km 3+500; Troço C2: do km 1+000 ao km 

4+056; Troço D e Troço E: do km 0+000 ao km 1+000); 

▪ Afetação física de afloramentos rochosos - Impacte negativo, direto, certo, local, 

permanente, irreversível, reduzida magnitude, pouco significativo a significativo 

(Troço B1: do km 1+500 ao km final; Troço B2: do km 2+000 ao km 2+870; Troço 

C1: do km 0+000 ao km 1+000 e Troço C2: do km 0+000 ao km 1+000). 
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Fase de Exploração 

Durante esta fase os impactes de uma infraestrutura desta natureza, linear e contínua, na Paisagem 

decorrem, sobretudo, e em primeira instância, da intrusão visual que a presença permanente da linha e 

dos apoios assim como da faixa de proteção legal visualmente disruptiva com a envolvente.  

Os impactes visuais serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentar a linha, os apoios e a 

faixa de proteção legal, visualmente disruptiva com a envolvente, constituindo-se os troços mais próximos 

de povoações e vias de circulação, aqueles que, potencialmente, induzirão um impacte visual negativo 

mais elevado, no que se refere a observadores permanentes ou temporários, respetivamente.  

De acordo com as bacias visuais apresentadas para as soluções propostas no âmbito do Projeto, verifica-

se que o impacte visual negativo se projeta sobre uma parte significativa do território delimitado pela Área 

de Estudo considerada. Verifica-se, inclusivamente, que as bacias visuais geradas para cada uma das 

alternativas propostas para os diferentes corredores não apresentam diferenças que se possam 

considerar significativas entre si, em termos de área por esta afetadas. 

As situações identificadas, sobre as quais se projetam os impactes visuais negativos, não são distintas das 

registadas para a Fase de Construção. Tal deve-se, sobretudo, à proximidade com as 

ocorrências/componentes do Projeto. No entanto, nesta fase o impacte visual negativo passa a ser 

permanente e deve-se, sobretudo, à presença permanente dos apoios da linha, pela sua proximidade, 

pelo seu número, pela dimensão e características da tipologia dos apoios e pela sua distribuição.  

O impacte visual negativo faz-se sentir em três situações, das quais se destacam as onde o impacte visual 

negativo, potencial, tende para significativo: 

• Povoações – Observadores Permanentes. 

o Troço A: Habitações dispersas e Quinta Ponte da Capinha;  

o Troço B2: habitações próximas da povoação de Vales de Pêro Viseu ao Km 1+500;  

o Troço C1: habitações pontuais e as mais próximas da Povoação de Pêro Viseu ao Km 

3+000;  

o Troço E1: Habitações da Povoação de Monte Serrano; 

o Troço E2: Habitações de Povoação de Monte Serrano e  

o Troço F: Quinta de Seves e habitações existentes mais próximas e dentro do corredor). 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e significativo a 

muito significativo (a verificar-se a implantação dos apoios numa proximidade significativa às referidas 

habitações, sobretudo, no corredor correspondente ao Troço E). 

 

• Vias rodoviárias – Observadores Temporários 

o Troço A: M561; N346 do km 6+000 ao km 10+500 e N345 do Km 10+000 ao Km 11+500.  

o Troço B2: N346 junto à povoação de Vales de Pêro Viseu ao Km 1+500.  

o Troço C1: Estrada de Pêro Viseu e N346. 

o Troço C2: Estrada de Pêro Viseu e N346.  

o Troço E: CM1037. 

o Troço F: CM1037.  

o Corredor B2: M508 
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- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida a média magnitude e 

significativo (a verificar-se a implantação dos apoios numa proximidade significativa às referidas vias) a 

muito significativo (N346). 

 

• Áreas de Qualidade Visual “Elevada” 

De acordo com as bacias visuais potenciais dos corredores propostos para a execução do Projeto regista-

se que uma parte significativa das áreas com Qualidade Visual “Elevada” são afetadas na sua integridade 
visual. No entanto, não se registam diferenças que se possam considerar significativas entre as soluções 

propostas, quanto à afetação das referidas áreas, dado que a quantificação feita para cada corredor 

evidencia números da mesma ordem de grandeza entre as soluções diretamente comparáveis. 

Em relação a cada corredor pode referir-se os que maior valor cénico encerram de modo a visualizar quais 

os que mais afetam as áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”, tendo, no entanto, em consideração, 
sobretudo, a maior proximidade dos apoios a estas áreas: 

o Troço A: Apresenta áreas que integram a classe de “Elevada”. 

o Troço B1 e B2: Na extensão final apresenta Qualidade Visual “Elevada”. 

o Troço C1 e C2: Apresenta áreas de “Elevada” significativas.  

o Troço D: Predominantemente “Elevada”. 

o Troço E1 e E2: Predominantemente “Elevada”. 

o Troço F: Apresenta, pontualmente, áreas que integram a classe de “Elevada”. 

Contudo, importa referir que a análise acima exposta carece, em Fase de RECAPE, de nova avaliação de 

impactes, uma vez que a diretriz pode ainda ocupar posições, no limite, coincidentes com os limites 

exteriores dos corredores e, consequentemente, distintas das realizadas para o presente caso, que 

considera as diretrizes propostas no EIA. Ou seja, a verificar-se um cenário, e a título de exemplo, de a 

linha se desenvolver ao longo de um dos limites de um dos corredores propostos, a área adjacente a esse 

limite, mas do lado exterior ao corredor, passa a estar mais exposta aos apoios e, consequentemente, a 

magnitude e a significância do impacte visual sobre essas áreas pode elevar-se para níveis mais elevados 

dos referidos parâmetros. 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e pouco significativo a 

significativo. 

Importa ainda neste contexto referir o impacte visual projetado pela “Faixa de Proteção Legal”, decorrente 
do efeito visual disruptivo com a envolvente florestal, ou seja, devido à descontinuidade física e visual que 

a mesma determina no coberto vegetal (arbustivo ou arbóreo), e no que se refere, neste caso, ao impacte 

visual negativo, não terá expressão para se constituir como um impacte visual que se possa considerar 

como significativo, embora se traduza em perda de qualidade cénica, mas é muito localizada e não 

significativamente percecionável a partir da Área de Estudo.  

A expressão da referida disrupção do coberto vegetal é mais significativa, neste caso, nos seguintes 

corredores: 

• Troço C1: do km 1+000 ao km 3+500;  

• Troço C2: do km 1+000 ao km 4+056;  

• Troço D e 

• Troço E: do km 0+000 ao km 1+000. 
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Fase de Desativação 

Os impactes da desmontagem das diversas estruturas terão o mesmo tipo de impactes visuais que 

ocorrem durante a fase de construção ainda que a retirada dos apoios, sobretudo, junto às habitações e 

à estrada terá um impacte positivo. 

Impactes Cumulativos 

Para além dos impactes identificados na análise anterior, considera-se como sendo geradores de 

impactes, para efeitos de análise de impactes cumulativos, a presença na área de outros Projetos, de igual 

tipologia, ou diferente, ou outras perturbações que contribuam para a alteração estrutural, funcional e, 

diretamente ou indiretamente, para a perda de qualidade visual/cénica da Paisagem. 

No que se refere a projetos de igual tipologia, de infraestruturas lineares, destacam-se as linhas elétricas 

existentes. Algumas desenvolvem-se longitudinalmente, no sentido Nascente/Poente, no interior da Área 

de Estudo e outras fazem-no transversalmente à mesma, no sentido Norte/Sul. O impacte visual negativo 

das linhas decorre da presença permanente dos cabos elétricos e respetivos apoios com consequente 

aumento do grau de artificialização da Paisagem. As linhas e, sobretudo, os apoios são responsáveis pelo 

seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual no horizonte visual e na Paisagem. 

Outro tipo de situações, como o cruzamento de linhas, são igualmente situações que se revestem também 

de um impacte visual negativo reforçado.  

Parte da extensão dos corredores propostos e, consequentemente, da linha futura a 220kV, em análise, 

desenvolver-se-ão junto da linha da REN existente, neste caso a 400kV, que se justifica destacar sobre 

todas as restantes, por esta mesma razão. Sensivelmente, no início do Corredor C, a linha em avaliação 

desenvolve-se, de forma paralela, ao longo da linha existente até à Subestação de Ferro. Assim, ao longo 

da linha existente desenvolvem-se os Troços C1, D, E2 e F. Quer a linha, em avaliação, se desenvolva ou 

não ao longo da linha elétrica aérea existente, o impacte cumulativo, considerando a Área de Estudo da 

Paisagem, verificar-se-ia. Por um lado, o desenvolvimento da linha proposta ao longo da linha existente 

permite a não afetação visual, ou a contaminação visual, de novas áreas, por outro lado, a proximidade 

das duas linhas potencia o reforço da expressão visual das duas reforçando assim o carácter intrusivo. Nos 

4 troços acima referidos, a linha determinará um impacte visual cumulativo que tende para significativo 

devido a dois aspetos. O primeiro, por o território atravessado não registar ainda uma presença 

significativa de intrusões visuais geradas pela presença desta tipologia de projeto, ou seja, é um território 

ainda pouco alterado por este tipo de projeto. Por outro lado, porque na extensão onde o Projeto se 

desenvolve paralelo à linha existente, fá-lo em áreas mais sensíveis do ponto de vista da Paisagem, como 

é o caso dos corredor E. Assim, o referido impacte cumulativo tenderá a ter maior relevância na extensão 

que se desenvolve a partir do início do corredor C até à Subestação de Ferro, à qual se dirigem já um 

número de linhas relevante, com naturais impactes visuais negativos cumulativos. 

Contudo, apesar de se considerar que esta concentração de linhas no espaço, se traduz num impacte 

cumulativo negativo mais relevante, na sua zona de influência visual mais direta, há ainda medidas que 

podem ser, claramente, adotadas no âmbito da minimização de impactes visuais e que são largamente 

conhecidas. Tais medidas traduzem-se na simples colocação dos apoios da linha em análise, no plano 

perpendicular ao definido pelo da linha elétrica existente, traçado no local de cada um dos apoios da 

referida linha. Refira-se que, o mesmo plano, corresponde ao entendimento, e que é único, de que esse 

plano é perpendicular à linha existente, devendo conter o apoio existente e o novo.  

Só se considera como sendo o mesmo plano quando o mesmo verifica a condição de ser perpendicular ao 

plano dos cabos da linha. A par desta medida, o desenvolvimento do traçado, quando junto da linha 

existente, deve fazer-se o mais junto e paralelo a esta, salvaguardadas, as devidas distâncias de segurança. 
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Estas são as duas medidas essenciais, determinantes e possíveis na redução substancial dos impactes 

visuais negativos sobre a Paisagem e sobre os observadores. A sua não concretização traduzir-se-á num 

impacte cumulativo mais significativo. 

No que se refere a outras tipologias de projeto destacam-se a Subestação de Nave da Mata, a A23/IP2, o 

aterro sanitário RESIESTRELA, Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos, S.A., área de extração de 

inertes a céu aberto da AGREPOR, SA – Fundão, pequenas barragens e reservatórios de água assim como 

áreas industriais/comerciais com alguma dimensão e dispersão. 

O conjunto de todos os projetos referidos, e existentes, de várias tipologias, traduzem-se numa perda de 

qualidade visual da Paisagem. Num primeiro momento, por perda de valores visuais físicos com a sua 

implantação. Num segundo momento, e como resultado da sua presença, em Fase de Exploração, acresce 

o impacte visual que projetam sobre a Paisagem envolvente, traduzindo-se na desqualificação e numa 

nova perda de valor cénico.  

Pese embora assumirem localizações relativamente distantes, e, por vezes, não haver relação visual entre 

a maioria dos projetos referidos, a sua presença, e dispersão, representa uma contínua artificialização da 

Paisagem e um proliferar de áreas que, progressivamente, vão contaminando visualmente de forma 

negativa, e contínua, o território, neste caso definido pela Área de Estudo. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições 
contidas no final deste parecer. 

 

5.8. PATRIMÓNIO 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização do património arqueológico teve como objetivos ambientais principais a identificação de 

elementos patrimoniais, arqueológicos e edificados, passiveis de sofrer impactes decorrentes da 

implementação do projeto, analisar esses impactes e preconizar medidas minimizadoras dos mesmos com 

vista à salvaguarda de eventuais elementos patrimoniais existentes. 

Para efeitos da caracterização da situação de referência do fator ambiental Património Cultural foram 

definidas áreas de intervenção distintas: 

• Área de Estudo (AE) «foi restringida à área afeta ao corredor da linha, entre a subestação Nave da 

Mata e a subestação de Ferro, definida como a Área de Incidência Direta do Projeto» (AId) [EIA, 

Relatório Síntese, doravante designado EIA, p. 4-139]. 

• A Área de Incidência Indireta (AIi) corresponde ao espaço envolvente à AE, nomeadamente às 

áreas correspondentes às freguesias abrangidas. 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa bibliográfica e documental que incluiu a consulta das bases 

de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, e contacto com o «Dr. André Oliveirinha, a Dra. Joana 

Bizarro do Museu Arqueológico José Monteiro do Fundão, e a vereadora Dra. Regina Gouveia da Câmara 

Municipal da Covilhã» (EIA, p. 4-139), seguida da prospeção arqueológica da área correspondente ao 

corredor da LE . 

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de informação 

referente ao património arqueológico, arquitetónico e etnográfico dos concelhos da área de estudo e 

respetiva envolvente, assim como para a análise da dinâmica ocupacional da região. 
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Foi realizado trabalho de campo no corredor da LE onde será implantado o projeto. «Nesta fase ainda não 

são conhecidas as localizações dos estaleiros afetos à empreitada, nem dos apoios da linha ou dos 

caminhos de acesso aos mesmos» (idem, p. 4-139). 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção, «nas áreas possíveis de aceder», procedimento que 

«consiste na observação direta do terreno que deverá ser percorrido, seguindo o método field 

walking» (idem). 

É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região atualmente 

ocupada pelos concelhos de Penamacor, Fundão e Covilhã o qual revela que a área de enquadramento 

histórico é ocupada desde tempos remotos, nomeadamente desde a Pré-História até aos nossos dias, 

sendo os vestígios mais antigos pertencentes ao Paleolítico (idem, p. 4-140).  

Na área correspondente ao concelho de Penamacor o vestígio mais antigo corresponde ao Paleolítico – 

machado de pedra lascada – recolhido na freguesia de Meimão. 

No que respeita à presença do neolítico neste território, «são conhecidos alguns achados associados a 

monumentos funerários como o que resta da anta de Ameixial, bem como as mamoas identificadas na 

Serra da Malcata, como Casinhas 1, 2, 6 e 7, tal como os vestígios de ocupação sazonal no Monte do Frade 

(Ferro, 2016)» (idem). 

Quanto ao Calcolítico e Idade do Bronze, refere os estudos relativos aos sítios do Ramalhão, Cabeço da 
Malhoeira, Castelo de Penamacor e Monte do Frade e, ainda, Cabeça Gorda, associada ao Bronze Final. 

Já relativamente à Idade do Ferro são pouco conhecidos vestígios referindo-se, com alguma segurança, as 
ocupações nos Castros de Sortelha-a-Velha e do Povoado da Serra da Opa (idem, p. 4-141). 

A intensa presença romana na região estará ligada aos recursos naturais deste território, nomeadamente 
«à presença de ouro e sua exploração» e à proximidade da Civitas Igaeditanorum, Egitânia, na atual 
Idanha-a-Nova. 

A ocupação da zona de Penamacor e Meimoa neste período estará relacionada com a exploração de ouro, 
documentada no Complexo Mineiro Penamacor-Meimoa, que compreende duas grandes cortas a céu 
aberto, conhecidas por Presa e Covão do Urso. 

São escassos os vestígios materiais relativos ao «período compreendido entre a queda do império romano 
e a formação do reino de Portugal», verificando-se, com a Reconquista, a construção das grandes 
fortalezas medievais, de que é exemplo o Castelo de Penamacor (idem). 

De igual modo o concelho do Fundão «apresenta favoráveis à fixação humana», remontando os achados 
mais antigos ao Paleolítico, caso do biface em quartzito recolhido próximo da ribeira do Barbado, na UF 
de Póvoa de Atalaia e Atalaia do Campo (idem, p. 4-145). 

No que respeita aos vestígios de assentamentos enquadráveis no Neolítico, refere-se a recolha de 6 
machados na freguesia da Orca, «vestígios de um povoado - Chãos da Barroca, na freguesia da Capinha», 
vestígios de superfície na «Ponte da Meimoa 1 e 2 (UF do Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e 
Aldeia Nova do Cabo), nomeadamente cerâmica manual. Desta época, destaca-se ainda a estátua - menir, 
encontrada em Corgas, na freguesia de Donas e que se encontra no Museu Arqueológico José Alves 
Monteiro» (idem). 

Do Calcolítico «são conhecidos vestígios de um tumulus» com fragmentos de cerâmica associada em 
Malguinha, freguesia de Castelejo; «vestígios de um povoamento – Vila Velha/ Tapada das Argolas 
(Capinha), com uma linha de muralha, diverso espólio desta época e a Anta da Quinta das Narças (UF do 
Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia Nova do Cabo)». 

Quanto à São conhecidos na região diversos sítios arqueológicos enquadráveis na Idade do Bronze, 
associados a povoados, destacando os trabalhos de Raquel Vilaça no «Castro de Argemela (Lavacolhos), 
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Cabeça Gorda (Alcaria), Vila Velha/ Tapadas das Argolas (Capinha), Cabeço do Escarigo (Três Povos), São 
Roque/ Trigais e Monte de S. Brás, ambos na UF do Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia 
Nova do Cabo». 

Na Idade do Ferro «mantém-se a ocupação dos povoados formados durante a idade do bronze, como por 
exemplo o de Covilhã Velha (UF de Vale Prazeres e Mata da Rainha) e o de Cabeço de Escarigo (Três 
Povos)». 

Do período romano refere-se os «inúmeros testemunhos materiais que atestam a intensa ocupação deste 
espaço nessa época: casais, villae, vicus, como a Quinta do Ervedal (Castelo Novo) ou a Torre dos 
Namorados (UF de Vale Prazeres e Mata da Rainha), inscrições epigráficas latinas de uma grande 
importância, que estão depositadas no Museu Arqueológico do Fundão e as vias romanas. De referir que 
durante a época romana o espaço do concelho pertencia ao territorium da Ciuitas Igaeditanorum (Idanha-
a-Velha), sendo de grande importância pela sua particular riqueza em recursos mineiros, principalmente 
auríferos (Carvalho, 2010). 

Do vasto período compreendido entre a queda do império romano e a formação do reino de Portugal são 

quase inexistentes os vestígios materiais neste concelho» (idem, p. 4-146). 

O povoamento do território atualmente ocupado pelo concelho da Covilhã remonta ao neocalcolítico, 
com «vestígios como um fragmento de menir (Ferro), o tumulus da Malguinha (UF de Barco e Coutada) 
ou ainda o habitat revelado durante escavações arqueológicas na Quinta do Castanheirão (Ferro)». 

A idade do Bronze, encontra-se representada nos «vestígios de um povoado fortificado na Quinta da 
Samaria/ Vale Feitoso (Ferro), na Boidobra (Boidobra) ou Mata da Atalaia/ Serra da Rachada (UF de 
Teixoso e Sarzedo). São também conhecidas gravuras rupestres desta época, como as de Giesterinha 4 e 
Cadaval (UF de Casegas e Ourondo)». 

Na idade do Ferro, mantém-se a ocupação de povoados formados na idade do Bronze. «No entanto, 
segundo o Portal do Arqueólogo, a ocupação do Abrigo em Monte Serrano é da idade do Ferro». 

Á semelhança destes concelhos, a Covilhã apresenta inúmeros vestígios da romanização, como vias, 
inscrições e vilas, tendo sido provavelmente território dos Lancienses, vizinhos dos Igaeditani, que tinham 
o seu assentamento cívico na atual Idanha-a-Velha. Destaque para o Castro de Orjais (Covilhã), o pulvinus 
encontrado em Tortosendo ou vestígios de uma vila na Quinta das Lameiras ou Lameirão (Ferro)» (idem, 
p. 4- 154). 

De acordo com o EIA a prospeção foi condicionada pelo facto de não ter sido possível o acesso a grande 
parte dos terrenos afetos ao corredor onde vai passar a linha elétrica serem propriedade privada, não 
permitindo o acesso às propriedades onde se localizam os sítios arqueológicos inventariados e, em grande 
parte do traçado, pela fraca visibilidade do solo (EIA-RS, p.4-162). 

Os trabalhos de prospeção arqueológica foram, assim, parciais, limitados às áreas possíveis aceder. 

As cartas 1A e 1B – Património -Visibilidade do Solo – indicam (com trama os espaços com visibilidade nula 
dos solos e onde não foi possível aceder. 

Dos trabalhos realizados resultou a identificação de 17 ocorrências patrimoniais (OP) na área de estudo, 

das quais 13 correspondem a sítios arqueológico inventariados na Base de Dados do Portal do Arqueólogo, 

duas constam na lista de Património da Câmara Municipal do Fundão e duas registadas em trabalho de 

campo, a qual se encontra sintetizada no Quadro 9: 
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Figura 6. Carta de Património (Fonte: EIA) 

 

Apresentam-se as ocorrências registadas nos distintos troços do corredor: 

• Troço A 

o OP1 - Nave da Mata 1 (CNS 7605) – Casal Rústico, Medieval. Localiza-se no terreno onde está 

prevista a construção da Subestação coletora [Troço A: 1+000]; 

o OP2 - Quinta da Feijoeira II (Inventário CM Fundão n.º 77) – Quinta, Romano [localizada 

no Troço A: 3+000 - 4+000]; 

o OP3 - Quinta da Feijoeira I (Inventário CM Fundão n.º 76) – Casal, Romano [A: 3+000 - 4+000]; 

o OP4 - Quinta das Alagoas (Inventário CM Fundão n.º 61) – Indeterminado [A: 4+000 - 5+000]; 

o OP5 - Vale das Paredes (CNS 16724) – Abrigo, Romano [A: 9+000 - 10+000]; 

o OP6 - Casal das Rasas (CNS 15978) – Casal Rústico, Romano [A: 12+000 - 13+000]; 

o OP7 - Tijelais II (CNS 15981) – Mancha de ocupação, Romano [A: 12+000 - 13+000]; 

• Troço B2 

o OP12 - Juais (CNS 16718), Abrigo, Romano [B2: 1+000 - 1+500]. 

• Troço C1 

o OP8 - Brejo (CNS 14373) – Casal Rústico, Romano [C1: 1+000 - 1+500]; 

o OP9 - Quinta da Botecela/Botecela I (CNS: 25981) – Vestígios de Superfície, Romano [C1: 

1+500 -2+000]; 

o OP10 - Sepulturas de Botecela/Botecela II (CNS: 16652) – Sepulturas escavadas na rocha, 

Medieval Cristão [C1: 1+500 - 2+000]; 

o OP11 - Lagariças de Vale Feitoso (CNS 25992) – Lagar, Idade Média [C1: 3+500 – 3+724]. 
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• Troço C2 

o OP13 - Quinta do Ortigal (CNS 16701) – Villa, Romano [C2:1+000 - C2: 1+500]; 

o OP14 - Ponte de Moinhos/Pêro Viseu (CNS 10378) – Ponte, Romano, Classificado como IIP – 

Imóvel de Interesse Público [C2: 1+500 - C2: 2+000]; 

o OP15 - Estrutura de condução de água, Fundão – [C2: 1+500 - C2: 2+000]; 

o OP16 - Poço da Dorna, Fundão – [C2: 1+000 - C2: 1+500]. 

• Troço E2 

o OP17 -  Meal Redondo (CNS 26709) – Povoado, Indeterminado [E2: 0+500]. 

De salientar a presença de um imóvel classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP) – OP14 - Ponte 

romana de Pêro Viseu (CNS 10378) [Troço C2: 1+500 - 2+000] no corredor da Linha Elétrica. 

 

Quadro 9. Valor patrimonial dos elementos identificados na AE (Fonte: EIA) 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A implementação do Projeto irá implicar durante a fase de construção um conjunto de ações relacionadas 
com a execução do Projeto e o funcionamento da obra, passíveis de provocar impactes negativos, diretos 
e irreversíveis sobre ocorrências registadas na área de incidência e vestígios arqueológicos inéditos, 
nomeadamente relacionadas com: operações de descubra do terreno (desmatação/desarborização), 
revolvimento e escavação inerentes à criação das várias áreas funcionais (estaleiro, parqueamentos, 
depósitos de inertes); abertura da faixa de proteção da linha; abertura/arranjo/beneficiação de 
acessos, abertura de fundações para os apoios da LEA e, ainda, os inerentes à circulação de máquinas e 
veículos pesados para transporte e montagem das estruturas metálicas. 

Na fase de exploração e de desativação poderão ser consideradas as ações inerentes à remodelação ou 
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reparação de acessos associados à Linha Elétrica; a gestão da zona de proteção / faixa de combustíveis da 
Linha Elétrica; as ações inerentes à desmontagem dos apoios da LEA. 

O EIA apresenta uma avaliação do valor patrimonial das ocorrências registadas. Contudo, a avaliação dos 
impactes apresentada é redutora (face ao trabalho de campo realizado), não explicitando os critérios 
utilizados, tendo por base a avaliação da importância científica e patrimonial e estado de conservação. 

Solicitados esclarecimentos na fase de verificação da conformidade do EIA, foi apresentado Aditamento 
(Ad.) que fundamenta a ausência de avaliação, dada a fase em que se encontra o projeto, não sendo nesta 
fase «possível identificar quais as ocorrências patrimoniais que  poderão ser mais afetadas» (Ad.). 

Ressalva, no entanto, que «foi assumido que “as ocorrências patrimoniais não deverão ser afetadas 
diretamente pelo projeto, dado que é possível afastar os apoios da linha, cumprindo as recomendações” 
que são apresentadas no RS para cada ocorrência patrimonial». 

Ainda assim, apresentou a avaliação de impactes negativos possível, previstos ocorrer na fase de 
construção, baseada «na possível afetação direta das ocorrências patrimoniais identificadas, 
independentemente da sua importância científica e patrimonial e estado de conservação, uma vez que o 
projeto de execução deverá afastar os apoios da linha de todas as ocorrências patrimoniais 
identificadas ou (eventualmente) a identificar». 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre 
o património arqueológico durante a fase de construção, fase esta potencialmente impactante para 
eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo 
subsolo. 

Face aos resultados parcelares obtidos e dadas as condições de visibilidade verificadas, o EIA preconiza 
algumas medidas de minimização genéricas e específicas que incluem: 

• Participação de um arqueólogo na elaboração do Projeto de Execução e do RECAPE;  

• Realização de sondagens prévias ao início da execução do projeto nas situações em que, por 

dificuldades técnicas fundamentadas, os elementos do projeto colidam com ocorrências 

arqueológicas; 

• Prospeção antes do início dos trabalhos e acompanhamento arqueológico de todos dos trabalhos 

de desmatação e revolvimento de terras nas OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP8, OP9, OP12, OP13 e 

OP17. A implantar algum apoio da Linha neste local, deverá proceder-se a sondagens 

arqueológicas de avaliação prévia ao início da empreitada; 

• Caso sejam detetados vestígios durante estes trabalhos, deverá ser comunicado à Tutela e 

definidas medidas de minimização o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos 

trabalhos que envolvam a remoção e o revolvimento e a escavação no subsolo. 

Considera-se na generalidade as medidas adequadas, devendo, no entanto, ser ainda ajustadas e 
complementadas por outras que constam final do presente parecer. 

Verifica-se assim que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos sobre eventuais 
ocorrências patrimoniais na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da 
camada vegetal, bem como a circulação de máquinas. 

 

5.8.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições 
contidas no final deste parecer. 
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5.9. AMBIENTE SONORO 

Tratando-se de uma Linha de Alta Tensão de 220 kV e não tendo recetores sensíveis próximos, a menos 
de 50 m, não se prevê a ocorrência de impactes negativos no descritor. 

 

5.10. ANÁLISE COMPARATIVA DAS ALTERNATIVAS – SELEÇÃO DO CORREDOR MAIS FAVORÁVEL 

Com base na análise de cada fator ambiental o EIA apresenta no Quadro 10 a síntese das alternativas para 

os distintos fatores, tendo sido selecionado o corredor A-B1-C1-D-E1-F como alternativa mais favorável 

por reunir maior consenso nos distintos fatores ambientais. 

 

Quadro 10. Síntese das alternativas para os fatores (Fonte: EIA) 

 

Como foi referido na descrição do projeto, o EIA apresenta alternativa de traçado dos troços B, C e E, 

designados por B1 e B2, C1e C2 e E1e E2. 

Embora o EIA considere o corredor A-B1-C1-D-E1-F como alternativa mais favorável, não procede à 

seleção fundamentada das alternativas com menores impactes do ponto de vista do fator património. 

Tal facto deve-se aos resultados parcelares dos trabalhos de prospeção arqueológica, condicionados em 

grande parte do traçado pela reduzida visibilidade do solo, ou não acessíveis, por se tratarem de 

propriedades privada, não permitindo uma correta caracterização da situação de referência e uma 

consequente avaliação de impactes sobre o património pelo que, na presente fase, não existe informação 

suficiente que permita a escolha do traçado menos impactante para este fator ambiental.  

Pese embora as lacunas de informação patentes na caracterização da situação de referência, é 

fundamental salientar - no que se refere às alternativas de corredor C1 e C2 em estudo que o corredor C2 

não é passível de ser aceite face aos impactes negativos, muito significativos, subjacentes à passagem do 

corredor na área do Imóvel Classificado (IIP) – OP14 - Ponte romana de Moinhos/Pêro Viseu (CNS 10378) 

[Troço C2: 1+500 - 2+000]. 

A alternativa C2 é incompatível com a integridade do bem classificado, nomeadamente por intrusiva e 

dissonante e contraria os princípios subjacentes à classificação da Ponte Romana de Pero Viseu e à 

delimitação da Zona Geral de Proteção. 

Face à elevada relevância patrimonial do monumento classificado, deve ser garantido o afastamento dos 

elementos do projeto a este imóvel, sendo por isso de inviabilizar a alternativa C2. 

Para o fator Recursos Hídricos, a seleção do traçado a considerar no Projeto de Execução teve por base a 

interferência com áreas de Domínio Público Hídrico, com a Zona adjacente ao rio Zêzere e com áreas da 

REN. 

O EIA e Aditamento apresentaram a quantificação das áreas de domínio público hídrico e da zona 

adjacente ao rio Zêzere e da REN atravessadas pelos troços alternativos.  

Assim e atendendo a que o EIA refere que serão respeitadas as faixas de servidão das linhas de água, não 
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havendo implantação de apoios em áreas de domínio público hídrico, considera-se que os troços B2 e C1 

são os mais favoráveis para o fator recursos hídricos face à menor interferência com as áreas de REN e 

com a Zona Adjacente ao rio Zêzere. 

Quanto às alternativas do troço E as áreas de REN atravessadas pelo corredor são semelhantes, pelo que 

a seleção da alternativa teve em consideração a análise dos restantes fatores ambientais considerados 

para este efeito, como relevantes, sendo que a localização dos apoios deverá garantir a salvaguarda das 

funções das tipologias de REN interferidas, conforme estabelece o RJREN. 

Para o fator Sistemas Ecológicos a análise comparativa das alternativas propostas para os troços B, C e E 

utiliza a distância às linhas de água, a menor afetação dos habitats associados a afloramentos rochosos e 

às formações arbóreas de quercíneas. 

Embora a solução global proposta Troço (A,B1,C1,D,E1,F) não seja coincidente com a solução obtida para 

causar os menores impactes nos sistemas ecológicos Troço (A, B1, C2, D, E2, F) considera-se que a 

discrepância não é relevante porque a avaliação realizada não evidencia diferenças significativas para este 

fator em cada uma das soluções alternativas. 

No que ao fator Paisagem diz respeito, todos os critérios foram ponderados e alguns, abordados 

isoladamente quer na análise dos impactes estruturais quer visuais. Daqui decorre que, com base nas 

bacias visuais parte dos potenciais impactes foram já identificados. No âmbito da análise comparativa, 

regista-se existir uma elevada semelhança entre os diferentes corredores em avaliação 

Face à análise e ponderação global realizada, considera-se o corredor A-B1-C1-D-E1-F como a alternativa 

ambientalmente mais favorável. 

 

6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional 
(REN), Câmara Municipal de Penamacor (CMP), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP 
Centro), Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC). 

A REN informa que, embora não ocorra qualquer interferência com a Rede Nacional de Transporte de Gás 
Natural (RNTGN), o projeto se desenvolve na proximidade e/ou cruza diversas infraestruturas da Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) em operação e em fase de construção encontrando-se as 
mesmas corretamente representadas no EIA. Refere ainda que a aproximação da nova linha à subestação 
do Ferro foi definida conforme estabelecido na carta REN-393/2019, de 19 de maio, incorporada no Anexo 
II do relatório síntese do EIA. 

Face ao exposto, a REN considera que devem ser tidas em consideração as seguintes condições para a 
implementação deste projeto: 

1. O eixo da nova linha deve estar localizado, no mínimo, a 45 m do eixo de qualquer linha integrada 
na RNT; 

2. Qualquer cruzamento com uma infraestrutura de 220 kV da RNT deve ser efetuado garantindo 
uma distância mínima de 5 m considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais 
próximo; 

3. O projeto de execução final deve ser enviado à REN para verificação das distâncias de segurança 
regulamentares às infraestruturas da RNT; 

4. Qualquer trabalho a realizar na proximidade das linhas deve ser acompanhado por técnicos da 
REN para garantia de condições de segurança, quer da instalação, quer dos trabalhos a realizar 
pelo promotor. Para esse efeito a REN deve ser informada da sua ocorrência com pelo menos 15 
dias úteis de antecedência. 
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Concluindo que desde que seja garantido o acima exposto, não existem quaisquer outras objeções à 
implementação deste projeto por parte da REN. 

A CMP reafirma a sua posição em relação à viabilidade de uma operação urbanística, que corresponde a 
uma obra para instalação de uma rede de distribuição e transporte de energia elétrica a estabelecer entre 
a Subestação de Nave da Mata; a edificar entre o concelho de Penamacor e a subestação de Ferro a 
implantar já no Concelho do Fundão. Assim para a sua área territorial o Concelho de Penamacor emite 
"Parecer Favorável Condicionado" à pretensão em apreço; sendo este condicionalmente favorável com o 
objetivo de salvaguardar outras imposições de carater técnico e legal que venham a ser impostas tanto 
no âmbito da presente "Avaliação de Impacte Ambiental" como posteriormente em fase de projeto de 
execução em fase de licenciamento; sendo que para este a eventual localização de torres de apoio em 
solos classificados como RAN ou REN poderá ter a sua a viabilidade condicionada a parecer prévio de 
acordo com os regimes jurídicos RAN e REN, bem como ser objeto de ponderação pela “Comissão 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio - CMDFCI”. 

A DRAP Centro, da análise aos elementos enviados e tratando-se da implementação de uma linha de 

transporte de energia elétrica, alerta para a necessidade de obtenção de parecer prévio da Entidade 

Regional da Reserva Agrícola do Centro, caso os apoios se localizem na Reserva Agrícola Nacional, 

conforme previsto na alínea l) do nº1 do artigo 22º. Do Decreto nº. 73/2009, de 31/3, na redação atual. 

A utilização de áreas localizadas no Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira carece de parecer da  

Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. 

Na globalidade a DRAP Centro nada tem a opor ao desenvolvimento do projeto, tanto mais que as medidas 

de minimização propostas no que respeita ao fator ambiente – SOLO E USO DO SOLO – são as adequadas. 

As preocupações da IP prendem-se, sobretudo, com a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído 

ambiente, consequente de novos projetos, e seu impacte nos recetores localizados junto das vias ou 

infraestruturas sob jurisdição desta empresa, podendo vir a originar ou agravar situações de 

incumprimento da legislação de ruído. 

Pelo exposto salvaguarda que, caso este cenário se venha a verificar, as eventuais medidas de minimização 

a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, decorrente do projeto, serão da 

inteira responsabilidade do seu promotor. 

No que concerne ao respeito pelo património com valor ecológico e paisagístico, salvaguarda que deverá 

ter-se sempre presente o n.º 1 do art.º 6 do Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão 

(RSLEAT), sendo que, sempre que o atravessamento aéreo de uma estrada sob jurisdição desta empresa 

envolver o abate ou decote de árvores para cumprir os critérios definidos no artigo art.º 28 do mesmo 

regulamento, a proposta de intervenção deverá ser avaliada em conjunto com a IP,SA, no sentido de se 

avaliar o valor patrimonial do(s) exemplar(es) em causa e do seu estado vegetativo, podendo 

inclusivamente ser considerado necessário efetuar uma plantação de compensação. 

E, previamente ao início da obra, o promotor deverá solicitar à Infraestruturas de Portugal, S.A. a 

necessária licença / autorização / parecer para execução de trabalhos dentro de área da sua jurisdição 

rodoviária, nos termos conjugados do art.º 41.º e 42.º do novo Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária 

Nacional, aprovado e anexo à Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. 

A ANEPC nada tem a opor à instalação da linha aérea no traçado proposto, uma vez que não foram 

identificadas condicionantes à utilização de locais de scooping presentemente definidos para os aviões 

bombardeiros anfíbios de combate a incêndios rurais nem para os Centros de Meios Aéreos atualmente 

previstos na Diretiva Operacional nº 2 (DECIR). De igual modo, não foram identificados impactes sobre os 

equipamentos de comunicações da ANEPC. 

No entanto, considera que o projeto em causa deve acautelar os seguintes aspetos, na ótica da 

salvaguarda de pessoas e bens: 
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• Deverá ser acautelada a implantação das infraestruturas evitando zonas geologicamente instáveis 

ou sujeitas a movimentos de vertentes. 

• Deverão ser cumpridos os requisitos legais de distanciamento das infraestruturas ao solo e a 

arquiteturas existentes. 

• Deverá ser minimizada a sobrepassagem de povoamentos florestais ao longo do traçado da linha, 

de modo a que a mesma não venha a contribuir para o aumento do risco de incêndio florestal na 

área. 

• Deverá ser assegurada pela entidade responsável pela linha a gestão do combustível numa faixa 

correspondente à  projeção  vertical  dos  cabos  condutores  exteriores,  bem  como  de uma  faixa 

de largura não inferior a 10,0 m para cada um dos lados, dado que se trata de uma linha de alta 

tensão, de acordo com o disposto  no n.º 1  do artigo  15.º do Decreto-lei n.º 124/2006, de 28 de 

Junho, na sua atual redação (Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios). 

• Deverão ser escrupulosamente cumpridas as recomendações emanadas da Circular Interna 

Aeronáutica n.º 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Aviação Civil, no que se refere às 

"Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea"; 

• Deverão ser informados deste projeto os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes 

Técnicos Florestais dos concelhos abrangidos pela implementação desta infraestrutura, de modo 

a procederem à eventual atualização dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil e 

Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

 Adicionalmente, na fase de construção: 

• Deverão ser tomadas medidas de segurança, durante a fase de construção, de modo a que a 
manobra de viaturas e o manuseamento de determinados equipamentos não venha a estar na 
origem de focos de incêndio; 

• Deverão ser removidos de modo controlado todos os despojos das ações de desmatação, 
desflorestação, corte ou decote de árvores, cumpridas que sejam as disposições legais que 
regulam esta matéria. 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto, em fase de estudo prévio, para a “Linha Elétrica a 220 kV entre 
a subestação Nave da Mata e a subestação de Ferro”. 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 09 
de dezembro de 2020 a 21 de janeiro de 2021. Durante o período de Consulta Pública não foram recebidas 
exposições acerca do projeto. 

 

8. CONCLUSÃO 

O Projeto da Linha Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da Mata e a Subestação de Ferro, em fase 
de Estudo Prévio, situa-se no distrito de Castelo Branco, abrangendo os concelhos de Penamacor 
(freguesia de Penamacor), Fundão (união de freguesias de Vale Prazeres e Mata da Rainha; Três Povos; 
Capinha; Pêro Viseu; Fatela; união de freguesias de Fundão, Valverde, Donas, Aldeia de Joanes e Aldeia 
Nova do Cabo; e Alcaria) e Covilhã, na freguesia de Ferro. 

O Projeto surge da necessidade de ligação da Central Solar Fotovoltaica do Cabeço Vermelho à Rede 
Nacional de Transporte existente.  A linha elétrica proposta, apresenta uma extensão aproximada entre 
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23,1 km e 23,7 km, e interligará a subestação elevadora/coletora de Nave da Mata, localizada no concelho 
de Penamacor, à subestação de Ferro (REN, S.A.), localizada no concelho da Covilhã. A área estudada 
corresponde a um corredor com uma largura mínima de 400 m, dividido em troços de A a F, que, por sua 
vez, alguns dos quais foram subdivididos em subtroços alternativos nos troços B, C e E. 

Os principais impactes da construção da Linha Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da Mata e a 
Subestação de Ferro na Geologia e na Geomorfologia estão relacionados com a destruição de 
afloramentos rochosos na abertura dos caboucos para implantação dos apoios da linha e eventualmente 
nas frentes de obra, nos estaleiros e trilhos de acesso. Estes impactes são negativos, de baixa significância, 
diretos, de magnitude reduzida, certos, permanentes, irreversíveis e locais. 

Os impactes sobre os Recursos Hídricos pela instalação da LE estão, principalmente, relacionados com a 
abertura de acessos aos locais de implantação dos apoios, os trabalhos de terraplanagem, as operações 
de desmatação, as escavações para as fundações dos apoios e a circulação da maquinaria afeta à obra 
induzindo impactes negativos, contudo minimizáveis através da implementação das medidas de 
minimização. 

Para os Solos é esperado um impacte negativo direto e indireto, de magnitude reduzida, certo e 
permanente (no local de implantação dos apoios), irreversível e local. 

Relativamente ao Uso do Solo na fase de construção a interferência do projeto no uso do solo tem impacte 
negativo, direto e cumulativo, permanente de magnitude moderada no caso da faixa de proteção (uso 
florestal) e reduzida no caso dos apoios, certo, permanente reversível e local. 

No âmbito da Socioeconomia, na fase de construção, espera-se que o efeito na criação de emprego se 
traduza num impacte socioeconómico positivo, direto, de magnitude reduzida e moderada, certo, 
temporário, reversível e de escala regional, este impacte será de média significância. 

Esta fase induzirá ainda impactes na estrutura socioeconómica local, devido ao aumento da procura das 
atividades económicas nos setores do comércio, restauração e serviços de apoio (financeiros, 
comunicação, abastecimento, transporte, bens e produtos, etc.). 

O aumento da circulação de veículos e o funcionamento dos equipamentos afetos à obra são responsáveis 
pela geração de ruído e poeiras, traduzindo-se em efeitos negativos para a qualidade de vida e saúde das 
populações. Poderá, assim, verificar-se a exposição da população presente na área do projeto e 
envolvente imediata, a poluentes atmosféricos, nomeadamente partículas em suspensão, e ruído durante 
os 12 meses de duração das atividades de construção. Espera-se assim um impacte negativo, indireto, de 
magnitude reduzida, provável, temporário, irreversível e de escala local. 

O projeto terá um impacte negativo sobre a saúde humana, indireto, de magnitude reduzida, provável, 
permanente, irreversível e local. Dada a incidência indireta do projeto e o cumprimento dos limites de 
exposição do público em geral a campos eletromagnéticos que deverá ser garantido pelo Projeto de 
Execução através do adequado afastamento aos recetores sensíveis, considera-se o impacte de baixa 
significância. 

No que aos impactes do Projeto sobre as classes de Ordenamento do Território diz respeito, considera-se 
que o projeto se mostra conforme os instrumentos de gestão territorial em vigor para o local, o PDM do 
Fundão, o PDM da Covilhã e a 1.ª Revisão do PDM de Penamacor. 

Para os Sistemas Ecológicos o conjunto de intervenções durante a fase de construção e as ações 
decorrentes da presença e movimentação de maquinaria afetarão direta e indiretamente a flora e os 
habitats. Neste âmbito, é de referir a desmatação e limpeza superficial dos terrenos na área das 
infraestruturas a criar, que resultará na destruição direta da flora e vegetação nestes locais. 

De entre as espécies de fauna que ocorrem na área de estudo as aves deverão ser as mais afetadas. Este 
impacte considera-se negativo, direto, de baixa magnitude, permanente, irreversível, provável e local, e 
minimizável através da correta sinalização da linha. 
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Relativamente à Paisagem, considera-se que o Projeto traduz impactes negativos de várias magnitudes e 
significâncias, verificando-se situações de elevada significância, sobretudo ao nível visual, devidamente 
identificados. Alguns são de natureza temporária outros permanecerão no tempo. Há impactes sobre 
Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como sobre as Áreas com 
Qualidade Visual “Elevada” quer na Fase de Construção quer na Fase de Exploração. 

Quanto ao Património, a fase de construção é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos 
sobre eventuais ocorrências patrimoniais na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e 
remoção da camada vegetal, bem como a circulação de máquinas. 

Relativamente à análise de alternativas de corredor, face à elevada relevância patrimonial do monumento 
classificado – OP14, deve ser garantido o afastamento dos elementos do projeto a este imóvel, sendo por 
isso de inviabilizar a alternativa C2. 

Deve ainda ser interditada a circulação de quaisquer meios mecânicos afetos ao projeto durante a fase de 
construção. 

No que respeita aos sítios arqueológicos inventariados e os que possam ser identificados no decurso dos 
trabalhos de prospeção a realizar para o projeto de execução, dever-se-á procurar, em primeiro lugar, a 
não afetação de elementos patrimoniais procedendo, sempre que possível, a acertos de projeto.  

Dado tratar-se de um território conhecido pela importante presença de sítios arqueológicos da pré-
história recente e do período romano, o trabalho de campo deve ser executado por especialistas com 
experiência adequada a este tipo de realidades. 

Relativamente ao Ambiente Sonoro, não se prevê a ocorrência de impactes negativos. 

A análise comparativa das alternativas, face à ponderação global realizada, considerou o corredor A-B1-
C1-D-E1-F como a alternativa ambientalmente mais favorável. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar em RECAPE, 
medidas e planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo 9 do presente parecer, poderá 
contribuir para a minimização e compensação dos principais impactes negativos identificados: Admite-se 
ainda que os impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração) não serão de molde a 
inviabilizar o projeto. Importa ainda referir que, da ponderação dos benefícios e importância da 
concretização dos objetivos do projeto e face à importância do projeto no contexto regional, considera-
se ser de aceitar esses impactes residuais. 

Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional 
(REN), Câmara Municipal de Penamacor (CMP), Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP 
Centro), Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC). 

A REN informa que o projeto se desenvolve na proximidade e/ou cruza diversas infraestruturas da Rede 
Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e que desde que sejam garantidas as condições acima 
referidas não existem objeções à implementação do projeto em análise. 

A CM de Penamacor emite Parecer Favorável Condicionado, salvaguardando outras imposições de carater 
técnico e legal que venham a ser impostas. 

A DRAP Centro nada tem a opor ao desenvolvimento do projeto. 

A IP salvaguarda que o promotor deverá solicitar à Infraestruturas de Portugal, S.A. a necessária licença / 
autorização / parecer para execução de trabalhos dentro de área da sua jurisdição rodoviária. 

A ANEPC nada tem a opor à instalação da linha aérea. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se não terem sido identificadas preocupações. 

As restantes questões são acauteladas nas medidas e diretrizes apresentadas no final do presente parecer. 
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O cumprimento dos planos previstos no EIA e vertido no presente parecer, será assegurado, em sede de 
pós-avaliação, aquando do licenciamento do projeto. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se parecer favorável ao projeto da “Linha 
Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da Mata e a Subestação de Ferro”, em fase de estudo prévio, 
condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas, bem como das 
condicionantes que se indicam no capítulo seguinte. Ponderando os fatores ambientais analisados, da 
competência desta CA, bem como a respetiva relevância na avaliação, conclui-se que os troços 
alternativos do corredor da linha elétrica menos desfavorável será o composto pelos troços 
A+B1+C1+D+E1+F. 

Salvaguardando que deverá ser acautelada a instalação dos apoios fora das margens, por ser uma ação 
interdita (leitos e margens dos cursos de água). 

Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na RAN e na REN carece das devidas 
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde já a 
emissão de autorização da utilização dos solos integrados na REN. 

 

  



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3370 

 

 
Linha Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da Mata e a subestação de Ferro – em fase de estudo prévio 

55 

9. ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E PLANOS 

DE MONITORIZAÇÃO 

 

ELEMENTOS A APRESENTAR EM RECAPE 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 

decisão sobre o projeto, o Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deve 

ainda apresentar os seguintes os elementos: 

1. Layout com o traçado final da linha, sendo que este deve integrar as seguintes condicionantes: 

a. A extensão do traçado do troço A compreendida entre o km 6+000 em 10+500, deve desenvolver-

se apenas de um dos lados da Estrada N346. 

b. O atravessamento da Ribeira da Meimoa deve fazer-se segundo a sua perpendicular e a linha deve 

desenvolver-se paralela ao referido curso de água na menor extensão.  

c. Os apoios da linha nos últimos km’s do Troço A e nos primeiros km’s do Troço B devem implantar-

se o mais afastado possível da zona da Ribeira da Meimoa, ou seja, o mais a norte possível da 

curva que o curso de água apresenta.  

d. A não afetação física de afloramentos rochosos, assim como a implantação a maior distância 

possível destes, de modo a manter o enquadramento cénico dos referidos valores/atributos da 

Paisagem. Destacam-se duas extensões onde o referido deverá ser observado: Troço B2 - do Km 

2+000 ao fim do mesmo e Troço C1 desde o km inicial ao km 1+000. 

e. Todos os apoios devem situar-se o mais distante das habitações – Observadores Permanentes – 

e não deverão ainda situar-se defronte das mesmas uma vez que o traçado apresentado não se 

revela minimizador dos impactes visuais, quer ao nível dos apoios quer dos próprios cabos de que 

se destacam o Troço C1 e o Troço E1: 

i. Troço C1 – extensão entre o Km 2+500 e o km 3+000. 

ii. Troço E1 - extensão entre o Km 1+000 e o km 1+500 no atravessamento da povoação de 

Monte Serrano. O ponto de implantação do apoio correspondente ao vértice do traçado ao 

km 1+000 do Troço E1 deverá ser relocalizado. 

f. Na extensão frente à Quinta de Seves a localização dos apoios deve garantir o maior vão possível 

de modo a que o apoio a jusante e a montante não sejam percecionados. A solução deve ser 

estudada e demonstrada para avaliação. 

g. Nas áreas agrícolas o desenvolvimento a linha deve evoluir segundo os alinhamentos retilíneos 

de forma a acompanhar a matriz linear da Paisagem, ou seja, os limites das propriedades. 

h. No atravessamento de áreas agrícolas a colocação dos apoios deve realizar-se ao longo dos 

caminhos existentes, e o mais próximo destes, assim como dos limites das parcelas agrícolas. 

i. Em áreas com diferentes composições florestais, privilegiar o atravessamento por povoamentos 

de menor qualidade paisagística, nomeadamente, puros ou mistos de pinheiro bravo, eucalipto e 

acácias, em detrimento de manchas florestais de maior valor paisagístico (visual e ecológico), 

como as florestas de sobreiro e os sistemas agroflorestais com sobreiro e azinheira. 

j. No caso de atravessamento de povoamentos florestais compactos e perenes de maior dimensão 

a diretriz da linha e respetiva faixa de proteção legal deve seguir os caminhos/aceiros florestais 

existentes. 
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k. Os apoios da nova linha deverão situar-se no mesmo plano dos existentes. O referido plano deve 

ser perpendicular ao plano que contém a linha elétrica aérea existente. 

l. na definição dos acessos dedicados a cada um dos apoios devem fazer-se o mais sobrepostos aos 

existentes. 

m. Interdição de circulação de quaisquer meios mecânicos afetos ao projeto durante a fase de 

construção na OP14 - Ponte Romana de Pêro Viseu (CNS 10378). 

2. Avaliação dos impactes de natureza estrutural – desmatação, desflorestação, alteração do relevo e 

afetação de afloramentos rochosos - e visual para o traçado final devendo este já incorporar todas 

as medidas de minimização previstas no presente parecer. 

3. Apresentar a sobreposição gráfica apenas dos contornos lineares da área de trabalho, cerca de 

400m2, associada à implantação de cada apoio da linha elétrica aérea em avaliação, assim como a da 

área da base, ou de implantação direta, do apoio, à imagem do orto à Escala 1: 1.000. O traçado dos 

acessos dedicados a cada um dos apoios deve também constar representado de forma gráfica. Toda 

a informação a entregar deve fazer demonstração do solicitado através da implantação gráfica, sobre 

o orto, com adequada definição, dos acessos a beneficiar e novos na sua largura final assim como da 

área e forma das plataformas de trabalho para implantação dos apoios. 

4. Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) para a faixa dos 45m. Nele devem constar: 

a. Cartografia mais precisa e atualizada à data próximo do início da obra com a localização das 

manchas de espécies vegetais exóticas invasoras. Neste âmbito, deverá proceder-se à 

identificação e localização das manchas, ou núcleos, afetados por espécies vegetais exóticas 

invasoras, ao longo da faixa de proteção legal da linha e acessos, de forma a poderem ser 

cartografadas e incluídas no planeamento da desarborização/desmatação de forma a estas áreas 

terem um tratamento diferenciado e adequado por parte do Empreiteiro. A mesma visa também 

ser utilizada durante a Fase de Exploração.  

b. Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que venha a ser 

identificada. 

c. Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal. 

d. Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração. 

5. Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL) elétrica aérea. O 

mesmo deve ser constituído por peças escritas e desenhadas e nele devem constar os seguintes 

elementos: 

a. Cartografia a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 

preservação e proteção. 

b. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 

plantação de espécies autóctones. 

c. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de 

plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial.  

d. Plano de Manutenção. 

6. Localização do estaleiro. 

7. Plano de acessos – deve ter em conta as condicionantes patrimoniais conhecidas e as que possam vir 

a ser identificadas decorrentes dos estudos realizados para o RECAPE. 

8. Resultados dos trabalhos de prospeção arqueológica sistemática do corredor selecionado e de todas 
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as áreas de incidência do projeto interditas na fase de Estudo Prévio ou com visibilidade nula, 

incluindo as posições dos apoios no solo, acessos, estaleiro, depósitos temporários e áreas de 

empréstimo caso estes locais se encontrem fora das áreas já prospetadas. 

9. Proceder à avaliação de impactes patrimoniais com explicitação dos critérios utilizados, com base na 

avaliação da importância científica e patrimonial e estado de conservação, tendo em conta a 

implantação do projeto e a real afetação provocada pela materialização dos vários componentes de 

projeto, e nova proposta de Medidas de Minimização Patrimonial. 

10. Mediante os resultados obtidos deverão ser equacionadas as medidas de salvaguarda destinadas à 

preservação das ocorrências detetadas que possam sofrer afetação, as quais deverão ser 

previamente submetidas à análise e aprovação da Tutela do Património Cultural. 

11. Caso por razões técnicas de projeto não seja possível alterar a localização de uma componente do 

projeto, coincidente com as ocorrências patrimoniais OP1; OP2, OP3, OP4, OP5, OP6, OP7, OP8, OP9, 

OP12, OP13 e OP17, tal deverá ser devidamente fundamentado, devendo neste caso ser apresentado 

o resultado de sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

12. Apresentar alternativas de acesso aos locais de implementação do projeto durante a fase de 

construção para a não afetação da OP14 - Ponte Romana de Pêro Viseu (CNS 10378). 

13. Título de Utilização de Recursos Hídricos para as intervenções em domínio hídrico (Decreto-Lei n.º 

226-A/2007, de 31 de maio, e Portaria n.º 1450/2007, de 12 de novembro). 

14. Parecer prévio da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Centro, caso os apoios se localizem na 

Reserva Agrícola Nacional, conforme previsto na alínea l) do nº1 do artigo 22º. Do Decreto nº. 

73/2009, de 31/3, na redação atual. 

15. Parecer prévio da Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural para a utilização de áreas 

localizadas no Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira. 

16. Parecer prévio da Comissão Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio - CMDFCI. 

17. Cartografia de projeto com a implantação das ocorrências patrimoniais identificadas, à escala de 

projeto (1:5000 ou 1:2000). 

18. Reformulação do Plano Ambiental de Acompanhamento da Obra com a atualização da Planta de 

Condicionamentos, caso aplicável. 

19. Os trabalhos, ações e estudos devem previamente ser sujeitos à apreciação da Tutela do Património 

Cultural com vista à obtenção de aprovação e só depois integrar os elementos a apresentar em 

RECAPE. 

20. As medidas relativas ao património cultural previstas para a fase de projeto devem ser integradas no 

projeto de execução. Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser 

transpostas para o caderno de encargos do projeto/Plano de Gestão Ambiental da obra. 

21. Estudo para a definição da situação de referência (Ano zero) relativos às comunidades de vertebrados 

terrestres (anfíbios, répteis, aves e mamíferos), a realizar em época adequada ao recenseamento 

durante o ciclo reprodutivo dos taxa de cada grupo taxonómico e noutros períodos fenológicos 

relevantes. Deve incluir o recenseamento de abrigos utilizados por quirópteros no traçado da solução 

proposta e locais adjacentes. 

22. Estudo para a definição da situação de referência (Ano zero) relativos às comunidades vegetais e 

flora vascular (sensu lato) durante um ciclo vegetativo, relativa aos taxa listados nos anexos do 

Decreto-lei n.º 140/2006, de 24 de Abril, alterado pelo Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro. 
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23. Plano para a gestão diferenciada da biomassa e dos solos resultantes, respetivamente, das ações de 

desmatação e da decapagem dos solos provenientes de locais onde tenham sido recenseadas 

espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, para 

minimizar o risco de dispersão e potencial proliferação daquelas espécies. 

24. Plano para realização dos trabalhos de desmatação e de remoção da camada superficial dos solos, 

com referência inequívoca a períodos de realização dos trabalhos (cronograma), tipo de trabalhos a 

realizar, esquema da sequência das operações de intervenção e locais de armazenamento 

temporário da biomassa e dos solos removidos. Aquele plano deve observar como requisitos 

necessários: 

a. As ações de desmatação devem sempre anteceder as ações de remoção da camada superficial do 

solo. Ambas devem ser realizadas fora dos períodos de reprodução das comunidades de 

vertebrados de floração (vulgo de meados de março a meados de julho). 

25. Estando previsto o abate de povoamentos florestais constituídos por espécies resinosas o plano de 

corte e abate de árvores, armazenamento e transporte de material lenhoso deve conter os 

mecanismos e os procedimentos previstos no Decreto-lei n.º 95/2011, de 8 de agosto, na sua redação 

atual, que refere ao programa nacional para controlo do nemátodo-da-madeira-do-pinheiro 

(Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Bührer) Nickle et al.). 

26. Programa para a monitorização, em fase de exploração: 

a. da dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo Decreto-Lei n.º 92/2019, de 

10 de julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em exploração na dispersão 

daquelas espécies. 

b. da mortalidade de aves causada por eletrocussão ou por colisão com os cabos da linha elétrica: 

i. Cada um dos programas de monitorização deve ter intensidade e frequência de 

amostragem que permita obter informação com resolução adequada à escala do projeto; 

ii. A cada um dos estudos para a definição da situação de referência (Ano zero) e relatórios 

dos programas de monitorização deve ser anexado ficheiro com informação em formato 

vetorial (tipo: DXF, DWG ou shapefile), com a localização dos locais de amostragem (pontos, 

linhas ou polígonos). 

27. Atualizar a carta de condicionantes com informação e resultados dos estudos da vegetação, Habitats 

e flora e fauna desenvolvidos para o estabelecimento da situação de referência (Ano zero). 

28. As ações de desmatação e de remoção da camada superficial do solo devem ser realizadas de acordo 

com programa previamente aprovado e após realização os estudos para a fase anterior à fase de 

construção (Ano zero). 

29. Os locais para depósito de terras devem estar acondicionados e localizados fora das linhas de água e 

margens destas de modo a evitar o transporte de materiais que alterem as propriedades da água. 

30. Nos casos em que tal se justifique, os locais assinalados na planta de condicionantes devem estar 

devidamente sinalizados e delimitados. 

31. A realização de trabalhos com recurso a explosivos deve prever a adoção de mecanismos que 

permitam conter a projeção de materiais. 

32. Reposição da quantidade de Habitas climácticos afetados em fase de construção e sem possibilidades 

de recuperação devido às restrições da servidão da linha elétrica, nomeadamente o Habitat 91E0pt1 

– Amiais ripícolas. 

33. Desenho de medidas excecionais para a eventual perda de património natural (Habitat, flora ou 
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fauna) a afetar de forma irreversível em fase de construção e cuja mitigação não seja possível 

implementar com medidas de minimização em fase de projeto ou em fase de construção. 

34. Desenho das medidas necessárias à instalação, na fase de construção, de dispositivo dissuasores da 

preferência das aves para construção de ninhos nos apoios da linha elétrica. 

35. Desenho das medidas necessárias à instalação, na fase de construção, de dispositivos que previnam 

a utilização dos apoios da linha como locais de poiso das aves. 

36. Dos documentos instrutórios:  

a. Relativos às autorizações devidas previstas no Decreto-lei nº 169/2001, de 25 de maio, 

alterado pelo Decreto-lei nº 155/2004, de 30 de junho; 

b. Relativos ao procedimento para implementação de medida compensatória pelo abate de 

sobreiros e azinheiras, conforme previsto no Decreto-lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado 

pelo Decreto-lei nº 155/2004, de 30 de junho. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de 

prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais e que contemple as medidas de 

minimização que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da 

Obra (PGAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e 

pormenorização das medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a 

implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização. 

Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o caderno 

de encargos do projeto e consideradas no Plano de Gestão Ambiental. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Projeto 

1. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para todos 

os elementos patrimoniais que vierem a ser identificados/confirmados no âmbito da prospeção e 

avaliação arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar em sede de RECAPE, compatível com 

a sua conservação no decurso da obra. 

2. Assegurar que faixa de proteção dos cursos de água cartografados na carta militar da área de 

implantação do projeto contemple os afastamentos mínimos em área de Domínio Hídrico, 

concretamente: 3m medidos a partir da crista superior dos taludes marginais dos cursos de água, 

classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5m para os cursos de água de 3.ª ordem e, 10 m para os cursos de 

maior expressão morfológica/REN. 

3. Informar os Serviços Municipais de Proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos 

abrangidos pela implementação desta infraestrutura, de modo a procederem à eventual atualização 

dos Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil e Planos Municipais de Defesa da Floresta 

contra Incêndios. 

Fase de Construção 

Medidas prévias à obra 
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4. Selecionar e delimitar as áreas a intervencionar de modo a utilizar as áreas estritamente 

indispensáveis. 

5. Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais. 

6. Executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos estaleiros. 

7. Incluir na equipa de acompanhamento arqueológico especialistas em época romana. 

8. A execução das medidas aplicáveis à fase de execução da obra deve ser verificada durante a fase de 

construção, mediante a implementação do Plano de Gestão Ambiental da obra atualizado de acordo 

com as medidas que constam neste parecer e com as que se revelem necessárias na sequência dos 

trabalhos de prospeção, escavação e avaliação arqueológica solicitados nos Elementos a Apresentar 

no RECAPE. 

9. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia 

ao início da obra, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares 

estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. 

10. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 

patrimoniais identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que venham a ser identificadas 

durante os trabalhos de reprospeção (ou durante a fase de acompanhamento), situadas a menos de 

50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo 

estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A 

sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que deverão ser 

regularmente repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, 

estas deverão ser vedadas com recurso a painéis. 

11. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados 

a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que 

são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os 

valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem – vegetação, afloramentos 

rochosos, valores culturais (muros de pedra) e patrimoniais entre outros. 

12. Em todas as áreas sujeitas a intervenção, e antes do início de qualquer atividade relacionada com a 

obra, devem ser estabelecidos os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer 

perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. 

Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não meramente 

sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução 

da mesma. 

13. Devem ser protegidos os afloramentos rochosos, que possam ocorrer, em particular os de formas ou 

conjuntos singulares, no que se refere à sua integridade física. 

14. Todos os exemplares arbóreos, com particular destaque para o género Quercus e, eventualmente 

arbustivos, se aplicável, quando próximos de áreas intervencionadas, devem ser devidamente 

balizados, e não meramente sinalizados. A balizagem, enquanto medida preventiva e de proteção, 

deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do 

exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o 

lado da intervenção. 

15. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o 

exposto na respetiva legislação em vigor. 

Medidas para a fase de obra 
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16. Interdição de circulação de quaisquer meios mecânicos afetos ao projeto na Ponte Romana de Pêro 

Viseu, classificada como Imóvel de Interesse Público - OP14 - Ponte Romana de Pêro Viseu (CNS 

10378). 

17. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações de 

decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, 

de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 

depósitos temporários e empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção 

poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

18. Acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações que 

impliquem movimentação dos solos – incluindo a abertura de valas para instalação de cabos elétricos 

(desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, preparação e regularização 

do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer 

estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de 

estaleiros, abertura/alargamento de acessos e áreas a afetar pelos trabalhos de construção; 

O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de 

obra a decorrer em simultâneo terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. 

19. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção 

de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à Direção Geral do Património 

Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão implementadas. Antes da adoção de qualquer 

medida de mitigação deverá compatibilizar-se a localização dos componentes do projeto com os 

vestígios patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento 

visual. 

20. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse local, ficando o 

arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 

acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um 

relatório preliminar. 

21. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 

obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de acordo com parecer 

prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação para o futuro. 

22. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for considerada como 

inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos 

vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

23. Proceder à manutenção e vigilância dos balizamentos/sinalizações, até ao final das obras, incluindo , 

incluindo, na fase final (em que já não existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte 

de pargas e, mesmo, durante a recuperação paisagística. 

24. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a 

planta de condicionamentos deverá ser atualizada. 

25. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

26. Execução do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) a apresentar. 

27. Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de 

forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deverá proceder-se à sua 

remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
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executada durante a época de produção e dispersão de sementes; Esta medida deve ser aplicável a 

todas as áreas a intervencionar e deve seguir as orientações expressas no documento e cartografia 

elaboradas com este fim. 

28. Deve ser realizada a decapagem da camada superficial do solo (terra viva/vegetal), possuidora do 

banco de sementes das espécies autóctones, deverá ser removida e depositada em pargas. Estas 

deverão ter até 2m de altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas mas 

assegurando que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a 

erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se 

necessário e aplicável em função das condições atmosféricas. 

29. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies exóticas invasoras, devem ser 

objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser totalmente 

separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser 

reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. 

30. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 

materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 

ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para 

que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

31. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

32. Sempre que possível devem ser utilizados os acessos já existentes, evitando tanto quanto possível a 

abertura de novos. 

33. Os acessos abertos e que não tenham utilidade posterior devem ser desativados. A recuperação inclui 

operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos 

existentes, de descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma tão 

naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições 

favoráveis à regeneração natural e crescimento da vegetação autóctone. 

34. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no 

que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos - nos locais a recuperar e mais sensíveis, de forma a 

permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 

35. Implementar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL). 

36. Apresentar Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) antes do término 

da obra de modo a poder ser realizada a sua avaliação e poder ser implementado em tempo devido, 

uma vez aprovado. A proposta de Plano deve seguir, na sua elaboração, as seguintes orientações: 

a. Deve ser apresentado como documento autónomo. 

b. Cartografia com a delimitação gráfica de todas as áreas intervencionadas – acessos a desativar, 

plataformas de trabalho, áreas de implantação dos apoios da linha, estaleiro, áreas de apoio e, 

eventuais, outras. 

c. Para cada área afetada deve ser estabelecido o tipo ou conjunto de ações – remoção de todos os 

materiais em profundidade das camadas dos pavimentos, limpeza de todos os resíduos de obra e 

alóctones, remobilização, descompactação, despedrega, modelação, colocação de terra vegetal, 

etc - a realizar em função da utilização que cada uma teve. 

d. Definição da camada a espalhar de forma a acomodar todo o volume das terras vivas/vegetais 

provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com espécies. 
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37. Caso os apoios sejam implantados em zonas de declive acentuado, deverá ser assegurada a drenagem 

periférica na área de trabalho, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a 

mobilização do solo. 

38. Sempre que resultem terras sobrantes, nomeadamente da abertura de caboucos, estas deverão ser 

preferencialmente utilizadas para recobrimento das fundações ou espalhamento junto dos apoios, 

após a execução dos maciços de fundação. 

39. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da 

decapagem dos solos, a menos de 50 m das linhas de água, nem em zonas de cheias ou zonas 

inundáveis. 

40. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e 

ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 

equipamentos de obra. 

41. Encaminhar os efluentes resultantes de lavagens e de outras operações para uma bacia de retenção 

para posterior encaminhamento adequado. 

42. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

43. Proceder à limpeza das linhas de água de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, induzida 

pela obra, bem como de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados 

pelas obras de construção. 

Fase de Exploração 

44. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra com impactes no subsolo 

deverá ser fornecida ao empreiteiro para consulta a planta síntese de condicionantes, atualizada, 

avaliados os impactes que daí possam resultar e cumpridas as medidas de minimização, previstas 

para a fase de construção, aplicáveis. 

45. Após a concretização da obra, deve ser feito o acompanhamento das condições do revestimento 

natural das superfícies intervencionadas, de modo a verificar a recuperação e instalação da 

vegetação. Durante esta fase, devem ser também tomadas as necessárias medidas corretivas de 

possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem 

superficial se encontre danificado ou mal implantado. 

46. Execução/implementação da manutenção prevista no Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de 

Proteção Legal da Linha (PGRFPLL) elétrica aérea devendo ser mantido, sempre que possível, a 

vegetação arbustiva e/ou arbórea. O corte/abate de árvores a ocorrer, apenas se pode realizar em 

situações particulares e justificadas, particularmente quando se trate de sobreiros, azinheiras e 

pinheiros mansos. A aplicação de técnicas de desbaste, a ocorrer, sobre as referidas espécies, deve 

ser o mais possível evitada e a ser necessária deve realizar-se seletivamente sobre ramos do menor 

diâmetro possível. 

47. Implementação do Programa de Monitorização das espécies vegetais exóticas invasoras na Faixa de 

Proteção legal da linha em cumprimento das orientações que devem, neste âmbito, constar no Plano 

de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI). 

Fase de Desativação 

48. Deverá ser garantida a reposição da situação inicial pelo que deverão ser desmontadas todas as 

infraestruturas. 
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49. Recuperação paisagística das zonas afetadas: limpeza de todos os materiais e resíduos, quer na área 

da linha elétrica quer noutras zonas onde se verifique a acumulação indevida; a modelação do terreno 

de modo a eliminar todas as plataformas criadas para implantação das estruturas e a mobilização dos 

solos promovendo a sua descompactação. 

50. Na fase desativação deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser desenvolvidos e apresentados os seguintes programas de monitorização:  

1. Programa de monitorização da dispersão das espécies exóticas classificadas como invasoras pelo 

Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, com vista a avaliar os eventuais efeitos do projeto em 

exploração na dispersão daquelas espécies. 

2. Programa de monitorização da mortalidade de aves causada por eletrocussão ou por colisão com os 

cabos da linha elétrica. 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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ANEXOS 

 

Planta Geral 

Pareceres externos 
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08/02/2021 bruno.rodrigues@apambiente.pt – Correio

https://webmail.apambiente.pt/owa/#path=/mail/inbox 1/3

FW: AIA 3370 - Linha Elétrica a 220 kV entre a subestação Nave da
Mata e a subestação de Ferro - Pedido de ajuda

 
Bom dia Engº. Bruno Rodrigues
 
Da análise aos elementos enviados e tratando-se da implementação de linha de transporte de energia ecléc�ca alerta-se
para a necessidade de obtenção de parecer prévio da En�dade Regional da Reserva Agrícola do Centro, caso os apoios
se localizem na Reserva Agrícola Nacional, conforme previsto na alínea l) do nº1 do ar�go 22º. Do Decreto nº. 73/2009,
de 31/3, na redacção actual.
A u�lização de áreas localizadas no Aproveitamento Hidroagrícola da Cova da Beira carece de parecer Direcção Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural.
Na globalidade nada temos a opor ao desenvolvimento do projecto, tanto mais que as medidas de minimização
propostas no que respeita ao factor ambiente – SOLO E USO DO SOLO – são as adequadas.
Lamento o atraso na resposta e apresento as devidas desculpas.
Ao dispor para qualquer esclarecimento adicional.
 
Com os melhores cumprimentos,
 
Alcindo José de Oliveira Monteiro Cardoso
Chefe da Divisão de Infraestruturas e Ambiente
 

 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Centro
Av. Fernão de Magalhães, 465, 3000-177 Coimbra 
Tel. 239 800 565;
E-mail:alcindo@drapc.gov.pt

Web: www.drapc.gov.pt | facebook.com/drapcentro

 

Alcindo Cardoso <alcindo@drapc.gov.pt>
seg 08-02-2021 11:33

Para:Bruno Miguel Reis Ornelas Rodrigues <bruno.rodrigues@apambiente.pt>;

Cc:'António Godinho' <godinho@drapc.gov.pt>;

 1 anexos (243 KB)
01.S069836-202012-DAIA_DAP.pdf;

https://www.drapc.gov.pt/
https://www.facebook.com/drapcentro
http://www.fao.org/plant-health-2020/home/en
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FW: Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3370, Projeto: Linha Elétrica
a 220 kV entre a SE Nave da Mata e SE Ferro – N.º S069836-202012-
DAIA.DAP #PROC:DAIA.DAPP.00231.2020#

Email para: geral@ccdrc.pt;

CC: rosa.saraiva@infraestruturasdeportugal.pt; geral@apambiente.pt

 

Antecedente: DMS_2883356-007

Processo 215CTB210108

 

Saída: DMS_2890275 - 007
 
Assunto: EN 345 km 26,427 - Ambas as margens - Pero Viseu – Fundão
EN 346 km 6,00, km 15,345 ao 18,000 - Ambas as margens - Capinha – Fundão
Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3370
Projeto: Linha Elétrica a 220 kV entre a SE Nave da Mata e SE Ferro – N.º S069836-202012-DAIA.DAP
#PROC:DAIA.DAPP.00231.2020#

 

Reportando-me ao assunto acima mencionado, e em resposta à vossa solicitação e da análise à área
em estudo, do projeto em análise cumpre-nos, informar V. Exas. que, do ponto de vista ambiental, as
preocupações da Infraestruturas de Portugal, S.A. (doravante IP, SA) prendem-se, sobretudo, com a
possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente, consequente de novos projetos, e seu
impacte nos recetores localizados junto das vias ou infraestruturas sob jurisdição desta empresa,
podendo vir a originar ou agravar situações de incumprimento da legislação de ruído.

Pelo exposto se salvaguarda que, caso este cenário se venha a verificar, as eventuais medidas de
minimização a adotar em consequência do acréscimo nos níveis de ruído ambiente, decorrente do
projeto, serão da inteira responsabilidade do seu promotor.

No que concerne ao respeito pelo património com valor ecológico e paisagístico, cumpre-nos
salvaguardar que deverá ter-se sempre presente o n.º 1 do art.º 6 do RSLEAT, sendo que, sempre que o
atravessamento aéreo de uma estrada sob jurisdição desta empresa envolver o abate ou decote de

Gestão Regional de Castelo Branco <grctb@infraestruturasdeportugal.pt>
seg 18-01-2021 17:12

Para:geral@ccdrc.pt <geral@ccdrc.pt>;

Cc:Rosa Jesus Tomé Saraiva <rosa.saraiva@infraestruturasdeportugal.pt>; Geral APA <geral@apambiente.pt>;

mailto:geral@ccdrc.pt
mailto:rosa.saraiva@infraestruturasdeportugal.pt
mailto:geral@apambiente.pt
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árvores para cumprir os critérios definidos no artigo art.º 28 do mesmo regulamento, a proposta de
intervenção deverá ser avaliada em conjunto com a IP,SA, no sentido de se avaliar o valor patrimonial
do(s) exemplar(es) em causa e do seu estado vegetativo, podendo inclusivamente ser considerado
necessário efetuar uma plantação de compensação.

E, previamente ao início da obra, o promotor deverá solicitar à Infraestruturas de Portugal, S.A. a
necessária licença / autorização / parecer para execução de trabalhos dentro de área da sua
jurisdição rodoviária, nos termos conjugados do art.º 41.º e 42.º do novo Estatuto das Estradas da Rede
Rodoviária Nacional, aprovado e anexo à Lei n.º 34/2015, de 27 de abril.

Encontram-se estes serviços disponíveis para prestar qualquer informação ou esclarecimento que considerem necessário.
 
Com os melhores cumprimentos,
A Gestora Regional
 

Rosa de Jesus Tomé Saraiva
(Ao abrigo da subdelegação de competências, conferida pela Decisão DRP 1/2019)

(RS/CD)

Gestão Regional Guarda e Castelo Branco

Largo 1º de Dezembro, Edi�cio da Estação Ferroviária da Guarda

6300-851 Guarda · Portugal

T (+351) 212 879 000

grgrd@infraestruturasdeportugal.pt

 
Rua Dr. Francisco Robalo Guedes, Lote D10 – Loja 1 e 2

6000-212 Castelo Branco · Portugal

T (+351) 212 879 000 · F (+351) 272 349 221

grctb@infraestruturasdeportugal.pt
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AVISO DE CONFIDENCIALIDADE

Esta mensagem e quaisquer ficheiros anexos à mesma são confidenciais e para uso exclusivo do

des�natário e os mesmos são propriedade da Infraestruturas de Portugal, SA. Cabe ao des�natário

assegurar a verificação de vírus e outras medidas que assegurem que esta mensagem não afeta os

seus sistemas. Se não for o des�natário, não deverá usar, distribuir ou copiar este correio

eletrónico, devendo proceder à sua eliminação e informar o emissor. É estritamente proibido o

uso, a distribuição, a cópia ou qualquer forma de disseminação não autorizada deste correio

eletrónico e seus anexos. Se recebeu este correio eletrónico por engano, por favor reenvie-o

juntamente com os anexos para o emissor e apague-o do seu sistema. A Infraestruturas de

Portugal, SA. agradece a sua cooperação.

DISCLAIMER

The informa�on contained in this e-mail and any accompanying documents is

confiden�al, may be privileged, and is intended solely for the person and/or en�ty

to whom it is addressed (i.e. those iden�fied in the "To" and "cc" box). It is the

property of Infraestruturas de Portugal, SA. Unauthorized disclosure, or copying of

this communica�on, or any part thereof, is strictly prohibited and may be

unlawful. If you have received this e-mail in error, please return the e-mail and

a�achments to the sender and delete the e-mail and a�achments and any copy

from your system. Infraestruturas de Portugal, SA. thanks you for your

coopera�on.
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