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1. INTRODUÇÃO 

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

do projeto de Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e 

Tavira, também designado simplesmente por Modificação da RNT, em fase de projeto de execução, sendo 

emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, diploma 

que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA). 

Dando cumprimento ao RJAIA, a REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., na qualidade de proponente do 

referido projeto, submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e respetivo projeto de execução na 

plataforma SILiAmb – Sistema Integrado de Licenciamento de Ambiente da Agência Portuguesa do 

Ambiente, I.P. (APA), através do processo com o código PL20210624001224, sendo a entidade 

licenciadora do projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

O projeto da Modificação da RNT refere-se à construção da linha dupla a 400/150 kV entre a Subestação 

de Ferreira do Alentejo e a Subestação de Panóias, à construção da linha dupla a 400/150 kV entre a 

Subestação de Panóias e a Subestação de Tavira, à construção de duas linhas simples a 150 kV entre a 

atual Subestação de Ourique e o eixo do Baixo Alentejo (ficando constituídas as ligações elétricas às 

Subestações de Ferreira do Alentejo e a Tavira), assim como à construção da nova Subestação de Panóias 

e à ampliação das subestações de Ferreira do Alentejo e de Ourique. Refere-se ainda à desmontagem do 

troço da linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV entre a Subestação de Ferreira do Alentejo e o 

apoio 150. 

Este procedimento de AIA teve início a 4 de agosto de 2021, data em que se considerou estarem reunidos 

todos os elementos necessários à correta instrução do processo, após confirmação da DGEG enquanto 

entidade licenciadora. 

Atendendo às suas características, o projeto da Modificação da RNT encontra-se sujeito a procedimento 

de AIA nos termos da alínea a) do n.º 3 do artigo 1.º do regime jurídico acima mencionado, pelo facto de 

o projeto se encontrar tipificado no n.º 19 do Anexo I: 

“Construção de linhas aéreas de transporte de eletricidade com tensão igual ou superior a 220 kV e 

cujo comprimento seja superior a 15 km”. 

Por integrar uma subestação com área superior a 1 ha, assim como a ampliação de duas subestações 

existentes, com aumentos de área superiores a 20% em ambos os casos, o projeto também tem 

enquadramento na alínea b), do n.º 3 do Anexo II: 

“Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte de energia 

elétrica por cabos aéreos (não incluídos no anexo I)”, com “Subestações com linhas ≥ 110 kV e área 

≥ 1 ha (caso geral)”. 

O projeto afeta área sensível, nos termos da definição constante do artigo 2.º do RJAIA. 

A APA, na sua qualidade de Autoridade de AIA e ao abrigo do artigo 9.º do RJAIA, nomeou, através do 

ofício ref.ª S050238-202108-DAIA_DAP de 20 de agosto de 2021, a respetiva CA, constituída pelas 

seguintes entidades: APA/Departamento de Avaliação Ambiental (APA/DAIA), APA/Departamento de 

Comunicação e Cidadania Ambiental (APA/DCOM), APA/Departamento de Gestão Ambiental (APA/DGA), 

APA/Departamento de Alterações Climáticas (APA/DCLIMA), APA/Administração da Região Hidrográfica 

do Alentejo (APA/ARH Alentejo), APA/Administração da Região Hidrográfica do Algarve (APA/ARH 

Algarve), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. 

(LNEG), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 

(CCDR Algarve), Instituto de Conservação da Natureza e Florestas/Direção Regional da Conservação da 
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Natureza e Florestas do Alentejo (ICNF/DRCNF Alentejo) e Direção Regional da Conservação da Natureza 

e Florestas do Algarve (ICNF/DRCNF do Algarve), Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. (ARS 

Alentejo), Administração Regional de Saúde do Algarve, I.P. (ARS Algarve), o Instituto Superior de 

Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN) e a Direção-Geral de Agricultura 

e Desenvolvimento Rural (DGADR). 

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

− APA/DAIA – Dr. Nuno Sequeira (coordenação); 

− APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso (consulta pública); 

− APA/ARH Alentejo – Eng.º João Freire (recursos hídricos); 

− APA/ARH Algarve – Dr. Alexandre Furtado (recursos hídricos); 

− APA/DCLIMA – Eng.ª Patrícia Gama (alterações climáticas); 

− APA/DGA – Dr. Fernando Pereira (ambiente sonoro); 

− DGPC – Dr. João Marques (património cultural); 

− LNEG – Dr.ª Sofia Soares (geologia e geomorfologia); 

− DGEG – Eng.ª. Helena Isabel Barradas (aspetos técnicos do projeto); 

− CCDR Alentejo – Eng.º Mário Lourido (uso do solo, qualidade do ar, socioeconomia e ordenamento 

do território); 

− CCDR Algarve – Dr.ª Ricardo Canas (uso do solo, qualidade do ar, socioeconomia e ordenamento 

do território); 

− ICNF/DRCNF Alentejo – Dr. Carlos Carrapato (sistemas ecológicos); 

− ICNF/DRCNF Algarve – Eng.ª Filipa Fonseca (sistemas ecológicos); 

− ARS Alentejo – Eng.º Hugo Nereu (saúde humana); 

− ARS Algarve – Dr.ª Nélia Guerreiro (saúde humana); 

− ISA/CEABN – Arq.º João Jorge (paisagem); 

− DGADR – Eng.ª Ana Correia (solos, aptidão e atividade agrícola). 

O EIA, datado de 23/06/2021, foi elaborado, entre setembro de 2019 e junho de 2021, pela empresa 

Future Proman, S.A. Posteriormente, foi consolidado e reeditado no âmbito da conformidade, sendo 

datado de 21/10/2021, e é constituído pelos seguintes volumes: 

− Volume 1 – Relatório Síntese; 

− Volume 2 – Resumo Não Técnico; 

− Volume 3 – Anexos Técnicos; 

− Volume 4 – Peças Desenhadas; 

− Volume 5 – Plano de Acessos; 

− Volume 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental; 

− Volume 7 – Planos de Emergência Ambiental; 

− Volume 8 – Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição; 

− Volume 9 – Estudo de Grandes Condicionantes; 
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− Volume 10 – Índice de Ficheiros do EIA. 

O proponente apresentou ainda um segundo Aditamento ao EIA, datado de 09/12/2021, em resposta a 

um pedido de elementos complementares efetuado pela Autoridade de AIA após declaração da 

conformidade do EIA. 

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

técnica efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão sobre o 

projeto em avaliação. 
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2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a apreciação técnica do EIA foi a seguinte: 

− Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

− Realização de uma reunião no dia 1 de setembro de 2021, com o proponente e consultores, para 

apresentação do projeto e do seu EIA à CA. 

− Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, relativos aos seguintes 

capítulos/fatores ambientais: Identificação e Caraterização de Grandes Condicionantes, Descrição 

do Projeto; Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais; Alterações Climáticas; Ordenamento 

do Território; Socioeconomia; Sistemas Ecológicos; Solos, Aptidão e Atividade Agrícola, Paisagem; 

Património e Saúde Humana. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta 

informação foi apresentada em 22 de outubro de 2021. 

− Deliberação pela Conformidade do EIA a 22 de novembro de 2021, com solicitação de elementos 

complementares relativos aos seguintes fatores ambientais: Sistemas Ecológicos; Solos, Aptidão 

e Atividade Agrícola e Paisagem. Esta informação foi apresentada pelo proponente em 10 de 

dezembro de 2021. 

− Abertura de um período de consulta pública que decorreu durante 30 dias úteis, de 26 de 

novembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022. As exposições recebidas durante este período 

encontram-se descritas no capítulo 7 do presente parecer. 

− Solicitação de pareceres externos à CA, dadas as afetações em causa e de forma a complementar 

a análise da CA, às seguintes entidades: Câmaras Municipais de Ferreira do Alentejo, de Aljustrel, 

de Ourique, de Castro Verde, de Almodôvar, de Loulé e de Tavira; Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo); Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP 

Algarve); Associação de Beneficiários do Roxo (ABROXO); Associação de Regantes e Beneficiários 

de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS); Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva 

(EDIA); Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA); Centro de Investigação em 

Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO); Sociedade Portuguesa de Botânica (SPB); Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC); E-Redes (ex-EDP Distribuição); Estado-Maior da 

Força Aérea (EMFA); Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC); Autoridade Nacional de 

Comunicações (ANACOM); Infraestruturas de Portugal (IP) e Instituto da Mobilidade e dos 

Transportes (IMT).Os pareceres recebidos encontram-se descritos no capítulo 6 e incluídos em 

Anexo ao presente parecer. 

− Visita ao local, efetuada nos dias 10 e 11 de janeiro, tendo estado presentes representantes da CA 

e do Proponente e respetivos consultores. 

− Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto, 

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

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

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

− Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, a avaliação dos 

impactes do projeto (com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e 

Elementos Complementares), bem como a integração no Parecer da CA dos contributos sectoriais 

das várias entidades representadas na CA, dos pareceres solicitados a entidades externas, dos 

resultados da consulta pública e da ponderação dos fatores ambientais determinantes na 

avaliação do projeto. 

− Elaboração do Parecer Final da CA, tendo em consideração os aspetos atrás referidos, com a 

seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do 
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projeto, 5. Análise dos fatores ambientais, 6. Síntese dos pareceres das entidades externas, 7. 

Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão, 9. Condicionantes, elementos a apresentar, 

medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização. 
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3. ANTECEDENTES 

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

procedimento de AIA. 

 

Em fase anterior ao procedimento de AIA, o proponente realizou um Estudo de Grande Condicionantes 

Ambientais (EGCA). 

O EGCA teve como principal objetivo a delimitação de corredores e de localizações ambientalmente 

menos restritivos para as infraestruturas que constituem o projeto em avaliação, nomeadamente, para a 

implantação das linhas elétricas e da nova subestação de Panoias (à data designada por “Subestação de 

Ourique-B”). O EGCA pretendeu ainda avaliar a viabilidade da ampliação proposta para a Subestação de 

Ferreira do Alentejo e da atual Subestação de Ourique. 

Assim, o estudo conduziu à seleção de corredores ambientalmente mais favoráveis para a implementação 

do traçado das linhas elétricas e localizações ambientalmente mais favoráveis para a nova subestação, o 

que irá decorrer já em fase de projeto de execução. 

Neste sentido, foi definida uma área de estudo, com uma largura de aproximadamente 20 km e com cerca 

de 148.362 ha, estabelecida entre as Subestações de Ferreira do Alentejo e de Tavira, passando pela 

Subestação de Ourique. Esta delimitação teve em consideração os compromissos assumidos pela REN no 

âmbito do processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT) 2018-2027, que enquadra estas 

infraestruturas. Destaca-se o compromisso de assegurar o afastamento dos projetos da RNT das áreas 

sensíveis definidas na envolvente e a tentativa de minimização da extensão das linhas elétricas a par com 

a maximização da utilização de corredores de linhas existentes. 

Com base em critérios definidos, foram delimitadas e avaliadas comparativamente soluções alternativas 

para cada um dos projetos em avaliação e propostos corredores e localizações alternativas tidos como os 

mais viáveis e favoráveis à implantação dos projetos. 

Face ao contexto de importância nacional das intervenções previstas no projeto em avaliação, o EGCA 

elaborado e, em particular, as suas soluções preferenciais, foram objeto de avaliação prévia pela APA e 

por um conjunto de entidades nomeadas para o efeito, previamente ao desenvolvimento dos projetos de 

execução de todas as infraestruturas e, consequentemente, do EIA em análise. 

Essa avaliação foi realizada sob a forma de uma nota técnica da APA, datada de 14 de outubro de 2020. 

No que se refere à análise de soluções preferenciais apresentada no EGCA, sistematiza-se abaixo, por 

componente de projeto e alternativa, qual a solução preferencial identificada por uma dada entidade, 

quando a mesma se manifestou de forma explícita, conforme nota técnica da APA. 
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Tabela 1- Localizações alternativas em estudo para a subestação de Panóias (identificada na Nota 

Técnica da APA com a designação anterior de “Ourique” ou “Ourique B”) 

 

 

Tabela 2- Linhas a 150 kV 
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Tabela 3- Eixo a 150/400 kV, entre Ferreira do Alentejo e Tavira, de linha dupla 

 

 

Com base na sistematização efetuada nas tabelas anteriores e através da sua análise, verificou-se que: 

i. De um modo geral, as entidades consultadas que efetivamente se pronunciaram, consideraram 

que a avaliação desenvolvida no EGCA se encontrava bem estruturada, tinha em consideração os 

fatores ambientais mais relevantes assim como as condicionantes ambientais inerentes às 

diferentes áreas geográficas e as estratégias de planeamento previstas nos instrumentos de 

planeamento e gestão territorial aplicáveis; 

ii. No que respeita aos resultados obtidos para a nova Subestação de Panóias, a generalidade das 

entidades consultadas corroborou a seleção efetuada em sede de EGCA (Localização 3). Apenas 

do ponto de vista geológico, a entidade competente identifica esta localização como a mais 

restritiva, justificando essa situação por esta se localizar em zona próxima da Falha da Messejana 
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e em depósitos pliocénicos de areias e cascalheiras, aspeto que deverá ser aprofundado no 

processo de elaboração do projeto de execução; 

iii. Em relação ao eixo a 150/400 kV entre Ferreira do Alentejo e Tavira, verificou-se um alinhamento 

por parte da maioria das entidades relativamente a uma das alternativas, como seguidamente se 

explicita: 

a. No troço que atravessa a região do Alentejo, verifica-se que na generalidade as entidades 

corroboram a seleção efetuada pelo EGCA dos troços 6A e 18A, por comparação com a 

outra alternativa apresentada. No que respeita às outras duas alternativas consideradas 

em termos de troços/corredores, verifica-se que a maioria das entidades corrobora a 

opção apresentada em sede de EGCA (Troço 3A + 4 e Corredor 15+16+14B+14A+13+12B), 

com a exceção da DRAP Alentejo que manifesta preferência pela outra alternativa. 

b. No troço que atravessa a região do Algarve, praticamente todas as entidades manifestam 

preferência pelo corredor selecionado pelo EGCA (21A+21B+21C). 

iv. No que respeita às linhas a 150 kV, entre Ourique e Panóias, três entidades manifestam-se 

favoravelmente ao troço selecionado pelo EGCA (Troço 14 C), mas as restantes não manifestam 

oposição. 

Tendo em conta os pareceres das entidades, o proponente considerou que, genericamente, as soluções 

preferenciais do EGCA se encontravam validadas. 

De referir ainda que, face às preocupações manifestadas pela DGADR relativamente ao eixo a 150/400kV, 

especialmente entre Ferreira do Alentejo e a nova subestação de Panóias, o proponente promoveu a 

articulação com aquela entidade, que emitiu novo parecer e disponibilizou o cadastro das redes de 

infraestruturas dos Aproveitamento Hidroagrícolas potencialmente afetados pelo projeto e respetivas 

faixas de proteção, para consideração das mesmas em fase de projeto de execução. 

O proponente refere que a informação referente aos Aproveitamentos Hidroagrícolas, juntamente com 

todas as recomendações da fase de EGCA e da nota técnica da APA, foram devidamente consolidadas e 

estiveram na base da definição dos projetos de execução das linhas e subestações do projeto em 

avaliação. 
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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 

O projeto de Modificação da RNT entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira decorre do Plano de 

Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte de Eletricidade (PDIRT), estando previsto nas 

edições do PDIRT 2012-2022, 2014-2023, 2016-2025, 2018-2027, 2020-2029 e 2022-2031. 

Por outro lado, o Plano Nacional Energia e Clima 2021-2030 (PNEC 2030) promove a descarbonização da 

economia e a transição energética visando a neutralidade carbónica através, entre outras medidas, da 

promoção da energia solar e a desclassificação das centrais de carvão de Sines e do Pego. 

Neste contexto, as regiões do Baixo Alentejo e Algarve dispõem de um potencial bastante considerável 

para aproveitamento da energia solar, o que se reflete num interesse crescente por parte dos promotores 

no desenvolvimento de novos projetos de centros electroprodutores fotovoltaicos nestas regiões, em 

linha com o PNEC 2030. 

Com base neste enquadramento, torna-se necessário criar capacidade de rede para a integração de novos 

centros electroprodutores, nomeadamente os que utilizam fontes de energia renováveis, encontrando-se 

previsto para o efeito, nomeadamente no PDIRT 2018-2027, o estabelecimento de um eixo a 400 kV entre 

as subestações de Ferreira do Alentejo e de Tavira, passando no seu trajeto por uma instalação de 400 kV 

na região de Ourique, conforme representado na figura seguinte. 

 

 

Figura 1 – Mapa da Rede Nacional de Transportes (Extrato) 

(fonte: Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT 2018-2027 – junho de 2017). 
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O projeto tem por objetivo reforçar a rede determinante para manter os níveis de segurança de operação 

e abastecimento dos consumos do Sistema Elétrico Nacional, quer no contexto da anunciada 

desclassificação da central termoelétrica de Sines, quer na perspetiva da nova geração de energia na zona 

sul (Baixo Alentejo e Algarve), permitindo, simultaneamente, melhorar a capacidade de receção em toda 

esta zona e promover uma resposta a inúmeras manifestações de interesse realizadas junto do operador 

da RNT, cujas solicitações sobre existência de capacidade de receção nesta região correspondem já a 

valores de potência superiores a 4 000 MW. 

Esta infraestrutura foi objeto de AAE, no âmbito do referido PDIRT 2018-2027, onde se previa a ampliação 

da atual Subestação de Ourique para incluir uma plataforma de 400 kV. Com os estudos ambientais 

relativos ao Eixo da RNT Ferreira do Alentejo-Ourique-Tavira, concluiu-se que, apesar da ampliação da 

Subestação de Ourique ser possível, seria extremamente difícil implementar as futuras linhas de 

promotores de centrais solares, assim como novas linhas associadas à evolução da RNT, face a 

impedimentos socio-ambientais. 

Como tal, foi tomada a decisão de construção de uma nova subestação o mais próximo possível da atual 

Subestação de Ourique – denominada por Panóias (“Ourique B”) – por forma a conseguir uma boa ligação 

entre as duas instalações (a atual e a nova), viabilizando assim os objetivos definidos, de maior criação de 

capacidade para nova produção renovável através de uma utilização articulada dos níveis de tensão locais 

de 400 e de 150 kV. A nova subestação funcionará como Posto de Corte a 400 kV, mas, em função das 

necessidades futuras, evoluirá para uma subestação de 400/150 kV. 

O excesso de produção solar face aos consumos que neste novo contexto se verifica na região do Baixo 

Alentejo e Algarve faz com que os trânsitos na rede sejam predominantemente no sentido de sul para 

norte, o que, do ponto de vista técnico de operação da rede, faz com que a capacidade de escoamento da 

potência ligada na rede de 150 kV para a rede de 400 kV, seja tanto menor quanto maior for a distância 

para sul entre a atual Subestação de Ourique e a nova que se pretende construir. 

 

4.2. ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O EIA foi desenvolvido em três fases metodológicas distintas: 

 Fase 0 – relativa à definição da área de estudo do EIA. 

 Fase 1 – relativa ao Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, desenvolvido no interior da 

área de estudo, com delimitação de corredores e troços alternativos para as linhas e de 

alternativas de localização para a nova subestação de Panóias. 

 Fase 2 – relativa à elaboração do EIA, desenvolvido ao nível do projeto de execução, focando-se 

na descrição e na análise dos traçados das linhas e das implantações das subestações. 

Foi definida uma área de estudo com uma largura de aproximadamente 20 km e com cerca de 148.362 ha, 

estabelecida entre a Subestação de Ferreira do Alentejo e a Subestação de Tavira, passando pela 

Subestação de Ourique. 

Esta delimitação considerou os compromissos assumidos pela REN em sede de Avaliação Ambiental 

Estratégica (AAE), no sentido de assegurar o afastamento dos seus projetos às áreas sensíveis definidas 

na envolvente. Procurou ainda assegurar a possibilidade de se identificarem diversas alternativas 

ambientalmente viáveis, para estudo posterior. Nesta delimitação foi ainda tido em conta o critério de 

minimização da extensão das linhas elétricas em estudo e a maximização da utilização de corredores de 

linhas existentes. Na figura seguinte apresenta-se a delimitação da área de estudo considerada. 
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Figura 2 – Delimitação da área de estudo 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

A área de estudo do projeto de Modificação da RNT insere-se nos concelhos de Ferreira do Alentejo, 

Aljustrel, Castro Verde, Ourique, Almodôvar, do distrito de Beja, e nos concelhos de Loulé e Tavira, do 

distrito de Faro, pelo que abrange a região do Alentejo e a região do Algarve. 
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No Anexo I apresenta-se o enquadramento geográfico e administrativo da área de estudo no esboço 

corográfico (até ao nível concelhio). Na figura abaixo é ilustrado esse enquadramento regional e 

administrativo do projeto (até ao nível de freguesia). 

 

 

Figura 3 – Enquadramento geográfico e administrativo da área de estudo  

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

No que se refere às freguesias abrangidas, essa informação encontra-se sistematiza-se na tabela seguinte, 
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para cada um dos concelhos envolvidos. 

 

Tabela 4 – Freguesias atravessadas pelo projeto 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 
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Tabela 4 – Freguesias atravessadas pelo projeto (continuação) 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

 

A definição de “área sensível”, constante no artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

na sua atual redação, inclui as Áreas Protegidas, os Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de 

conservação e zonas de proteção especial, e as Zonas de Proteção dos bens imóveis classificados ou em 

vias de classificação. 

As Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade, ou IBAs (Important Bird and Biodiversity Areas) são 

sítios com significado internacional para a conservação das aves à escala global. São identificadas através 

da aplicação de critérios científicos internacionais e constituem a rede de sítios fundamentais para a 

conservação de todas as aves com estatuto de conservação desfavorável. Estes locais são críticos para a 

conservação das aves e da biodiversidade e de importância internacional. São igualmente utilizadas para 

reforçar as redes de Áreas Protegidas já existentes, nomeadamente a Rede Natura 2000. 

Como se pode verificar da análise da figura seguinte, o projeto em avaliação atravessa unicamente uma 

área sensível, cuja delimitação se tornou impossível de evitar, face à necessidade de ligação do projeto à 

Subestação de Tavira, designadamente: 

 Sítio Ramsar da Ribeira do Vascão. 
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Na sua envolvente, ocorrem, contudo, as seguintes áreas classificadas e IBA, sem nunca as atravessar: 

 Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde (PTZPE0046); 

 ZPE de Piçarras (PTZPE0058); 

 ZPE do Caldeirão (PTCON0057); 

 Sítio Rede Natura do Guadiana (PTCON0036); 

 Sítio Rede Natura do Caldeirão (PTCON0057); 

 Área Importante para Aves (IBA) de Castro Verde; 

 IBA de São Pedro de Sólis; 

 IBA de Luzianes; 

 IBA Serra do Caldeirão. 

Das referidas áreas, destaca-se a área mais próxima do projeto, nomeadamente, a ZPE de Piçarras, que se 

localiza a 4 m do projeto (dos cabos da linha), nomeadamente do vão 13-14 da Linha LOQ-TVR a 150kV, 

ficando a 67 m do apoio mais próximo (apoio 14). 

No que respeita à linha a desmontar, verifica-se que a mesma atravessava 13,7 km da Zona de Proteção 

Especial (ZPE) de Castro Verde, pelo que o proponente considera que a eliminação deste impacte como 

um dos motivos para o desenvolvimento do projeto em avaliação. 

Em termos de património classificado, até à distância de 1 km do projeto, regista-se um total de 17 

ocorrências patrimoniais classificadas ou em vias de classificação. 
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Figura 4 – Áreas sensíveis na envolvente do projeto 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

No que respeita à conformidade com os instrumentos de gestão territorial em vigor, refira-se que este 

projeto não se encontra previsto nas Plantas de Ordenamento dos Planos Diretores Municipais (PDM) dos 
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concelhos atravessados, não se apresentando como um projeto de âmbito municipal. Os principais de 

gestão territorial em vigor são: 

 PDM dos concelhos atravessados pelo projeto em avaliação (Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro 

Verde, Ourique, Almodôvar, Loulé e Tavira); 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve); 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira; 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana; 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Alentejo (PROF ALT); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF ALG); 

 Plano Sectorial da Rede Natura (pela linha a desmontar). 

De um modo geral, as classes de espaço definidas nos PDM dos concelhos abrangidos pela área de estudo 

incluem espaços agrícolas (onde se incluem pontualmente solos pertencentes à RAN – Reserva Agrícola 

Nacional), espaços naturais, espaços florestais, montado, espaços de exploração de recursos energéticos 

e geológicos e espaços de uso misto. 

 

4.3. DESCRIÇÃO GERAL DO PROJETO 

O projeto de Modificação da RNT entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira, em fase de projeto de 

execução, é constituído por: 

 Construção da linha dupla Ferreira do Alentejo – Panóias 1 e 2, a 150 /400 kV (LFA.PNA1 e 

LFA.PNA2); 

 Construção da linha dupla Panóias – Tavira, a 400 (/150) kV (LPNA.TVR); 

 Construção da linha simples Ourique – Tavira, a 150 kV (LOQ.TVR); 

 Construção da linha simples Ourique – Panóias, a 150 kV (LOQ.PNA); 

 Construção da nova Subestação de Panóias, a 400/150 kV (SPNA); 

 Ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, a 400/150/60 kV (SFA); 

 Ampliação da Subestação Ourique, a150/60 kV (SOQ); 

 Desmontagem do troço da linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV (LFA.OQ), entre a 

Subestação de Ferreira do Alentejo e o apoio 150. 

A implantação dos projetos anteriormente referidos implica ainda a introdução de alterações pontuais em 

linha existentes, designadamente: 

 Alteração da Linha Ferreira do Alentejo – Sines 2, a 400 kV (LFA.SN 2); 

 Alteração da Linha Central Fotovoltaica de Alcoutim – Tavira, a 400 kV (LALC.TVR); 

 Alteração da Linha Tavira – Puebla Guzman, a 400 kV (LTVR.PGN). 

No caso da nova Subestação de Panóias (SPNA), importa referir que inicialmente funcionará como Posto 

de Corte a 400 kV, para ligação das linhas duplas entre esta instalação e as Subestações de Ferreira do 

Alentejo (SFA) e de Tavira (STVR), visando criar capacidade para ligação de novos produtores de energias 

renováveis na região. 
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Em relação à ampliação da plataforma da SFA, esta irá permitir a ligação da linha dupla a 400/150 kV entre 

a SFA e a SPNA, e ainda criar capacidade para ligação de novos produtores de energias renováveis 

No que respeita à ampliação da SOQ, a mesma permitirá a ligação das duas linhas a 150 KV entre esta 

subestação e a linha dupla a 400 kV entre a SFA e a SPNA. 

De forma a melhor caracterizar as respetivas intervenções no território e permitir uma avaliação de 

impactes mais organizada, os projetos das 4 novas linhas foram organizados em 3 troços distintos: 

 Troço 1 – troço de linha dupla, entre Ferreira do Alentejo e Panóias, estabelecendo as linhas 

Ferreira do Alentejo – Panóias 1 e 2, a 150/400 kV. 

Trata-se de um troço com 43,9 km e 135 apoios, desenvolvendo-se em um único traçado. 

 Troço 2 – segundo troço de linha dupla, correspondente à linha Panóias – Tavira, a 400 kV. 

Trata-se de um troço com 82,6 km e 217 apoios, implantando-se em um único traçado. 

 Troço 3 – terceiro troço, correspondente ao corredor comum às linhas Ourique – Tavira, a 150 kV, 

e Ourique-Panóias, a 150 kV, entre a Subestação de Ourique e a linha Panóias – Tavira, a 400 kV. 

Trata-se de um troço com 8,7 km e 62 apoios, contendo 2 traçados paralelos. 

A modificação das linhas de 150 kV prevista no projeto permitirá a desmontagem da atual linha Ferreira 

do Alentejo – Ourique, a 150 kV, numa extensão de 41,8 km, a qual atravessa Rede Natura 2000 (em 26 

km, considerando os 2 circuitos de linha), dando, assim cumprimento aos compromissos estabelecidos 

pela REN, S.A., em sede de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

Adicionalmente, o proponente propõe que a atual linha Ourique – Neves Corvo (LOQ.NVC) a 150 kV, com 

cerca de 22 km e 9,3 km em zona de Rede Natura 2000 (ZPE de Piçarras), a qual se destina a alimentar 

exclusivamente a Somincor, seja desmontada em quase toda a sua extensão, vindo nesse caso a ter que 

ser substituída quando for estabelecida uma nova ligação entre as instalações servidas pela atual 

LOQ.NVC, e a atual linha Ourique –Tavira (LOQ.TVR) a 150 kV (projeto não incluído neste EIA, ficando 

condicionado à decisão do procedimento de AIA do presente eixo), condicionada à entrada em serviço do 

novo eixo a 400 kV entre Ferreira do Alentejo – Ourique – Tavira. 

A organização em 3 troços distintos acima descrita encontra-se esquematizada na figura seguinte. 
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Figura 5 – Esquema simplificado da implantação dos projetos de linhas abrangidos pelo projeto 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

4.4. CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS DAS LINHAS ELÉTRICAS  

Em termos gerais, as linhas integradas no projeto em avaliação são constituídas por elementos estruturais 

e equipamento normalmente usados em linhas do escalão de tensão de 400 kV e 150 kV, nomeadamente: 

1) Apoios reticulados em aço, das famílias DL, MTG e Q, nas linhas a 400 kV e 150 kV, incluindo os 

troços comuns, 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; 

2) Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes em betão, formados por 

uma sapata em degraus e uma chaminé prismática; 

3) Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE), na totalidade das 

linhas; 

4) Dois cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (DORKING) e/ou do 

tipo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro, na totalidade 

das linhas; 

5) Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e acessórios adequados ao escalão de 

corrente de defeito máxima de 50 kA; 
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6) Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de 

implantação dos apoios. 

 

Linhas Ferreira do Alentejo – Panóias 1 e 2, a 150/400 kV (LFA.PNA) 

Este projeto prevê a construção de 43,9 km de linha dupla, incluindo 133 apoios novos e a utilização de 

um apoio existente da Linha Ferreira do Alentejo – Sines 2 (LFA.SN2). Para a implantação da linha verifica-

se ainda a necessidade de introduzir alterações no traçado de chegada da LFA.SN2 à SFA, entre a SFA e o 

apoio P3 para alteração do painel de ligação à SFA, o que acarreta a desmontagem de 1 apoio e a 

construção de 2 novos apoios para desviar o traçado dessa linha. Estas intervenções constituem, assim, 

integralmente, o Troço 1. 

 

 

Figura 6 – Representação das modificações do projeto junto à SFA 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

Linha Panóias – Tavira, a 400 kV (LPNA.TVR) 

O projeto prevê a construção de 82,6 km de linha, incluindo 216 apoios novos e a utilização de 2 apoios 

existentes (da linha Tavira – Puebla Guzmán, a 400 kV). Para a implantação da linha verifica-se ainda a 

necessidade de introduzir alterações no traçado de chegada da linha Tavira – Puebla Guzmán, a 400 kV à 

STVR, implicando a desmontagem de 1 apoio. No seu percurso, esta linha partilhará ainda 60 apoios com 
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a linha Ourique – Panóias, a 150 kV, e 110 apoios com a linha Ourique – Tavira, a 150 kV, assim como a 

construção de 1 apoio novo na linha Ourique – Tavira atualmente existente. Adicionalmente, na chegada 

a Tavira, a linha partilhará ainda 3 apoios com a linha Tavira – Puebla Guzmán, a 400 kV. Esta linha é assim 

composta pelas seguintes secções: 

 Secção A: linha dupla, entre a Subestação de Panóias e o apoio 60/33, com cerca de 23 km e 60 

apoios, em que a LPNA.TVR partilha o seu traçado com a LOQ.PNA; 

 Vão de atravessamento da Linha Ourique – Tunes, a 150 kV, em linha simples (que liga os dois 

troços de linha dupla), entre os apoios 60/33 e 61/31, com 213 m; 

 Secção B: linha dupla, entre o apoio 61/31 e o apoio 170/140, com cerca de 41 km e 111 apoios, 

em que a LPNA.TVR partilha o seu traçado com a LOQ.PNA. A partir do apoio 170/140, a LPNA.TVR 

separa-se, assim, da LOQ.TVR. Esta secção inclui a construção de um apoio novo para ligação do 

terno de 150 kV à atual linha Ourique-Tavira, a 150 kV; 

 Secção C: linha dupla, em que apenas um terno de 400 kV se encontra equipado, entre o apoio 

170/140 e o apoio 216/3, com 17,5 km e 46 apoios; 

 Secção D: linha dupla com dois ternos equipados (2 circuitos a 400 kV (comum com o troço STVR 

– P3 da Linha Tavira – Puebla Guzmán, a 400 kV)), entre o apoio 216/3 e a Subestação de Tavira, 

com cerca de 755m e 2 apoios (ambos existentes), implicando a alteração da ligação a um apoio 

existente (P4) da linha Tavira – Puebla Guzmán, a 400 kV. 

 

Linha Ourique – Panóias, a 150 kV (LOQ.PNA), troço SOQ – P60/P33 (LPNA.TVR) 

Construção de 32 apoios novos no troço 3, para além dos 60 apoios comuns com a LPNA.TVR, no troço 2. 

A intervenção do projeto nesta linha terá uma extensão de 8,7 km, para além dos 23 km comuns à 

LPNA.TVR. 

 

Linha Ourique – Tavira, a 150 kV (LOQ.TVR), troço SOQ – P61/P31 (LPNA.TVR) 

Construção de 30 apoios novos no troço 3, para além dos 110 apoios comuns com a LPNA.TVR, no troço 

2. A intervenção do projeto nesta linha terá uma extensão de 8,6 km, para além dos 41 km comuns à 

LPNA.TVR. 

 

Desmontagem da atual linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV (LFA.OQ) 

Desmontagem num total de 41,8 km e 150 apoios. 

Na tabela seguinte apresenta-se um resumo do acima exposto. 
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Tabela 5 – Resumo dos projetos de linhas em avaliação 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

 

Apoios 

O projeto em avaliação prevê a construção de 414 apoios novos e a desmontagem de 152 apoios 

existentes. 

Os apoios a construir no projeto dividem-se entre as famílias DLR (361 apoios), MTAG (52 apoios) e QT (1 

apoio). Os referidos apoios e respetivas fundações já se encontram licenciados como elementos-tipo das 

linhas da RNT, apresentando as seguintes características gerais; 

 Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, constituídas por 

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

 Nos apoios da família DL, a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 24,00 m e a altura 

máxima, ao mesmo nível, é de 52,00 m. A altura máxima total é de 74,50 m. A envergadura 

máxima entre consolas é de 17,00 m; 

 Nos apoios do tipo MTAG, a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 19,10 m e a altura 

máxima, ao mesmo nível, é de 31,00 m. A altura máxima total é de 46,82 m. A envergadura 

máxima entre consolas é de 14,00 m; 

 Nos apoios do tipo QT, a altura ao solo, da consola inferior, é de 25,60 m. A altura máxima total é 

de 30,6 m. A envergadura máxima entre consolas é de 24,10 m. 

Na figura seguinte apresenta-se a silhueta de todas as famílias de apoios usadas no projeto. 
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Figura 7 – Silhuetas exemplo das famílias de apoios usados no projeto: DL, MTG e Q 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

Cabos 

Os cabos a instalar na totalidade das linhas apresentam as seguintes características: 

1) Cabos condutores - ACSR 595 (ZAMBEZE); 

2) Cabos de guarda - ACSR 153 (DORKING) e OPGW. 

Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda poderá ser um cabo tipo OPGW (optical ground 

wire), o qual possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de telemedida e telecontrolo, bem 

como de telecomunicações em geral. 

No que se refere a Distâncias de Segurança associadas a cabos, observa-se o disposto no RSLEAT (Decreto 

Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro). Estas distâncias referem-se a obstáculos a sobrepassar (solo, 

árvores, edifícios, estradas, entre outros.), sendo o seu cumprimento verificado para a situação de flecha 
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máxima, ou seja, uma temperatura dos condutores de 85ºC e ausência de vento. 

No projeto em avaliação foram adotados os critérios definidos pela REN, S.A., os quais estão acima dos 

mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e aumentando-se o nível 

de segurança geral. Na tabela seguinte mostram-se os valores adotados. 

 

Tabela 6 – Distâncias de segurança a cabos 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

 

Nas travessias de vias (estradas e vias férreas), rios, cursos de água e pontos de água são respeitadas as 

distâncias mínimas apresentadas anteriormente. Nos traçados em avaliação verificam-se ainda situações 

de cruzamentos com linhas de telecomunicações e com condutas adutoras (apenas no Troço 1). 

 

Sinalização para aeronaves 

A sinalização para aeronaves foi realizada de acordo com as disposições da Circular de Informação 

Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional de Aviação Civil (atual ANAC – Autoridade 

Nacional de Aviação Civil). 

Balizagem aérea diurna 

A balizagem diurna dos cabos de guarda consiste na colocação de esferas de cor alternadamente branca 

e vermelha ou laranja internacional, com um diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos 

de guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção) de modo a que 

a projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 

30 metros. 

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente branca e vermelha ou 

laranja internacional. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas de forma a 

realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional. 

No projeto em avaliação será necessário efetuar a balizagem diurna dos vão indicados na tabela seguinte. 
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Tabela 7 – Sinalização da linha para aeronaves – diurna 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

 

Balizagem aérea noturna 

A balizagem noturna consiste na colocação de sinalizadores nos condutores superiores com leds 

aprovados pela ANAC ou pela ANA, próximo das fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios. 

Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd. 

No presente projeto, prevê-se a necessidade de balizagem noturna nos seguintes apoios: 68, 69, 120 e 

121 do troço 1 (LFA.PNA); 54/39, 55/38, 101/71 e 102/72 do troço 2 (LPNA.TVR); No troço 3 não existirá 

balizagem noturna. 

 

Balizagem para a avifauna 

No escalão de tensão das linhas que constituem o projeto em avaliação, as distâncias de isolamento não 

permitem atingir pontos a potenciais diferentes sem a utilização de meios especiais, o que diminui os 

riscos de eletrocussão das aves. 

Os dispositivos de sinalização para a avifauna são do tipo “BFD” (Bird Flight Diverter), dispositivos de forma 
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helicoidal de fixação dupla com 35 cm de diâmetro e 1 m de comprimento, de cor laranja/vermelho e 

branco, que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. Numa das extremidades, estes 

dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do cabo. Este anel, combinado com 

a cor do dispositivo, aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas aves, sem lhe conferir um 

aspeto volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à área exposta ao vento. 

Na tabela seguinte apresenta-se a disposição dos BFD nos vãos a sinalizar. 

 

Tabela 8 – Vãos a sinalizar e tipo de sinalização 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 
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Tabela 8 – Vãos a sinalizar e tipo de sinalização (continuação) 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

 

Principais atividades por fase do projeto 

Os projetos de linhas em avaliação apresentam uma extensão total de 141,8 km, incluindo a construção 

de 414 apoios novos, a desmontagem de 152 apoios e a utilização de 3 apoios existentes, nomeadamente 

das atuais linhas Sines-Ferreira do Alentejo e Tavira-Guzman. 

Fase de construção 

A implantação do projeto implica a instalação/execução dos seguintes trabalhos: 

 Instalação do(s) estaleiro(s) e parque(s) de material; 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos provisórios; 

 Desmatação e abertura de faixa de proteção; 

 Transporte e depósito temporário; 

 Trabalhos de topografia (piquetagem, marcação e abertura de caboucos dos apoios); 

 Abertura de caboucos; 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases; 

 Montagem ou colocação dos apoios e isoladores; 

 Montagem de cadeias e colocação dos cabos e montagem de acessórios. 

Associados à construção há a considerar, como atividades passíveis de induzir impactes ambientais: 

 A instalação dos estaleiros e parques de máquinas; 

 O estabelecimento, quando necessário, de acessos provisórios aos locais de montagem dos 

apoios; 

 A abertura da faixa de proteção, na qual se realiza o abate ou decote do arvoredo suscetível de 

interferir com o funcionamento das linhas. 

A localização exata dos estaleiros será proposta pelo adjudicatário da construção das linhas, devendo estar 

de acordo com as recomendações e critérios definidos (indicados no capítulo 8.2 do Relatório Síntese do 

EIA). Os estaleiros serão equipados com material de escritório e de comunicação, armazenamento e 

movimentação de materiais, equipamentos de carga e descarga de materiais e de serralharia. Os materiais 

das linhas que transitam nos estaleiros serão, nomeadamente, apoios, cabos em bobinas, isoladores em 

embalagens, acessórios, material de ligação à terra e de sinalização. Os meios e equipamentos que 

transitam dos estaleiros serão viaturas de transporte de materiais e de pessoal, escavadoras, roldanas, 

ferramentas mecânicas e manuais para montagem dos apoios e dos cabos e material de topografia. 
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Em termos de acessos, o proponente refere que, sempre que possível, serão utilizados ou melhorados os 

acessos já existentes. Caso não existam acessos na vizinhança dos apoios a instalar e caso existam razões 

imperativas surgidas durante a obra, a abertura de novos acessos será acordada com os proprietários dos 

terrenos a utilizar, sendo tida em conta a respetiva ocupação. 

Fase de exploração 

Na fase de exploração existirão atividades programadas de manutenção e de conservação das linhas, 

nomeadamente: 

 Atividades de inspeção periódicas do estado de conservação da linha (visam a boa exploração da 

mesma e a identificação, atempada, de potenciais avarias. Estas atividades de inspeção terão uma 

periodicidade máxima de 5 anos, em função do tipo de inspeção a realizar); 

 Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Proteção (implica intervenções sobre a vegetação, 

podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa 

para garantir o funcionamento da linha); 

 Limpeza / substituição de componentes deteriorados; 

 Execução das alterações impostas pela construção decorrentes da legislação em vigor (a distância 

insuficiente dos condutores ou dos apoios, de edifícios ou de novas infraestruturas); 

 Controlo de incidentes de exploração (condução das linhas integradas na RNT, deteção, registo e 

eliminação de incidentes. A deteção e registo de incidentes de exploração são realizados 

automaticamente pelos sistemas de comando e controlo instalados nas subestações da RNT); 

 Planos de monitorização. 

Fase de desativação 

As linhas de transporte de energia têm uma vida útil longa, não sendo possível prever, com rigor, o 

horizonte temporal da sua eventual desativação. Também não é previsível o abandono do corredor das 

linhas, sendo atualmente procedimento habitual da REN, S.A., efetuar as alterações que as necessidades 

de transporte de energia ou a evolução tecnológica aconselhem, sem desativação das linhas. 

No entanto, em caso de eventual desativação das linhas do projeto, as atividades de apoio à desmontagem 

de uma linha são semelhantes às apresentadas para a sua construção, designadamente: 

 Instalação de estaleiro e parque de materiais; 

 Verificação de condicionantes; 

 Montagem de proteções terrestres (pórticos); 

 Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos; 

 Colocação dos cabos em roldanas; 

 Desmontagem dos cabos condutores/guarda; 

 Desmontagem de apoios; 

 Demolição dos maciços (consiste em retirar parte da chaminé dos maciços, até 0,80 m de 

profundidade. É efetuada a escavação em volta da chaminé a uma profundidade de cerca 1,5 m. 

Recorrendo a um martelo pneumático, o maciço é partido a 0,80 m de profundidade e o montante 

que se encontra dentro da chaminé é cortado com uma rebarbadora. O ferro resultante é 

separado do betão e devidamente acondicionado em estaleiro e o betão resultante é colocado na 

cova e enterrado. É ainda feita uma terraplanagem de forma a restabelecer as condições do 

terreno, sempre que possível); 
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 Reconstituição das condições do terreno. 

 

4.5. CARACTERIZAÇÃO DOS PROJETOS DAS SUBESTAÇÕES 

Projeto da Subestação de Panóias (SPNA) 

A Subestação de Panóias é uma subestação nova, que será localizada no concelho de Ourique, cujo projeto 

considera o estabelecimento da plataforma para as instalações elétricas e equipamentos e a estrada de 

acesso à EN 263, a implantar em terrenos da REN, S.A. 

A plataforma da subestação apresenta uma planta composta por três zonas de formato retangular, com 

dimensões aproximadas de 143 m × 74 m, 196 m × 178 m e 42 m × 64 m, respetivamente para o parque 

de 150 kV, para o parque de 400 kV e para os edifícios técnicos, tendo uma área total aproximada de 

50 630 m2. 

O acesso desenvolve-se desde a EN 263, numa extensão de cerca de 1 700 m, até à entrada da subestação, 

servindo igualmente para a reposição de caminhos de acesso a propriedades particulares que serão 

interrompidos pela implantação da plataforma. 

A obra é constituída por uma única fase, designada por Instalação Inicial, constituída essencialmente pela 

construção da plataforma e estrada de acesso à subestação, onde se inclui, em termos gerais, as seguintes 

ações: 

 Desmatação e corte de espécies arbóreas localizadas na área de intervenção (plataforma da 

subestação e plataforma da estrada de acesso, incluindo os respetivos taludes); 

 Decapagem dos terrenos, com aproveitamento dos solos para posterior recobrimento de taludes; 

 Instalação de estaleiros e parque de material para os trabalhos de construção civil necessários à 

construção da plataforma; 

 Terraplenagem e construção da plataforma e do respetivo acesso, incluindo vedação e drenagem 

pluvial; 

 Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos (abastecimento de água, drenagem, 

esgotos pluviais e esgotos domésticos); 

 Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras; 

 Construção dos maciços para suporte de equipamentos, caleiras de cabos, valas de passagem de 

cabos e sistemas de drenagens associados, nos 2 painéis da instalação inicial, P412 e P431; 

 Construção de caleiras para passagem de cabos e sua ligação à rede de esgotos pluviais; 

 Construção dos Edifícios Técnicos (Edifício de Comando, Casa dos Serviços Auxiliares e Casas de 

Painel), incluindo todos os trabalhos de estruturas, águas, esgotos, AVAC e acabamentos de 

arquitetura; 

 Execução dos trabalhos para a colocação do reservatório de água de consumo e respetivo sistema 

de tratamento; 

 Construção das vias interiores (via principal dos transformadores, via de circulação periférica e 

vias interiores); 

 Regularização de terreno e espalhamento de gravilha; 

 Execução de vedação de segurança da subestação, incluindo a construção do portão de acesso e 

muros anexos; 
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 Execução de vedação de limite de propriedade da REN, S.A. em estacas de madeira interligadas 

por fiadas de arame corrente; 

 Execução do novo acesso, incluindo escavações, aterros, drenagem, pavimentos, pinturas, 

colocação de sinalização horizontal e vertical, etc.; 

 Maciços e passagens de cabos para Sistema CCTV, SADI e iluminação; 

 Projeto elétrico; 

 Arranjos exteriores (execução do Projeto de Integração Paisagística). 

Na figura seguinte apresenta-se a implantação geral da nova subestação de Panóias. 

 

 

Figura 8 – Subestação de Panóias (SPNA) – implantação geral 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

No que respeita a terraplenagens, foi considerada a implantação da plataforma da Subestação de Panoias 

à cota 133,50, no alinhamento da via dos transformadores, considerando uma pendente de 0,3% de 

inclinação para cada lado da via até à fronteira com a vedação (SW e NE). 

Para as cotas de implantação da plataforma, os trabalhos de terraplenagem correspondem 

predominantemente a escavações, que, no lado sudoeste (SW), atingem cerca de 5 m de altura, 

diminuindo no sentido noroeste (NE). Os aterros, com cerca de 1,0 a 1,5 m de altura, localizam-se nas 
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outras extremidades, principalmente na extremidade sudeste (SE). 

Será construída uma estrada de acesso à plataforma da subestação, a partir da EN 263, que terá uma 

extensão total de 1945 m. O traçado foi desenvolvido tendo em consideração as condicionantes existentes 

no local, nomeadamente a linha de água existente, sensivelmente ao km 0+825, e evitar a afetação de 

sobreiros existentes sempre que possível. 

Assim, o traçado do acesso à SPNA é marcado pela existência da linha de água do Barranco do Ferrador, 

à cota 90,00, situado a cerca do PK 0+800, com vertentes com declive mais acentuado, que terminam em 

topos aplanados, a cotas da ordem dos 128,00. Na travessia do Barranco do Ferrador, de modo a evitar 

um aterro com cerca de 15 m de altura, o projeto prevê a execução de um viaduto entre o PK 0+747 e o 

PK 0+879, com 132 m de comprimento e cerca de 10 m de altura. Não se prevê movimentações de terras 

com expressão associadas à execução do viaduto. 

Durante a obra existirão duas localizações de estaleiros. Uma, na 1.ª fase da obra, durante os trabalhos 

de terraplenagens na execução da plataforma e do acesso. Outra, na 2.ª fase da obra no interior da 

subestação, para a execução dos restantes trabalhos de construção civil e empreitada elétrica. 

 

Projeto de ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA) 

A Subestação de Ferreira do Alentejo é uma subestação existente localizada no concelho de Ferreira do 

Alentejo. 

Nos Parques de Alta Tensão existentes na subestação prevê-se, como trabalhos mais significativos, a 

demolição de estruturas metálicas e de betão armado (acima e abaixo do solo) para apoio de 

equipamentos elétricos – com a exceção dos Pórticos, demolição de caleiras de cabos, remoção e 

substituição da rede de terras enterrada, construção de novos maciços para apoio de equipamentos e 

construção de novas caleiras de cabos, incluindo a sua drenagem. 

Os atuais edifícios de comando e armazém / grupo de socorro sofrerão alterações significativas, para se 

adaptarem às suas novas funcionalidades de, respetivamente, casas painel e casa de serviços auxiliares. 

Na zona de ampliação, prevê-se, como trabalhos mais significativos, escavações e aterros para a 

construção da plataforma e do caminho de acesso, execução de estruturas enterradas para fundação de 

equipamentos elétricos, construção de edifícios técnicos e construção de vedação periférica. 

Durante o decurso dos trabalhos previstos para esta empreitada (que se divide em 5 obras distintas), a 

subestação continuará sempre em funcionamento. Assim, a execução dos trabalhos será faseada e terá 

que se coordenar com a especialidade de Instalação Elétrica Geral. 

A obra é constituída por uma única fase, designada por Instalação Inicial, constituída essencialmente pela 

construção da plataforma e estrada de acesso à subestação, onde se incluem, em termos gerais, as 

seguintes ações: 

 Desvio da vala de cabos existente de 60kV da EDP; 

 Trabalhos de demolição na subestação existente; 

 Demolição da habitação existente na área de ampliação da subestação e todos os anexos, muros 

e construções; 

 Desmatação de toda a área de intervenção; 

 Decapagem e saneamento dos solos existentes; 

 Construção do muro de contenção entre plataformas; 

 Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da plataforma e do 
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caminho de acesso (nas escavações, atendendo às características dos solos, prevê-se a 

necessidade de utilização de retroescavadora e ripper, não sendo expectável a necessidade de 

recurso a explosivos; A construção da plataforma implicará o corte de um caminho rural, que 

deverá ser previamente restabelecido); 

 Execução de vedação nos novos limites da subestação; 

 Construção dos depósitos de retenção de óleos; 

 Construção da rede geral de drenagem da plataforma e caminho de acesso; 

 Construção da infraestrutura para a rede de iluminação e para a rede de fibra ótica; 

 Construção de muros para-fogo; 

 Construção de maciços em betão armado para transformadores, pórticos de amarração e 

suportes de aparelhagem; 

 Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, na 

periferia exterior da vedação e respetivas ligações aos maciços de equipamentos e prumos 

metálicos da vedação; 

 Execução de caleiras para passagem de cabos; 

 Remodelação dos Edifícios Técnicos existentes (Edifício de Comando e Casa dos Serviços 

Auxiliares, incluindo todos os trabalhos de estruturas, AVAC, elétricas, segurança, 

telecomunicações e acabamentos de arquitetura); 

 Construção da nova Casa Painel (incluindo todos os trabalhos de estruturas, AVAC, elétricas, 

segurança, telecomunicações e acabamentos de arquitetura); 

 Construção das vias interiores (via principal dos transformadores e vias); 

 Colocação da camada superficial de gravilha; 

 Execução do novo acesso à estrada nacional (incluindo escavações, aterros, drenagem, 

pavimentos, pinturas, colocação de sinalização vertical, etc.); 

 Reparação dos muros de vedação e caleiras existentes a manter; 

 Projeto elétrico; 

 Arranjos exteriores (execução do Projeto de Integração Paisagística). 

Os trabalhos de demolições a executar no interior da subestação existente serão também realizados de 

forma faseada. 

Na figura seguinte apresenta-se a implantação geral da ampliação da subestação de Ferreira do Alentejo. 
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Figura 9 – Ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA) – implantação geral 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

No que respeita a terraplenagens, foi considerada a cota geral da plataforma da SFA que é de 12,68, 

correspondendo à cota da “Via dos Transformadores 01”. 

A implantação da via de acesso poente à subestação faz-se através de um entroncamento pavimentado 

que visa ligar a EN121 à mesma. O traçado do acesso poente à subestação está condicionado a um 

caminho existente que assegura a entrada ao parque fotovoltaico vizinho (com o qual é coincidente na 

parte inicial do traçado) e à cota da plataforma da subestação (que foi calculada para que estivesse a cotas 

mais altas para que as rampas de ligação entre as plataformas existente e ampliada da SFA fossem 

realizadas com inclinação inferior a 8%). 

No decurso da empreitada haverá duas localizações de estaleiro. Uma, na 1.ª fase da obra, durante os 

trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma da subestação e sua vedação, que 

ficará implantada junto ao alçado Sul da subestação. Outra, na 2.ª fase da obra, no interior da subestação, 

para a execução dos restantes trabalhos de construção civil e empreitada elétrica. 
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Projeto de ampliação da Subestação de Ourique (SOQ) 

A subestação de Ourique é uma subestação existente localizada no concelho de Ourique. 

No âmbito do presente projeto está prevista a ampliação para noroeste da plataforma da atual subestação 

e a instalação de dois novos painéis de 150kV, P198 e P199, na zona ampliada, a qual corresponde a uma 

zona retangular com cerca de 5 600 m2 de área. Em termos de construção civil, os trabalhos a realizar são: 

 Demolição de parte da vedação da subestação, vedação de limite de propriedade, vias e 

drenagens associadas na zona de ligação com a ampliação; 

 Execução de ampliação da plataforma com decapagem, escavação e aterros necessários; 

 Execução de sistema de drenagens da ampliação da plataforma com a execução de novos órgãos, 

ligação à rede existente ou encaminhamento para as linhas de água, tanto no interior como na 

envolvente da subestação; 

 Ampliação da via dos transformadores e execução de novas vias interiores para circulação; 

 Execução de maciços para suporte de aparelhagem, caleiras de cabos, valas de passagem de cabos 

e sistemas de drenagens associados nos painéis P198 e P199; 

 Adaptação e ampliação da rede de iluminação, CCTV e SADIR, tendo em conta a ampliação da 

plataforma; 

 Execução de novo edifício técnico CP12 e ligação da rede de drenagem de pluviais à rede geral da 

Subestação. 

Na figura seguinte apresenta-se a implantação geral da ampliação da subestação de Ourique 
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Figura 10 – Ampliação da Subestação de Ourique (SQO) – implantação geral 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

Em termos de terraplenagens, por se tratar da ampliação da atual plataforma da subestação de Ourique, 

o projeto prevê a implantação da mesma às cotas e na continuidade do existente. Assim, manteve-se a 

cota final da plataforma a 230,12 considerando o eixo da via dos transformadores e uma pendente de 

0,3% para cada direção. 

A ampliação da plataforma desenvolve-se numa área retangular de cerca de 101,5 m x 56 m (5 684 m2), 

localizada numa zona relativamente plana, incluindo-se uma faixa contínua de 2 m no perímetro da 

subestação para permitir a circulação pelo exterior e ações de manutenção. 

Durante a obra existirá um único estaleiro, que dará apoio na fase de terraplenagens e durante a 

realização dos trabalhos no interior da plataforma, com uma área prevista de 1500 m2. 

 

Principais atividades por fase do projeto 

Fase de construção 

Os estaleiros, para além de preverem instalações destinadas ao seu pessoal, devem prever também as 

seguintes instalações: um módulo englobando sala de reuniões e arquivo, devidamente equipado com ar 

condicionado reversível e mobiliário (cadeiras, mesas, etc.); um módulo para a supervisão da obra; 

instalações sanitárias (distintas das destinadas ao empreiteiro); prever limpeza e manutenção das 

instalações atrás referidas. 
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Os estaleiros de obra devem ter definidos locais para parque de viaturas, parque de equipamentos, 

armazenamento de produtos químicos, combustíveis, óleos e outros lubrificantes e, ainda, 

armazenamento temporário de resíduos (enquanto aguardam encaminhamento para 

valorização/eliminação em instalações licenciadas/autorizadas). 

Apesar das áreas de parqueamento não serem impermeabilizadas, sempre que as características do solo 

o justifiquem, as mesmas serão revestidas com gravilha de forma a minimizar o arrastamento de poeiras 

e lamas para a via pública. Com a desmontagem do estaleiro, as respetivas áreas serão repostas nas 

condições originais. 

Fase de exploração 

Face às características das subestações em análise, não haverá pessoal em permanência diária nas 

instalações. A deslocação de trabalhadores à instalação será previsivelmente pontual, para a realização 

de trabalhos de reparação, conservação e eventual operação. 

No que se refere à operação das subestações, haverá um Sistema de Comando e Controlo (SCC) que será 

objeto de projeto específico, devendo estar de acordo com os princípios que têm vindo a ser adotados 

pela REN, S.A., para a Rede de Transporte. 

Prevê-se ainda a ocorrência de atividades de manutenção e conservação das subestações, 

nomeadamente: limpeza de isoladores; verificações de circuitos; verificação da pressão de hexafluoreto 

de enxofre (SF6) nos disjuntores; conservação do comando de seccionadores; verificação do eletrólito e 

ensaios nas baterias. 

Fase de desativação 

E modo geral, as subestações não são desativadas, sendo antes objeto de remodelações, que consistem 

na substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes e visando a melhoria do funcionamento da 

instalação. Os equipamentos substituídos, que ainda possuam valia técnica, são instalados noutras 

instalações similares. Os equipamentos obsoletos, são eliminados como resíduos. 

 

4.6. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL 

À data de elaboração do EIA, prevê-se que o início da construção das linhas elétricas ocorrerá em maio de 

2022, após a emissão da Licença de Estabelecimento. 

Em relação à desmontagem da LFA.OQ, prevê-se que a respetiva obra se inicie após a entrada em serviço 

da LFA.PNA, ou seja, após setembro de 2023. 

Relativamente ao faseamento da construção da SPNA, prevê-se que a execução de obra desta nova 

instalação tenha a duração de 14 meses. 

No que respeita ao faseamento da ampliação da SFA, prevê-se que a obra tenha uma duração total de 29 

meses. Já no caso do faseamento da ampliação da SOQ, não se encontra definido o prazo total da 

empreitada. 

Em termos de data de entrada em serviço, todos os projetos de subestações têm como data de referência 

setembro de 2023. 
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5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA E RECURSOS MINERAIS 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área em estudo atravessa duas grandes unidades geomorfológicas, de norte para sul: a Bacia de Alvalade 

(Bacias Cenozoicas) e os Planaltos do SW Peninsular (Planaltos de Castro Verde e Serras de Grândola-

Caldeirão). 

As bacias Cenozoicas do Tejo e de Alvalade, separadas por um pequeno horst atravessado pelo rio Sado 

no Quaternário (Pais et al., 2012), expressam-se como planícies de enchimento aluvial contíguas, com 

escalonamento de diversas superfícies, cujos níveis inferiores são relativos aos terraços e aluviões 

quaternários. A Bacia de Alvalade teve uma evolução distinta da Bacia do Tejo encontrando-se preenchida 

por sedimentos de fácies continental e de fácies marinha, representativos da constituição de um golfo 

aquando da transgressão do final do Miocénico (Pais et al., 2012). Correspondem a esta região as cotas 

mais baixas da área do projeto, entre os 50-100 metros. 

Os planaltos de Castro Verde caracterizam-se pelo domínio de uma superfície aplanada, que ronda os 250-

400 metros de altitude, onde se observa um substrato essencialmente metassedimentar, e encontra-se 

entalhada por uma densa rede de drenagem constituída por sulcos, valeiros e barrancos, resultado de 

uma escorrência difusa e de escoamento torrencial. Um desnivelamento tectónico é visível a sul da área 

do projeto, representado pelo levantamento da Serra do Caldeirão, onde os declives são mais acentuados 

situando-se, geralmente, entre os 25-30%. 

No que diz respeito à Geologia, a área em estudo tem início na transição da Zona de Ossa Morena (ZOM) 

para a Zona Sul Portuguesa (ZSP), desenvolvendo-se maioritariamente nesta última. Esta transição é 

marcada numa passagem pelo Complexo Ígneo de Beja (CIB) e pelo Complexo Ofiolítico de Beja – 

Acebuches (COBA). O CIB integra maciços gabróicos, gabrodioríticos e granodioríticos. O COBA é 

essencialmente composto por rochas ultrabásicas, metabasaltos, serpentinitos e anfibolitos, 

apresentando intensa deformação. Na Zona Sul Portuguesa são atravessados (de norte para sul) os 

domínios: Antiforma do Pulo do Lobo (Formações de Santa Iria e Horta da Torre), a Faixa Piritosa Ibérica 

(FPI) e o Grupo do Flysch do Baixo Alentejo (GFBA). À Faixa Piritosa Ibérica pertencem o Complexo Vulcano 

Sedimentar e o Grupo Filito-Quartzítico, com relações de elevada complexidade estrutural, e à qual se 

encontram associados importantes depósitos de sulfuretos maciços. No GFBA são atravessadas as 

Formações de Mértola e Mira, correspondendo a sedimentos turbidíticos representados por alternâncias 

de grauvaques, xistos argilosos e siltitos. 

Para além do Maciço Antigo a área em análise atravessa ainda, a NNW, os sedimentos de idade Cenozoica 

da Bacia do Sado, que recobrem as formações Paleozoicas: Formação de Vale do Guizo (Paleogénico) 

constituída por alternância de depósitos conglomeráticos, arenitos arcósicos e argilitos e a Formação de 

Alvalade (Pliocénico-Plistocénico) com depósitos com calhaus essencialmente de quartzo e quartzitos, 

mais ou menos angulosos, numa matriz argilosa de alteração dos xistos. 

Tectonicamente consideram-se na área em estudo dois importantes acidentes: o cavalgamento de 

Ferreira – Ficalho, com orientação WNW-ESE, que define a transição entre o COBA e a ZSP, e a falha de 

Messejana, de orientação NE-SW, que atravessa a região norte da área em estudo. 

A suscetibilidade sísmica é considerada moderada a reduzida pelo Plano Nacional de Emergência de 

Proteção Civil (ANEPC, revisto em 2019). Segundo a norma em vigor NP EN 1998-1:2010 Eurocódigo 8 

verifica-se que o projeto se situa nas zonas 1.3 e 1.2 (apenas num pequeno troço final a sul) no que se 

refere à ação sísmica de tipo 1 (cenário de sismo afastado) e nas zonas 2.4 e 2.3 (apenas num pequeno 

troço final a sul) no que se refere à ação sísmica do tipo 2 (cenário de sismo próximo). 

Quanto a Geossítios, existem na área do estudo, na região de Aljustrel, a Galeria do Piso 30 de Algares, o 
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Gossan (chapéu de ferro) do depósito de Algares, os relevos de erosão diferencial da Região de Aljustrel, 

as escórias romanas de Aljustrel e o Corte de Vicente Anes. 

Relativamente aos Recursos Minerais a zona de estudo atravessa uma importante área potencial para 

minérios de Cu, Pb, Zn e pirite, onde se localizam as minas em atividade de Neves Corvo e Aljustrel. 

 

5.1.2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Prevê-se que os principais impactes na Geologia e Geomorfologia aconteçam na fase de construção, da 

linha e subestações, dado que a preparação do terreno para a fase de obra, compreende um conjunto de 

ações, nas quais se incluem a movimentação de equipamentos pesados para a desmatação, decapagem 

do terreno, escavação e aterro, que irão conduzir a uma alteração da topografia das áreas a 

intervencionar. 

Poderão ser particularmente relevantes os potenciais movimentos de vertente/talude, em consequência 

da alteração da morfologia e a ampliação dos processos erosivos. Muito importantes são os processos de 

destabilização e destruição do substrato rochoso por meios mecânicos e com o recurso a explosivos, e a 

compactação dos solos. 

Durante a fase de desativação das linhas, as atividades de desmontagem com potencial incidência para a 

geologia e geomorfologia prendem-se com a necessidade de remover os maciços de fundação dos apoios, 

a profundidades de cerca de 80 cm. 

Assim, para o fator Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais consideram-se os impactes negativos, 

de efeito direto, de duração temporária, irreversíveis, de magnitude reduzida e local, sendo no global 

negativos e pouco significativos. 

 

5.1.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

A acrescentar às medidas propostas no EIA para a Geologia e Geomorfologia, nomeadamente M90, M142 

e M143, deverá ser incluída uma medida que vise especificamente a não destruição e/ou afetação de 

formações geológicas/afloramentos rochosos com interesse pedagógico e/ou científico. 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Região do Alentejo 

A área de estudo desenvolve-se sobretudo nas bacias hidrográficas dos rios Sado e Mira, e parte, a sul, na 

região hidrográfica do rio Guadiana, particularmente na zona do Baixo Guadiana. As linhas de água de 

maior caudal e destaque na área de estudo correspondem ao Rio Sado e ao Rio Mira, e a um considerável 

número de seus afluentes como a Ribeira do Roxo, a Ribeira de Garvão (correspondentes ao Sado), e a 

Ribeira de Mora (relativa ao Mira); e à Ribeira de Oeiras e Ribeira do Vascão na região hidrográfica do 

Guadiana. 

No troço 1, as linhas de água sobre passadas (em vão) pelo projeto são as seguintes: Barranco do Vale do 

Touro; Barranco do Pereiro; Ribeira de Canhestros; Barranco do Doroal; Ribeira do Pero Bonito; Ribeira 

do Roxo; Poço Salgado; Barranco dos Outeirões; Ribeira dos Nabos; Ribeira de Messejana ou do Álamo; 

Corgo do Pardieiro; Barranco do Corgo do Vale de João Vaz; Barranco de Vale de Coelheiros; Corgo do 

Vale da Palha; Rio Sado; Barranco de Vale de Fomeiras. 

No troço 2, as linhas de água sobre passadas (em vão) pelo projeto são as seguintes: Ribeira de Garvão; 
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Barranco de Vale de Enxares; Ribeira da Lagoa Seca; Ribeira da Aguentinha; Ribeira de Mora; Ribeiro das 

Ferranhas; Barranco do Salgueiro; Barranco da Bica; Rio Mira; Barranco do Almarjão; Barranco das 

Maricotas; Ribeiro das Vinhas; Ribeiro das Laje; Ribeiro do Ferronhão; Ribeira de Oeiras; Barranco do 

Lareal; Ribeira do Vascão; Barranco dos Zefetos; Barranco de Vale Freixo; Barranco da Seiceira; Barranco 

do Zambujeiro; Ribeira do Vascãozinho; Barranco do Vale Coelho; Ribeira da Corte; Barranco do Feitoso; 

Barranco das Taipas; Ribeirinha Foupana; Ribeira da Foupanilha; Barranco Ribeirão. 

No troco 3, a linha de água sobre passada (em vão) pelo projeto é o Barranco dos Currais (BH do Sado). 

A Ribeira do Roxo apresenta alguns problemas de qualidade da água, registando-se em alguns períodos 

valores elevados de CQO, condutividade, azoto Kjedahal, ferro, zinco e concentrações relativamente 

baixas de O2 dissolvido. 

O Rio Sado, na zona de influência do projeto, em anos mais recuados apresentava alguns problemas de 

qualidade da água, relacionados com a presença em concentrações indesejáveis de substâncias como o 

fósforo e fosfatos e níveis altos de CQO. 

Genericamente, nos outros troços de linhas de água referenciados, nos períodos em análise e para os 

parâmetros monitorizados, a água apresentou concentrações compatíveis com níveis de excelente/boa 

qualidade. 

Região do Algarve 

Nos últimos anos o Algarve, em especial na sua zona Nordeste (onde as linhas em avaliação serão 

implantadas), tem vindo a assistir ao incremento de investimento na área da produção de energia elétrica 

(projetos de centros electroprodutores fotovoltaicos), verificando-se uma proliferação de linhas 

individuais associadas, convergentes para a subestação de Tavira. Considera-se que a pretensão em 

avaliação poderá contribuir de um modo estruturante para uma organização de escala deste tipo de 

projetos no que respeita à racionalidade de utilização da Rede Elétrica. 

No troço determinado para a região do Algarve, as linhas a implantar intercetam o espaço canal de uma 

linha existente, designada por “Linha Portimão – Tavira, a 400 kV (LPO.TVR)”, seguindo o espaço canal 

desta infraestrutura análoga em toda a sua extensão, evitando assim a compartimentação acrescida do 

território. 

É ainda de referir que os apoios metálicos da linha elétrica existente, por se encontrarem totalmente 

ocupados por cabos, já não permitem incrementar a sua capacidade atual, correspondendo este projeto 

a um reforço infraestrutural, que irá conferir maior segurança, flexibilidade e resiliência à gestão da rede 

elétrica na Região do Algarve. 

A apresentação do fator Recursos Hídricos considera-se correta em termos gerais, apresentando 

informação exaustiva acerca das principais ribeiras a transpor pela linha elétrica, bem como 

contextualizando os recursos hidrogeológicos em presença. São identificados, de modo detalhado os 

principais impactes associados à implementação do projeto e as medidas de minimização são 

genericamente as adequadas. 

No que respeita ao recursos hídricos superficiais, o projeto incide numa região da serra no Nordeste 

Algarvio, na bacia hidrográfica do Rio Guadiana, com uma orografia menos acidentada a Norte que a Sul, 

encaixando uma rede hidrográfica densa, com linhas de água que apresentam um regime de escoamento 

de carácter torrencial e efémero, escoando apenas durante os períodos de maior precipitação e secando 

na época estival. 

Das 14 linhas de água identificadas no EIA, as principais ribeiras a transpor pela linha elétrica serão o 

Vascão e a Foupana (correspondendo estas áreas, aquelas que apresentam maiores declives nas margens, 

no entanto em função da localização afastada dos apoios/postes este facto será irrelevante). Como 

referido, as travessias ocorrem sem interferência nas margens ou na vegetação associada, este especto 
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foi confirmado em visita de campo. 

Em relação aos recursos hídricos subterrâneos, do ponto de vista hidrogeológico o projeto incide numa 

zona com formações geológicas (xistos e grauvaques) caracterizadas por uma permeabilidade reduzida e 

fraco potencial aquífero, dando origem a aquíferos de reduzida dimensão com algum interesse apenas a 

nível local. Relativamente às captações subterrâneas para abastecimento público, o traçado não afeta 

qualquer perímetro de proteção formalmente constituído. 

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Região do Alentejo 

Fase de construção – linhas elétricas 

Durante a fase de construção os potenciais impactes das linhas elétricas nos recursos hídricos superficiais 

prendem-se com a sua eventual afetação pela circulação de máquinas e veículos de acesso à obra e com 

a implantação dos apoios nas proximidades imediatas das linhas de água. 

Esta situação aplica-se igualmente à desmontagem de linhas existentes, onde se verifica o mesmo risco 

durante as atividades associadas à desmontagem de apoios.  

A implementação do projeto atravessa algumas linhas de água, nomeadamente e de maior expressão, o 

rio Sado e o rio Mira. O projeto evita a colocação de apoios na proximidade de todas as linhas de água 

principais e secundárias existentes ou em leitos de cheia; e, da mesma forma, a desmontagem de apoios 

existentes. 

Será de referir que as atividades de desmatação e decapagem da zona de instalação dos apoios e o abate 

de espécies arbóreas nas zonas onde é necessário garantir as distâncias de segurança às linhas (faixa de 

proteção) poderão contribuir para um acréscimo de fenómenos erosivos e, consequentemente para um 

potencial aumento de transporte de partículas de solo para as linhas de água mais próximas; da mesma 

forma, a obra de desmontagem de apoios pode contribuir para o mesmo efeito. 

Contudo, tendo em conta as reduzidas quantidades em causa e o facto de assegurar que os apoios se 

implantam, no mínimo, a mais de 10 m das linhas de água existentes, considera-se esse impacte pouco 

significativo, apesar de negativo, provável, localizado e de baixa magnitude. 

Com as medidas de minimização, a considerar na fase de construção, no sentido de minimizar os impactes 

do projeto nos recursos hídricos, evita-se, à partida, a afetação direta das linhas de água presentes e a 

ocorrência de impactes relacionados com a circulação das máquinas afetas à obra, que poderá potenciar 

a destruição da vegetação ripícola, a erosão do solo, assim como o transporte de partículas, traduzindo-

se num aumento de sólidos suspensos nessas linhas de água. 

No que diz respeito aos impactes sobre os recursos hídricos subterrâneos, os mesmos decorrem da 

possibilidade de se afetar as condições naturais de infiltração e escoamento subterrâneo de água, assim 

como da eventual contaminação sobre os referidos recursos hídricos. 

Face aos reduzidos volumes e profundidades das escavações a efetuar e perante as áreas de ocupação 

dos apoios (tanto na fase de construção, como na fase de exploração), não são expectáveis alterações 

relevantes na circulação subterrânea e infiltração natural da água em resultado do projeto. 

Por outro lado, dada a reduzida impermeabilização induzida pelo projeto, não se prevê a ocorrência de 

impactes nas formações presentes na área de intervenção, nomeadamente na sua produtividade e 

qualidade. Contudo, caso ocorra interseção de pequenas massas de água ou fraturas com circulação de 

água, estão previstas medidas consideradas necessárias para que não se coloque em risco a estabilidade 

dos caboucos e a interferência ou contaminação das águas sub-superficiais intercetadas. 
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Considera-se que, desde que seja assegurado o cumprimento das medidas de minimização e 

recomendações construtivas, o impacte das novas linhas elétricas sobre os recursos hídricos subterrâneos 

será negativo, pouco provável, localizado, temporário, minimizável, de reduzida magnitude e pouco 

significativo. 

Não se prevê qualquer impacte associado à desmontagem da linha existente nos recursos hídricos 

subterrâneos. 

Fase de construção – subestações 

Em matéria de recursos hídricos superficiais, constata-se que apenas a subestação de Panoias atravessa 

uma linha de água, no seu acesso, tendo o respetivo projeto recorrido a uma solução de travessia em 

viaduto, sem qualquer afetação da corrente da linha de água; nenhuma das plataformas das 3 subestações 

interfere com linhas de água, para além linhas de drenagem preferencial das águas pluviais. 

Por outro lado, poderão ocorrer impactes em matéria de qualidade da água, em resultado do elevado 

volume de movimentações de terras a executar e, em geral, dos trabalhos de construção civil a 

desenvolver. Esses impactes poderão traduzir-se num aumento de sólidos suspensos e/ou contaminação 

química (estes últimos em resultado de eventuais derrames de produtos químicos, óleos ou combustíveis). 

A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem e a descarga das 

águas resultantes deverá ser efetuada em locais destinados para o efeito. 

Pelo efeito, não é expectável a ocorrência de quaisquer impactes negativos significativos sobre os recursos 

hídricos superficiais. 

De uma forma geral, os potenciais impactes dos projetos das subestações sobre os recursos hídricos 

subterrâneos decorrem da possibilidade de se afetar as condições naturais de infiltração e escoamento 

subterrâneo de água, assim como da introdução de contaminação sobre os referidos recursos hídricos, 

tratando-se estes, no entanto, de impactes excecionais. Em matéria de recursos hídricos subterrâneos, 

prevê-se ainda que o projeto seja responsável pelo aumento das áreas impermeabilizadas e 

consequentemente pela redução local das taxas de infiltração de água. Contudo, considerando a 

dimensão das massa de água subterrânea, onde se enquadram as subestações, e fazendo a comparação 

com as áreas por estas ocupadas, não se considera que estes projetos possam vir a ser responsável pela 

introdução de impactes com significado nesta matéria. 

Assim, consideram-se os impactes negativos, prováveis, baixa magnitude e baixo significado. 

Fase de exploração 

Durante a fase de exploração das linhas elétricas não se prevê qualquer interferência com o normal 

escoamento das linhas de água sobre passadas (em vão) pelas linhas, não ocorrendo quaisquer impactes 

nos recursos hídricos e qualidade da água. 

Em relação às subestações, no que respeita a recursos hídricos superficiais, nesta fase, traduz-se na 

descarga das águas pluviais recolhidas no sistema de drenagem da plataforma e do caminho de acesso 

para as linhas de escoamento mais próximas ou para o terreno envolvente. Uma vez que não se prevê a 

ocorrência de contaminação relevante das águas pluviais, não são expectáveis impactes com significado 

nas linhas de água recetoras. 

Por fim, importa referir que em caso de derrame resultante de uma avaria grave na instalação (situação 

tida como pouco provável), que resulte na libertação de óleo a partir dos transformadores de potência, 

este será drenado por gravidade para um depósito subterrâneo impermeabilizado e com capacidade para 

armazenar a totalidade do óleo contido no maior transformador, evitando que a rede de drenagem de 

águas pluviais da plataforma seja atingida ou ocorra a contaminação dos solos pela infiltração de óleos no 

subsolo. 
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Mais se refere está assegurada a recolha e armazenamento das águas residuais domésticas produzidas 

nas subestações, sendo posteriormente encaminhadas para um destino adequado para tratamento; a 

exploração do projeto não acarreta a descarga de águas residuais no meio recetor imediato. 

Em termos de recursos hídricos subterrâneos, não se prevê qualquer afetação, atendendo a que o 

abastecimento de água às subestações será feito recorrendo um depósito enterrado, esse abastecido por 

autotanque (e consequentemente por água da rede pública), pelo que não se regista qualquer tipo de 

interferência com os recursos hídricos subterrâneos. 

Há ainda a considerar o impacte constituído pela manutenção da impermeabilização introduzida na fase 

de construção, tratando-se este, no entanto, de um impacte pouco significativo, dada reduzida aptidão 

aquífera das formações atravessadas. 

Medidas de minimização 

O conjunto das medidas existentes e a incrementar diminui o risco de impactes negativos na qualidade 

das águas superficiais e subterrâneas para um significado muito próximo do nulo, e, a ocorrerem, poderão 

estar relacionados essencialmente com escorrências ou derrames provenientes de eventuais acidentes. 

Reconhece-se a validade de todas as medidas de minimização (gerais e específicas) definidas no EIA, bem 

como da implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental. 

Considerando que o projeto não desenvolve ações com interferência direta e significativa nos recursos 

hídricos, não se justifica a avaliação de eventuais efeitos nem a monitorização no âmbito da manutenção 

dos sistemas ecológicos associados em permanência. 

Região do Algarve 

Esta tipologia de projetos, correspondentes a grandes obras nacionais de engenheira, muito consolidadas 

em termos das práticas corretas a adotar para a sua execução, evoluíram para formas de construção o 

menos impactantes possível, cumprindo um vasto conjunto de boas práticas, desde a fase de conceção 

do projeto, que se têm vindo a afinar/consolidar com resultados visíveis. 

Efetivamente, no que concerne aos recursos hídricos, os impactes do projeto serão pouco significativos 

ou mesmo negligenciáveis quando apreciados numa escala alargada, uma vez os apoios para as linhas não 

irão interferir com a rede hidrográfica ou com aquíferos, e o funcionamento das linhas não implica o corte 

de vegetação ripícola. 

Fase de construção 

O EIA elenca como principais impactes associados ao projeto, os seguintes: 

 Instalação de estaleiros (sempre que possível em zonas já infraestruturadas e afastados de linhas 

de água); 

 Estabelecimento de acessos (privilegiando os caminhos existentes); 

 Desmatação e decapagem, essencialmente para a colocação dos apoios e para melhorar 

acessibilidade de máquinas e veículos; 

 Definição de uma faixa de proteção por baixo da linha elétrica (de 45 m), no interior da qual será 

necessário proceder a uma limpeza, que consiste no abate e/ou decote do arvoredo de grande 

dimensão suscetível de interferir com o funcionamento da linha (tal não será efetuado no caso da 

vegetação ripícola); 

 Implantação de apoios, ocorrendo uma afetação temporária da ocupação do solo durante a fase 

de construção, numa área de cerca de 400 m2 em torno de cada apoio, e uma afetação irreversível 

da ocupação do solo nos locais exatos da implantação dos apoios, por se ter de proceder à 

abertura de caboucos e construção dos maciços de fundação, envolvendo escavações e 
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betonagens (tendo presente a pequena dimensão destas intervenções e a geologia da área a 

intervencionar, estas ações serão, regra geral negligenciáveis para os aquíferos em presença). 

Fase de exploração 

Nesta fase, o principal impacte associado ao projeto considerado pelo EIA corresponde à realização das 

ações de manutenção na faixa de proteção de 45 m por baixo da linha elétrica. 

Dadas as características da área de implantação da pretensão, em zona de serra com uma orografia muito 

acentuada, os apoios serão sempre colocados nas encostas e nos topos das elevações evitando as zonas 

depressionárias (vales) por onde escoam as linhas de água. Deste modo a própria natureza do projeto 

determina impactes associados pouco significativos para os recursos hídricos superficiais. 

A implantação dos apoios não gerará impactes nos aquíferos. 

Medidas de minimização 

Dado que para os recursos hídricos os impactes serão pouco significativos, no EIA, de forma considerada 

correta, não são apresentadas medidas de minimização com especial relevo, para além daquelas que 

decorrem essencialmente da definição de boas práticas para a condução da obra, em conformidade com 

o estado da arte para este tipo de projetos, e com as quais se concorda genericamente. 

Entende-se como adequada a metodologia adotada, em que, em fase prévia à presente avaliação, se 

procedeu à análise do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais ao projeto, onde se efetuou a 

seleção de alternativas de corredores para a implementação dos traçados da linha. Este processo tem 

vindo a cumprir desde o início os procedimentos instituídos de planeamento e avaliação ambiental, 

resultando numa versão de projeto de execução que se considera correta e completa do ponto de vista 

técnico e conceptual. Verifica-se ainda que os impactes do projeto sobre os recursos hídricos superficiais 

e subterrâneos serão pouco significativos ou nulos. 

 

5.3. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

Instrumento de Gestão Territorial 

O estudo observou e caracterizou devidamente as propostas, estratégias e orientações previstas nos 

instrumentos de gestão territorial (IGT) ao nível setorial (Plano Nacional da Água, Plano Rodoviário 

Nacional, Plano Sectorial da Rede Natura 2000, Planos Regionais de Ordenamento Florestal do Alentejo e 

do Algarve – PROF Alentejo e PROF Algarve, Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira - RH6, 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana - RH7), regional (Plano Regional de Ordenamento do 

Território do Alentejo e Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve) e municipal (Planos 

Diretores Municipais de Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde, Ourique, Almodôvar, Loulé e Tavira) 

e identificou as servidões administrativas e restrições de utilidade pública, na área de intervenção, 

designadamente a Reserva Agrícola Nacional (RAN) e a Reserva Ecológica Nacional (REN), o Domínio 

Hídrico e as várias Servidões existentes (de infraestruturas, equipamentos e recursos). 

Região do Alentejo 

Para a região do Alentejo, concorda-se de modo geral com o EIA quando indica que: 

 “(…) as componentes do Projeto implantam-se maioritariamente em classes classificadas como 

espaços de aptidão agrícola ou ecológica, de uso silvícola ou silvopastoril, de florestas e de 

exploração de recursos geológicos. (…)”. 

 “(…) para as classes e categorias de espaços acima listadas, foi demonstrado a compatibilidade do 

Projeto com os PDMs de Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde e Ourique.”. 
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Nesse sentido, considera-se que o projeto tem enquadramento nos anteriormente referidos Planos 

Diretores Municipais (PDMs). 

Região do Algarve 

Para a região do Algarve, há a referir o seguinte: 

Ao nível regional, o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve define, em termos 

estratégicos no âmbito da Valorização e Requalificação Ambiental, o fomento de novas atividades 

associadas às energias renováveis e aos modelos de desenvolvimento económico. Considerando as 

orientações deste plano, verifica-se que no Capítulo n.º 4 – Normas específicas de carácter setorial, ponto 

4.5 – Energias renováveis, há uma referência própria ao encorajamento para o uso eficiente da energia e 

gestão racional da procura energética na região, minimizando os níveis de desperdício e a dependência 

de energias não renováveis, “(…) em especial nas áreas onde as redes de distribuição representem custos 

de instalação mais elevados, recomendam uma nova política que promova a sua utilização extensiva”. 

Refere especificamente “(…) que é fundamental promover o aproveitamento e utilização em todo o 

Algarve assegurando a sua correta inserção no território e nos sistemas de transporte e distribuição de 

energia”, designadamente o desenvolvimento de nova rede de infraestruturas da Rede Nacional de 

Energia, pela introdução da linha de transporte a 400 kV, e estabelece orientações específicas para a sua 

instalação, salvaguardando as questões sociais e ambientais face aos impactes associados bem como a 

indicação das zonas mais aptas para a sua instalação. 

O projeto é abrangido por áreas nucleares integradas na Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental (ERPVA), que agrega áreas nucleares de elevado valor conservacionista e corredores ecológicos 

que asseguram a continuidade dos processos ecológicos entre as áreas nucleares e os territórios do 

interior e do litoral. A área de estudo engloba o Corredor Ecológico do Baixo Guadiana e Serra e áreas 

nucleares que correspondem a Sítios de Importância Comunitária e zonas de Proteção Especial da Rede 

Natura 2000, e corredores ecológicos. No Algarve, o traçado em causa, atravessa ainda o Sítio Ramsar – 

Zonas Húmidas da Ribeira do Vascão. Associado ao corredor ecológico do Guadiana, devem ser adotadas 

medidas que assegurem que os objetivos de gestão da manutenção da diversidade genéticas destas áreas, 

garantindo a continuidade ecológica entre a Serra do Caldeirão e o Vale do Guadiana ao longo dos vales 

das principais ribeiras afluentes, assegurando a conservação de galerias ripícolas e dos bosques de azinho 

e sobro e de matagais evoluídos ao longo das vertentes. 

Os corredores foram definidos por forma a evitar as condicionantes existentes, nomeadamente no que se 

refere às áreas urbanas e urbanizáveis definidas nos Planos Diretores Municipais de Loulé e Tavira, 

existindo, no entanto, algumas habitações próximas dos apoios da linha: o aglomerado populacional de 

Vale da Moita (junto ao apoio 177) e Corte João Marques (a sul do apoio 183) no concelho de Loulé, e 

Alcarias Pedro Guerreiro (a norte do apoio 192) no concelho de Tavira. Não obstante, o traçado deverá 

salvaguardar sempre o devido afastamento a aglomerados populacionais (áreas de habitação rural) ou 

habitações e apoios agrícolas, devendo garantir as distâncias legais da passagem da linha elétrica, e, 

procurar soluções que mitiguem, no mínimo, o impacte dos apoios na paisagem envolvente a habitações, 

na perceção do observador fixo. 

O EIA analisa ainda a conformidade e as incompatibilidades da instalação do projeto por classes de espaço 

presente nos Planos Diretores Municipais. No que se refere ao PDM de Loulé em vigor (Aviso 

n.º 7430/2017, de 3 de julho) e no que se respeita à classificação e qualificação do solo (Planta de 

Ordenamento) o traçado incide em solo rural – maioritariamente em Espaços Florestais e pontualmente 

em Espaços agrícolas (pontualmente em Reserva Agrícola Nacional) e em Tavira (Aviso n.º 24377-B/2007, 

de 11 de dezembro) em Áreas Florestais de Produção e Áreas florestais de uso condicionado. De acordo 

com o regulamento dos respetivos PDM, considera-se não haver incompatibilidade efetiva com a 

classificação/qualificação do uso do solo, uma vez que estes planos definem regras para a construção/ 

efetivação de infraestruturas ou equipamentos de inequívoco interesse publico, situação a validar pelos 
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respetivos municípios. 

Servidões administrativas e restrições de utilidade pública (SARUP) 

No que que se refere às condicionantes, servidões administrativas e restrições de utilidade pública, o 

estudo da implantação e desenvolvimento da linha elétrica, identificou para todas as intervenções e troços 

de linhas as diferentes categorias de solo e as condicionantes ao projeto, designadamente: Domínio 

Público Hídrico – DPH (linhas de água principais e planos de água); Reserva Ecológica Nacional (REN); 

Reserva Agrícola Nacional (RAN); Zonas de proteção de albufeiras protegidas; Rede Natura 2000; 

Aproveitamentos hidroagrícolas; Servidões aeronáutica e radioelétrica, Servidões rodoviárias e 

ferroviárias (rede viária existente); Perigosidade e risco de incêndio florestal; Montado de Sobro/Azinho 

e Recursos Energéticos e Geológicos. 

No que respeita ao Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (RJREN), o EIA identifica 

adequadamente as tipologias de REN presentes nos vários concelhos e elenca os usos/ações previstas no 

RJREN, aprovado pelo Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 124/2019, de 28 de agosto. 

Região do Alentejo 

Na região do Alentejo, no que respeita à afetação da REN pelo projeto, verifica-se que apenas 125 novos 

apoios, num total de 4.112 m2, sobrepõem-se nas tipologias: Áreas estratégicas de infiltração e de 

proteção e de recarga de aquíferos; Zonas ameaçadas pelas cheias; Áreas de elevado risco de erosão 

hídrica do solo. 

Sobre a avaliação de impactes do projeto na REN, concorda-se com o EIA quando indica que: 

 “(…) a afetação potencial introduzida pelas linhas elétricas em estudo apresenta uma natureza 

bastante circunscrita, localizada apenas ao local de implantação dos apoios (400 m2 por apoio).”; 

 “(…) será expectável um impacte negativo, temporário na fase de construção, ou permanente na 

fase de exploração, potencialmente significativo, dado que ocorre a afetação de áreas que 

apresentam condicionantes legais, mas localizado e de baixa magnitude face à reduzida área 

efetivamente afetada.”; 

 “(…) não se prevê a ocorrência de impactes cumulativos sobre o Ordenamento do Território e 

Condicionantes ao uso do solo existentes, atendendo a que não se prevê qualquer alteração 

acrescida nos instrumentos de gestão territorial e nas respetivas figuras de planeamento pela 

exploração simultânea dos vários projetos.”. 

Sobre o enquadramento do projeto no RJREN, importa referir que: 

• não se concorda com o EIA quando conclui que “(…) para todas estas classes de REN, a instalação 

de uma linha elétrica encontra-se apenas sujeita a uma obrigatoriedade de Comunicação Prévia.”; 

• por se verificar que o projeto não tem enquadramento no RJREN pois, possuindo as Linhas todas 

características de Muito Alta Tensão, o Anexo II Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, indica 

que a instalação de Linhas de Muito Alta Tensão não possui usos e ações compatíveis com os 

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

integradas na REN. 

Contudo, o projeto (linhas elétricas, ampliações de subestações, nova subestação e respetivos acessos) 

poderá ser enquadrado no artigo 21.º do referido diploma legal: 

• n.º 1 “Nas áreas da REN podem ser realizadas as ações de relevante interesse público (…) desde 

que não se possam realizar de forma adequada em áreas não integradas na REN.”; 

• n.º 2 “O despacho referido no número anterior pode estabelecer, quando necessário (…) medidas 
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de minimização de afetação para execução de ações em áreas da REN.”; 

• n.º 3 “No caso de infraestruturas públicas (…) sujeitas a avaliação de impacte ambiental, a 

declaração de impacte ambiental favorável ou condicionalmente favorável equivale ao 

reconhecimento do interesse público da ação.”. 

Assim, e de acordo com n.º 2 do citado artigo 21.º, considera-se que deverá ser transposto para a DIA 

todas as Medidas de Minimização indicadas no EIA, nomeadamente as do fator Uso do Solo e do 

Ordenamento do Território, bem como a necessidade do cumprimento dos seguintes Planos: de 

Acompanhamento Ambiental; de Acessos; de Formação Ambiental; de Emergência Ambiental; de 

Prevenção e Gestão de RCD. 

Região do Algarve 

Na região do Algarve, há a referir, relativamente à delimitação da REN nos concelhos algarvios, que o 

projeto abrange as categorias “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, “Áreas estratégicas de 

proteção e recarga de aquíferos”, “Cursos de água e respetivos leitos e margens” e “Zonas ameaçadas 

pelas cheias”. No âmbito das competências específicas da CCDR Algarve sobre o projeto/área em apreço, 

e de acordo com a carta da REN, em vigor para o concelho de Loulé (Resolução de Conselho de Ministros 

– RCM n.º 92/95, de 22 de setembro, alterada pela RCM n.º 66/2004, de 26 de maio) e para o concelho 

de Tavira (RCM n.º 20/1997, de 8 de fevereiro, alterada pela RCM n.º 84/2007, de 25 de junho, pelo 

Despacho n.º 903/2008, de 8 de janeiro, pela RCM n.º 11/2008, de 21de janeiro, pelo Despacho 

n.º 7510/2014, de 9 de junho e pelo Aviso – extrato – n.º 1573/2015, de 11 de fevereiro e Aviso 

n.º 17924/2019, de 12 de dezembro) a área afeta aos corredores em estudo, nas tipologias identificadas, 

está sujeita às disposições do RJREN. 

De acordo com o referido regime, e tratando-se de um projeto que tem por fundamento a distribuição de 

energia a partir de fontes de energia renovável, o Anexo II identifica um conjunto de “usos e ações 

compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos 

naturais de áreas integradas na REN”, em função das categorias de áreas integradas em REN, constando 

no Anexo I da Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro, as condições para a sua viabilização. Analisada 

a pretensão, verifica-se que as ações propostas poderão ser admitidas nas tipologias REN em presença, 

desde que cumpram os requisitos estabelecidos na referida Portaria, nomeadamente no ponto II – 

Infraestruturas, alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis 

nos termos do regime legal aplicável, sem que lhes sejam aplicáveis requisitos específicos. 

No traçado da linha há ainda a travessia de alguns cursos de água não navegáveis, sendo que não haverá 

interferência ao nível do solo. 

Existem ainda pequenas áreas em Reserva Agrícola Nacional (RAN) que correspondem a solos com algum 

potencial de capacidade de uso agrícola. As utilizações com finalidade não agrícola, só podem verificar-se 

quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º do 

regime jurídico da RAN (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro), e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da 

RAN, no que respeita às componentes técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, 

preferencialmente, nas terras e solos classificados como de menor aptidão. Fazem parte destas 

utilizações, instalações ou equipamentos para produção de energia a partir de fontes de energia 

renováveis. 

Não obstante, a localização dos estaleiros deverá ficar fora de áreas condicionadas, designadamente em 

áreas afetas à REN, à RAN e, preferencialmente fora de áreas localizadas na Estrutura Regional de Proteção 

e Valorização Ambiental (ERPVA) do PROT Algarve. O mesmo se aplicará à implantação dos apoios e 

fundações que deverão ocorrer preferencialmente fora destas áreas, devendo garantir-se o devido 

afastamento a aglomerados populacionais, habitações e apoios agrícolas. 
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De forma global, dado que o ICNF e a DGEG se encontram representados na Comissão de Avaliação do 

presente procedimento de AIA, deverá o projeto ficar condicionado à pronúncia favorável da Entidade 

Regional da RAN, nos casos de ocupação de áreas da RAN, como as áreas de grande aptidão agrícola (PDM 

de Ferreira do Alentejo) e espaços agrícolas de produção (PDMs de Aljustrel e Ourique). 

É de referir que a pronúncia do ICNF faz parte integrante do presente parecer, designadamente no âmbito 

do fator ambiental Sistemas Ecológicos. 

Considerando a pronúncia da DGEG, no âmbito do presente procedimento de AIA, sobre a viabilidade de 

implantação do projeto de Modificação da RNT, há a referir o seguinte: 

 Em relação aos recursos energéticos, aquela entidade indica que nos concelhos abrangidos por 

este projeto não existem infraestruturas de transporte e de distribuição de gás natural nem 

oleodutos, e as unidades autónomas de gás (UAG) que abastecem as empresas PLUS Alfundão, 

S.A. (em Ferreira do Alentejo) e CELOLI, Lda. (em Loulé) não interferem com a nova ligação. 

 No que respeita aos recursos geológicos, refere a DGEG que não verifica a existência de 

interferência com recursos hidrogeológicos e/ou geotérmicos. Após análise dos elementos 

recebidos e confrontação com as pedreiras existentes e pedidos de licenciamentos em curso, 

aquela entidade refere não ter nada a opor à implantação do projeto. 

Relativamente aos depósitos minerais e tendo em vista a coexistência de ambas as atividades, a 

DGEG condiciona o projeto ao seguinte: 

o Que a respetiva implantação não seja impeditiva da revelação, e eventual futura 

exploração, de recursos geológicos, nomeadamente na área de Prospeção e Pesquisa 

“ERMIDAS” (atribuída) e assim não seja impeditiva dos respetivos trabalhos de campo 

previstos, nomeadamente levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos na área 

de implantação da linha elétrica, e de sondagens mecânicas na sua proximidade; 

o Que não sejam inviabilizadas outras futuras atribuições de direitos de depósitos minerais 

e atividades respetivas de prospeção, pesquisa e eventual exploração, especialmente nas 

áreas com pedidos de PP em tramitação na DGEG e em áreas potenciais de recursos 

geológicos já identificadas. 

Globalmente, em termos de avaliação de impactes, os potenciais impactes das linhas de transporte de 

energia sobre o ordenamento do território relacionam-se com a ocupação de áreas de uso condicionado, 

conforme previsto nos respetivos instrumentos de gestão territorial e que se evidenciam nas fases de 

construção e de exploração, nomeadamente em áreas afetas à REN e RAN e em povoamentos florestais. 

Foram identificadas as situações de localização de apoio em áreas florestais de produção-proteção, em 

solos afetos à RAN e em REN. Consideram-se assim neste descritor, os impactes negativos, diretos, 

localizados, permanentes, significativos e de magnitude baixa a elevada. 

De referir que na avaliação dos impactes cumulativos, o EIA ponderou, nas fases de construção e de 

explorarão, todos os projetos (existentes, previstos ou em licenciamento) localizados na envolvente do 

projeto num raio de 5 km, face ao projeto em avaliação – linhas de transporte de energia, centrais 

fotovoltaicas, autoestradas e linha ferroviária do Alentejo, não tendo previsto a ocorrência de impactes 

cumulativos. 
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5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O projeto em avaliação enquadra-se no âmbito do PDIRT 2018-2027, que visa contribuir para reforçar a 

capacidade de receção da nova geração que tem vindo a ser instalada e desenvolvida no Alentejo e no 

Algarve por centros electroprodutores fotovoltaicos, cujo somatório de solicitações já correspondem a 

valores de potência superiores a 40000 MW. 

As referências neste fator foram adequadamente registadas em texto, desagregadas ao nível regional, 

concelhio e de freguesia, e na cartografia. O EIA baseou-se em informações compiladas sobre estatísticas 

oficiais e indicadores atualizados e utilizados em estudos desta natureza. Relevo para a profundidade do 

EIA, quer no âmbito sociodemográfico, onde foram identificadas as principais temáticas que se prendem 

com a evolução demográfica e a sua distribuição pelo território, quer nos aspetos relativos ao 

enquadramento económico da área do projeto. 

No que respeita à vertente sociodemográfica, sobre a localização das componentes do projeto, destaca-

se a seleção dos três 3 Troços, que permitiu o afastamento, quer a habitações/montes isolados quer a 

pequenas áreas urbanas descontínuas, junto às principais vias rodoviárias. 

No que respeita à vertente económica, sobre a localização das componentes do projeto, destaca-se o 

facto de se situarem em zonas florestais e agrícolas, e em espaços de exploração de recursos minerais, 

assim como as principais atividades económicas estão nos setores primário e terciário, com destaque para 

o turismo. 

É de referir que a implantação/construção das componentes do projeto, nomeadamente os apoios das 

várias Linhas Elétricas, dará lugar ao pagamento de indemnizações, cobrindo os prejuízos que a afetação 

da parcela de terreno e a correspondente servidão possam causar. De referir ainda que a abertura e/ou 

melhoria de acessos aos locais de obra poderão ter reflexos positivos na acessibilidade dos terrenos 

situados nas imediações. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Região do Alentejo 

Para a região do Alentejo, no que respeita aos impactes durante a fase de construção, há a referir que o 

EIA identifica a emissão de poeiras, o aumento dos níveis de ruído e a intrusão visual como as atividades 

responsáveis pela perturbação e/ou afetação da qualidade de vida dos habitantes junto aos locais de 

obras, essencialmente nas zonas dos apoios e dos estaleiros. 

Assim, será expectável um impacte negativo pouco significativo, associado à afetação temporal sobre a 

qualidade de vida da população e perturbação da gestão e fluidez do tráfego rodoviário, 

logístico/industrial ou turístico/sazonal, junto de que reside mais próximo dos locais em obra. 

Será ainda expectável um impacte positivo pouco significativo, associado quer à geração de emprego na 

obra quer à potencial dinâmica económica gerada pelos trabalhadores na restauração/alojamento, junto 

às diferentes frentes de obra. 

Em relação aos impactes durante a fase de exploração, o EIA indica que a exploração das linhas elétricas 

irá reforçar o abastecimento elétrico nas regiões do Baixo Alentejo e Algarve, e ainda garantir o 

escoamento da produção adicional de energia com origem nas várias centrais fotovoltaicas existentes e 

previstas na região do Baixo Alentejo. 

Assim, será expectável a ocorrência de um impacte positivo significativo, associado, quer à maior eficácia 

e qualidade nos serviços de fornecimento de energia elétrica na região sul, quer à contribuição na resposta 
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a um objetivo nacional previsto no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, o escoamento da 

produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. 

Região do Algarve 

Para o troço do projeto que interceta a região do Algarve, importa referir, para a fase de construção, que 

os territórios que são atravessados na região do Algarve afiguram-se despovoados e, os poucos 

aglomerados rurais existentes, não possuem restauração ou alojamento que permitam beneficiar de 

alguns impactes positivos, associados à execução da obra, com exceção provavelmente da localidade de 

Cachopo (próxima da Subestação de Tavira) e do Ameixial. Os impactes positivos esperados na fase de 

construção serão pouco significativos e de pouca magnitude. 

Associados à construção da linha poderão existir ainda impactes positivos sobre alguns caminhos e 

acessibilidade aos terrenos de proximidade dos apoios, e que podem permitir uma maior mobilidade e 

gestão em caso combate contra incêndios. 

Prevêem-se alguns impactes negativos que podem ter alguma expressão resultante da passagem da linha, 

no entanto, por se fazer uso de um corredor já existente, perspetiva-se uma redução dos impactes 

negativos em relação à perceção que os habitantes poderão ter em relação ao projeto. 

Assim, como o novo traçado se desenvolve em paralelo à atual Linha, perspetiva-se que ocorre uma 

experiência consolidada de gestão destas faixas (servidão administrativa constituída por 45 m a partir do 

eixo), pelo que, o Plano de reconversão da faixa de proteção deverá continuar a garantir a preservação 

dos povoamentos existentes (recorrendo somente a desmatações de espécies subarbustivas e herbáceas), 

mas sempre de modo a evitar afetações que possam por em causa a débil rentabilidade agroflorestal dos 

terrenos abrangidos. 

Na fase de construção existem também riscos de incêndios, resultantes da combinação das condições 

climáticas com a execução de trabalhos, mesmo que possam ser extremamente simples, envolverão o uso 

de maquinaria diversa. Em caso de incêndio, a destruição do já muito fragilizado tecido socioeconómico 

local pode revelar-se muito prejudicial para a viabilidade futura da ocupação nestes territórios do interior 

algarvio. 

Para precaver eventuais riscos de incêndio, o planeamento da obra deve condicionar a realização de 

diversos trabalhos, durante os meses estivais, prevendo-se, somente, aqueles, que não apresentem 

qualquer tipo de risco para pessoas e bens, e, obviamente, para a paisagem. 

Relativamente à fase de exploração, os impactes positivos esperados referem-se à concretização dos 

objetivos do projeto, que visam “o reforço da estrutura de rede elétrica, garantindo, em simultâneo, o 

escoamento da produção adicional de energia de origem fotovoltaica” prevista para a região do Baixo 

Alentejo e Algarve, traduzindo-se numa melhor qualidade de serviços de fornecimento de energia e 

atividades económicas, como refere o EIA “muito significativos, atendendo a que dá resposta a um 

objetivo nacional previsto no Roteiro Nacional para Neutralidade Carbónica”. A nível local identifica-se 

como impacte negativo, intrusão visual (avaliada noutro descritor), não ocorrendo impactes positivos que 

beneficiem os territórios que são atravessados pela linha. 

Ao nível dos impactes negativos resultantes da afetação dos pontos de apoio, releva-se que, como é 

referido no EIA, nos termos da lei, os proprietários têm direito a uma indeminização para cobrir os 

prejuízos resultantes “da afetação da parcela de terreno ao apoio e a correspondente servidão”. Neste 

sentido, e tendo em consideração a perturbação no coberto vegetal natural ocorrente nestes territórios, 

os impactes negativos serão pontuais, devendo-se salvaguardar que a implantação dos apoios não ocorra 

sobre afloramentos rochosos. 

Foram ainda abordados possíveis impactes cumulativos na fase de exploração – no tipo de 

ocupação/povoamento e utilização do corredor para outra Linha – tendo-se concluído que na região do 
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Algarve não vai gerar alterações para além da “avaliação ou significado dos impactes identificados no EIA” 

pela presença de outros projetos. 

Quanto à fase de desativação, evidencia-se a recuperação dos solos ocupados pelos apoios e a sua possível 

recuperação para atividade agroflorestal, considerando-se, nessa medida, como impactes positivos, mas 

de reduzida magnitude. Nesta fase, podem ocorrer impactes negativos, de reduzida magnitude e 

significância, resultantes de possíveis interferências no estrato arbóreo existente, que são minimizáveis 

de acordo com as medidas previstas no EIA. 

No que respeita às medidas de minimização, concorda-se com a execução das indicadas no EIA, bem como 

a necessidade do cumprimento dos seguintes planos: Plano de Acompanhamento Ambiental; Plano de 

Acessos; Plano de Formação Ambiental; Plano de Emergência Ambiental; Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição. 

 

5.5. USO DO SOLO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A metodologia de trabalho teve em conta a natureza e características dos solos e uso atual ocorrentes na 

zona do projeto e envolvente, tendo sido utilizada a Carta de Solos e carta litológica do Atlas do Ambiente, 

a Carta Geológica de Portugal e respetiva informação associada, assim como a informação disponível para 

a caracterização da Capacidade de Uso do Solo. 

Importa referir, de uma forma geral, que a implantação de linhas de transporte de energia elétrica não 

implica a ocupação contínua do solo onde é implantada, mas apenas uma ocupação pontual e reduzida 

correspondente, unicamente, aos locais de implantação dos apoios. 

No que respeita às linhas elétricas que constituem o projeto, verifica-se a necessidade da instalação de 

414 novos apoios e a desmontagem de 152 apoios existentes. 

Sobre as afetações das linhas que constituem os 3 Troços do projeto, destaca-se: 

 Em termos de tipo de solo, a existência de Luvissolos, Vertissolos, Planossolos e Litossolos; 

 165 600 m2 de área de trabalho para a implantação dos novos apoios (400 m2 por apoio); 

 38 079 m3 de solos originados nas escavações para a instalação dos novos apoios; 

 47 559 m2 de solos ocupados permanente com a instalação dos novos apoios; 

 81,5 % de solos ocupados permanente nas classes de uso D e E, e 12,8 % nas classes de uso A e B; 

 63 % de solos ocupados permanente com um uso florestal e 37 % com um uso agrícola ou agro-

florestal; 

 a ocupação representativa corresponde a áreas de sobro/azinho e a áreas de culturas temporárias 

de sequeiro e regadio, ambas compatíveis com a instalação dos novos apoios e a criação da faixa 

de servidão (45 m). 

Sobre as afetações da linha elétrica a desativar, destaca-se: 

 15 200 m2 de solos libertados pelos apoios a desmontar; 

 68 % de solos libertados nas classes de uso D e E, e 20,7 % nas classes de uso A e B; 

 68 % de solos libertados inserem-se em áreas com culturas temporárias de sequeiro e regadio. 

Assim, as linhas elétricas do projeto irão afetar, permanente, apenas 32 599 m2 de solos, dos quais só 

4.001 m2 possuem classes de uso A ou B. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3438 

 

 
Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira 
 

52 

Sobre as afetações das subestações, destaca-se: 

 6,5 ha para construir a Subestação de Panóias, em solos da classe de capacidade de uso B; 

 4,2 ha para ampliar a Subestação de Ferreira do Alentejo, em solos da classe de capacidade de 

uso E; 

 5 600 m2 para ampliar a Subestação de Ourique; 

 2 105 m3 o volume necessário de terras de empréstimo, para assegurar as obras nas subestações. 

Considera-se assim que a caracterização da situação de referência relativamente às unidades pedológicas 

e classes de capacidade de uso, que ocorrem na área de intervenção, está correta, sendo referido que na 

generalidade do projeto foram evitadas áreas com elevada capacidade de uso. 

Para a caracterização do uso do solo e ambiente social, foi utilizada informação recebida das várias 

entidades, a constante nos instrumentos de gestão territorial em vigor, a caracterização do uso do solo 

resultado de cartografia disponível (carta de ocupação do solo CORINE Land Cover 2016, ortofotomapas 

e a Cartografia Geral e Projeto à escala 1:2 000), confirmada em trabalho de campo, permitindo um maior 

detalhe na descrição das áreas agrícolas, florestais, edificadas e artificializadas. Foram também utilizados 

os dados estatísticos do Instituto Nacional de Estatística (INE), para a caraterização da dinâmica 

demográfica e das principais atividades económicas e foram caraterizados as principais acessibilidades 

existentes. 

No que se refere ao uso e ocupação do solo a caracterização é feita por tipologia e por apoio e vão, ao 

longo do traçado. 

É de referir que, para a região do Algarve, se verifica o seguinte: 

 No concelho de Loulé encontram-se predominantemente Florestas de azinheira, Sistemas 

agroflorestais (SAF) de azinheira e Florestas de sobreiro. No concelho de Tavira, maioritariamente 

Matos, Florestas de pinheiro manso, e Florestas de azinheira. Nesta zona podem ainda observar-

se algumas áreas de SAF de azinheira, Floresta de sobreiro e pequenas áreas de Floresta de 

eucalipto. Ao longo do traçado desta linha é possível verificar a presença de áreas de culturas 

temporárias de sequeiro e regadio, olivais, pomares e culturas temporárias e/ou pastagens 

melhoradas associadas a olival. 

 O projeto desenvolve-se numa região dominada por espaços agrícolas e florestais, com 

aglomerados populacionais junto às principais vias de comunicação rodoviárias, existindo algumas 

habitações, no concelho de Loulé, o aglomerado populacional de Vale da Moita (junto ao apoio 

177) e Corte João Marques (a sul do apoio 183), e, no concelho de Tavira, Alcarias Pedro Guerreiro 

(a norte do apoio 192). 

 

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

No que respeita aos impactes na zona dos apoios, será expectável um impacte negativo pouco 

significativo: 

 na fase de construção, associado quer à perda de solos com limitações severas à prática agrícola 

quer a um uso do solo atual sem necessidade do abate de árvores. 

 na fase de exploração, associado quer à ocupação irreversível do solo quer às restrições a usos do 

solo futuros dentro da faixa de proteção das linhas em exploração. 

Em particular para a região do Algarve, é de referir que a maioria das componentes do projeto ocupa 

maioritariamente solos das classes D e E com limitações severas a muito severas, traduzindo-se, na fase 

de construção, em impactes negativos, certos, localizados, permanentes, de reduzida magnitude e 
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significado. Sobre o uso do solo e ambiente social, os maiores impactes ocorrem com a destruição de 

culturas existentes, das zonas com ocupação florestal e na proximidade à linha de alguns aglomerados 

populacionais, particularmente em Vale da Moita, sem descurar Corte João Marques e Alcarias Pedro 

Guerreiro, sendo esperados impactes negativos, certos, localizados, permanentes, de média magnitude e 

significativos. Neste contexto, devem-se garantir as distâncias legais da passagem da linha elétrica e 

procurar soluções que mitiguem, no mínimo, o impacte dos apoios na paisagem envolvente a habitações, 

na perceção do observador fixo, sem descurar outras medidas que se afigurem oportunas a considerar 

em matéria de análise de outros fatores, em particular em matéria de paisagem. 

Na avaliação dos impactes cumulativos, o estudo ponderou, nas fases de construção e de explorarão, 

todos os projetos (existentes, previstos ou em licenciamento) localizados na envolvente do projeto num 

raio de 5 km, face ao projeto em avaliação – linhas de transporte de energia, centrais fotovoltaicas, 

autoestradas e linha ferroviária do Alentejo. Em termos de uso do solo, o estudo não prevê a ocorrência 

de impactes cumulativos. No entanto, durante a fase de construção, se as obras das diferentes 

componentes do projeto ocorreram em simultâneo, poderá haver maior afetação de solos (estaleiros e 

caminhos). 

No que respeita às medidas de minimização, concorda-se com a execução das indicadas no EIA, bem como 

a necessidade do cumprimento dos seguintes planos: Plano de Acompanhamento Ambiental; Plano de 

Acessos; Plano de Formação Ambiental; Plano de Emergência Ambiental; Plano de Prevenção e Gestão de 

RCD. 

 

5.6. SOLO E USO AGRÍCOLA DO SOLO 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O projeto de execução (PE) da Modificação da RNT entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira, em 

avaliação, interfere com os Aproveitamentos Hidroagrícolas do Roxo (AH Roxo), de Campilhas e Alto Sado 

(AHCAS) e os Blocos de Rega de Ferreira-Valbom, de Ervidel e do Roxo-Sado/Rio de Moinhos, do 

Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA). 

Estes Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH) constituem-se como condicionantes ao uso do solo, sendo 

regidos por regime jurídico específico, que considera tanto a salvaguarda das áreas beneficiadas, como a 

integridade das suas redes de infraestruturas, para as quais são definidas faixas de proteção, 

genericamente de pelo menos 5 metros para cada lado das infraestruturas. 

Relativamente ao PE em avaliação, localizam-se, em parte, sobre AH: 

 O traçado proposto para implementação da linha dupla Ferreira do Alentejo – Panóias 1 e 2, a 

150/400kV (LFA.PNA1 e LFA.PNA2), com início de construção proposto para maio de 2022 e 

entrada ao serviço em setembro de 2023; 

 A Linha Ferreira do Alentejo – Sines 2 (LFA.SN2) – apoios 1 e 2; 

 A localização proposta para a ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA), a 

400/150/60 kV, reposição de acessos na sua envolvente, bem como a localização do estaleiro para 

apoio à obra, na primeira fase; e 

 A linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV (LFA.OQ), atualmente em exploração, sendo 

proposta para desmontagem após a entrada em funcionamento do novo sistema de transporte, 

o que está previsto que ocorra após setembro de 2023. 

Os AH regem-se pelo disposto no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), 

traduzido no Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3438 

 

 
Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira 
 

54 

de abril, e legislação complementar, de que se destacam os seguintes regulamentos definitivos de obra 

(http://sir.dgadr.gov.pt/regulamento-definitivo-dos-aproveitamentos-hidroagricolas; 

https://www.edia.pt/pt/o-que-fazemos/apoio-ao-agricultor/blocos-de-reganormas-de-exploracao/): 

 Regulamento da Obra de Rega dos Campos do Roxo – Diário do Governo n.º 18, IIIª Série, de 22 

de janeiro de 1971; 

 Regulamento da Obra de Rega dos Vales de Campilhas e S. Domingos – Diário do Governo n.º 16, 

IIIª Série, de 20 de janeiro de 1971; 

 Regulamento Definitivo do Aproveitamento Hidroagrícola de Ferreira (Blocos de Rega de Ferreira-

Valbom)/EFMA – Regulamento (extrato) n.º 69/2015 , de 12 de fevereiro; 

 Regulamento Definitivo do Aproveitamento Hidroagrícola de Ervidel (Blocos de Rega de Ervidel) / 

EFMA – Despacho n.º 11915/2014, de 25 de setembro; 

 Regulamento Definitivo do Bloco de Rio de Moinhos (Bloco de Rega de Roxo-Sado) / EFMA – 

Despacho n.º 752/2019, de 17 de janeiro. 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Considerando a necessidade de salvaguarda e garantia da integridade e bom funcionamento dos AH do 

Roxo, de Campilhas e Alto Sado e dos Blocos de Rega do EFMA (Ferreira-Valbom, Ervidel e Roxo-Sado/Rio 

de Moinhos), considera-se necessário que, no atravessamento das áreas agrícolas e de caminhos agrícolas, 

sejam avaliadas as distâncias mínimas aos cabos, pelo menos nas situações mais restritivas, 

nomeadamente em olival e em prédio com pivots instalados, tendo em vista a manutenção das culturas e 

o tráfego de veículos/máquinas agrícolas, de apoio à atividade. 

Deve ser dada especial atenção aos caminhos executados pela EDIA que são considerados no Plano de 

Acessos, no qual esses caminhos devem estar listados, com particular referência à sensibilidade da 

possível utilização dos caminhos de serviço, paralelos ao adutor Roxo-Sado, pela sua proximidade a este 

e pelas travessias que são propostas por cima dessa infraestrutura (conduta em betão, DN 2500, com 

caudal de transporte de 6 m3/s), sendo de todo o interesse evitar essas travessias. No entanto, em 

qualquer situação de proposta de utilização, a exequibilidade da mesma terá de ser avaliada, previamente, 

com a EDIA. A título de exemplo, indicam-se os seguintes caminhos agrícolas: CA11, CA12, CA3 e CA10. 

O reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos (capítulo 3.2.2.6.3 – Reconhecimento, sinalização e 

abertura de acesso do EIA) em AH deverá ser acompanhado pelas Entidades Concessionárias (EC) dos AH 

(a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA), a Associação de Beneficiários 

do Roxo (ABROXO) e a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS)), tendo 

em vista a preservação de infraestruturas e não implicação com as respetivas faixas de proteção, bem 

como, se necessárias, projetar as medidas de proteção acrescidas, às infraestruturas que se localizem em 

trajetos selecionados para acesso às obras. 

A dimensão máxima para os acessos, que é mencionada no EIA, adequa-se às disposições do RJOAH, para 

a construção de caminhos em AH. Contudo, como disposto no RJOAH, o projeto terá de ser objeto de 

parecer no âmbito do licenciamento, o que integrará o parecer da DGADR, no cumprimento das 

disposições específicas (como exemplo refira-se o disposto na alínea c) do ponto 4 do anexo 3, do 

Regulamento Definitivo do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom). 

No que respeita à desmontagem da linha LFA.OQ, que será desativada entre os apoios 1 e 150, 

desenvolve-se, em parte na área beneficiada pelo EFMA (Blocos de Ferreira e de Ervidel) e cruzando o 

canal condutor geral do AH do Roxo, especificamente entre os apoios 1 e 51. Quando em sobreposição 

com AH, devem ser consideradas as mesmas recomendações que para a montagem, no interesse do 
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cumprimento do RJOAH, (nomeadamente, a salvaguarda das infraestruturas e faixas de proteção, 

localização de estaleiros e locais de desmontagem e plano de acessos) uma vez que, como referido no EIA, 

as ações desenvolvidas são similares. 

Para a desmontagem da linha, verifica-se a necessidade de ser efetuada a avaliação das implicações nos 

Blocos de Rega de Ferreira-Valbom e Ervidel, do EFMA, no que respeita às localizações que venham a ser 

propostas para estaleiros e parques de máquinas e na delimitação exata das áreas/estaleiros, em cada 

apoio, para a sua desmontagem, bem como na definição dos acessos às obras, em AH. Nesse sentido, 

considera-se necessária a execução de um Plano de Acessos para a LFA-OQ, sendo a sua implementação, 

sujeita a avaliação prévia com a DGADR e EC, no que respeita a implicações nos blocos de rega e suas 

infraestruturas. 

Em termos de acessibilidades, face à existência de caminhos agrícolas na área de interferência do projeto 

que, em parte, podem vir a ser utilizados para acesso aos locais de montagem e desmontagem de apoios, 

considera-se necessário que sejam objeto de reconstrução e/ou reposição das boas condições de 

mobilidade, após utilização no âmbito do projeto em avaliação, caso se verifique necessário. Note-se que 

alguns destes caminhos agrícolas foram executados pela EDIA, integrando os blocos de rega do EFMA. 

No que respeita às fundações e implantação dos apoios, o EIA refere (pág. 652) que “(…) A execução dos 

maciços das fundações em betão poderá obrigar à lavagem das betoneiras e respetivos acessórios, 

devendo ser efetuada a sua lavagem para cima das pargas de terra que serão posteriormente utilizadas 

no enchimento dos caboucos. Será assim necessário prever um destino adequado para os resíduos de 

betão a produzir nesta atividade”. Afigura-se de muita pertinência esta recomendação (relacionada com 

a Medida 57 do EIA), em particular nas áreas de AH, beneficiadas para a exploração agrícola de regadio. 

A lavagem dentro das áreas beneficiadas poderá causar degradação dos solos agrícolas o que terá de ser 

evitado. Em alternativa deveria essa ação ser executada nos estaleiros centrais, ainda sem localização 

definida, (mas fora dos AH e da RAN), ou em áreas a determinar para o efeito, ou no PE ou previamente à 

execução das obras, evitando a afetação de solo agrícola. 

Em relação às subestações e à tipologia de impactes associado (capítulo 6.3.2.1. do EIA), para além dos 

impactes mencionados verifica-se também impactes sobre as condicionantes AH e/ou RAN, 

nomeadamente na ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA) e com a construção da nova 

Subestação de Panoias. 

No caso da ampliação da SFA, verificam-se duas sobreposições do projeto com o EFMA (Bloco de Rega de 

Ferreira-Valbom), sobre área beneficiada e sobre infraestrutura de rega e faixa de proteção, pelo que o 

projeto deverá ser atualizado caso seja alterada a área atualmente proposta para a ampliação. A situação 

foi reportada ao proponente, o qual informou que a área para ampliação iria ser revista, deixando, na 

nova versão, de se verificar qualquer implicação com a infraestrutura e faixa de proteção de 5 metros para 

cada lado da conduta. 

O mesmo se passa com a proposta de localização do estaleiro (de apoio à obra da SFA), sobre área 

beneficiada do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom, o que não se considera adequado, uma vez que existem 

áreas alternativas para o estaleiro, pelo que esta localização deverá ser deslocalizada para área não 

beneficiada por AH. Neste caso o proponente também indicou que a situação iria ser corrigida. Contudo 

essas alterações não constam ainda do projeto em avaliação. 

É também proposta a implantação de restabelecimento de caminho, com as mesmas características, para 

restabelecer as acessibilidades cortadas com a construção da plataforma da subestação (Figura 3.9 – 

Ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA) – Implantação geral). Este, em AH, deverá 

enquadrar-se nas regras de execução de caminhos definidas na alínea c) do ponto 4 do anexo 3, do 

Regulamento Definitivo do Aproveitamento Hidroagrícola de Ferreira (blocos de rega Ferreira-Valbom) / 

EFMA - Regulamento (extrato) n.º 69/2015, de 12 de fevereiro. 
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No que respeita à área proposta para ampliação da SFA em sobreposição com AH, as áreas cuja alteração 

de uso impliquem a sua inutilização permanente para a atividade de regadio, e devendo ser declarada a 

utilidade pública do projeto, têm de ser, em consequência, objeto de exclusão prévia do EFMA, ao abrigo 

do art.º 101 º do RJOAH conjugado com o art.º 38.º do Regulamento Definitivo do Aproveitamento 

Hidroagrícola de Ferreira (blocos de rega Ferreira-Valbom) / EFMA - Regulamento (extrato) n.º 69/2015, 

de 12 de fevereiro. Este procedimento inicia-se pela apresentação de requerimento à DGADR, como 

explicitado em https://www.dgadr.gov.pt/exclusao. 

O requerimento de exclusão (processo) deverá ser acompanhado com parecer favorável da Entidade 

Regional da Reserva Agrícola do Alentejo, à utilização do solo pretendida. 

A exclusão dessa parcela beneficiada pelo EFMA só poderá ser efetuada por despacho da Sr.ª Ministra da 

Agricultura, em consequência de proposta da DGADR, sendo que o despacho de exclusão fixará o 

montante compensatório, cujo efetivo pagamento pelo interessado constitui condição da sua eficácia. 

O EIA avalia os impactes sobre as zonas de ocupação agrícola e atividades agrícolas. Neste contexto, 

particularmente na fase de construção, salientam-se os riscos, as preocupações, potenciais impactes e 

alertas mencionados pela Associação de Beneficiários do Roxo (ABROXO). Estes são extensíveis às 

restantes áreas agrícolas de regadio coletivo, devendo atender-se, contudo, às características técnicas e 

de funcionamento dos diversos sistemas instalados, no EFMA, AH Roxo e AH Campilhas e Alto Sado, bem 

como aos períodos de rega e culturas instaladas, anualmente ou permanentes. 

Importa referir que os pareceres das EC dos AH (que se encontram no Anexo II do presente parecer), 

emitidos no âmbito da presente avaliação, incluem as preocupações e os contributos daquelas entidades, 

as quais foram integradas na presente apreciação. 

A ABROXO salienta nomeadamente o risco associado a uma eventual rutura de canal, de conduta ou de 

adutor, em plena campanha de rega (no caso do AH do Roxo, decorrendo normalmente no período de 

março a outubro), já que poderá por em causa o regular fornecimento de água a culturas permanentes e 

ou anuais, com elevados custos de indemnização associados, em caso de interrupção prolongada do 

serviço de rega. 

A ABROXO faz ainda notar o período máximo para a reposição das condições iniciais de operacionalidade 

dos canais/adutores e regadeiras, de 48 horas. 

Acrescenta ainda o alerta para a realização de diversas operações por parte dos agricultores ao longo de 

todo o período da campanha de rega, de abril a novembro, que não deverão ser colocadas em causa, 

nomeadamente as sementeiras, plantações, tratamentos fitossanitários, rega e colheita. Veicula também 

a informação sobre o interesse do proprietário afetado pela localização dos postes 46 e 47, quanto à sua 

possível relocalização. 

No caso do regadio do EFMA, a EDIA acrescenta a referência a que, se algumas condutas forem 

danificadas, deverão as mesmas ser repostas em funcionamento com a maior brevidade possível, no prazo 

de 24 horas, alertando para as condutas que são cruzadas pelos acessos propostos aos locais de 

montagem e desmontagem dos apoios das linhas, bem como das áreas de trabalho (estaleiros) associadas 

a cada apoio. Caso essa rápida intervenção não aconteça, poderão ser imputados ao proponente todos os 

custos indemnizatórios por danos causados aos regantes afetados, por impossibilidade de rega, não se 

responsabilizando a EDIA, em caso algum, por esses danos. 

A ARBCAS faz também nota da importância de ser preservado o afastamento dos apoios 120 e 123 às 

infraestruturas do AH do Alto Sado (canal condutor geral e regadeira 03 desse canal), bem como dos 

condicionamentos que possam ser causados à atividade agrícola na área beneficiada do prédio n.º 06C. 

Assim, previamente às intervenções, devem ser contactadas as EC e a DGADR, tendo em vista a 

programação das intervenções da construção e desmontagem das linhas LFA.PNA 1 e 2, LFA.SN2 e LFA.OQ, 
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bem como a escolha de acessos a utilizar ou a abrir, equacionamento de implicações com as redes de 

infraestruturas dos AH e as medidas a adotar para reforço da sua proteção. 

No que respeita às implicações do projeto com os AH, é de referir que na primeira fase do procedimento, 

com o estudo de grandes condicionantes ambientais (EGCA), se definiu o traçado a adotar, mas não foram 

abordadas com detalhe as restantes implicações do projeto. 

Deveria assim destrinçar-se entre a fase de exploração, com a implicação mais localizada nos novos apoios 

e a fase de construção, que para além da localização dos apoios da linha LFA.PNA 1-2, implica 

nomeadamente a definição, caso a caso, das áreas de trabalho (estaleiro) para instalação desses apoios e 

a definição dos acessos aos locais das obras. Acrescem ainda as ações relacionadas com a desmontagem 

da linha LFA.OQ, que também implicam a definição de iguais áreas de estaleiro e acessos, bem como as 

intervenções do projeto para ampliação da SFA. 

Especificamente, no que se refere à delimitação das áreas de trabalho (estaleiro) para instalação dos 

apoios e à definição dos acessos a esses locais, tanto no traçado da nova linha LFA.PNA 1-2, como para a 

desmontagem da linha LFA.OQ, considera-se que se tratam de intervenções com bastante sensibilidade 

quando localizadas na proximidade das redes de infraestruturas dos regadios (AH do Roxo, AHCAS e Blocos 

de rega do EFMA), mesmo verificando-se que a localização dos novos apoios da linha LFA.PNA 1-2, cumpre 

com o disposto no RJOAH no que respeita à servidão para salvaguarda das infraestruturas, cumprindo 

genericamente, com um afastamento superior a 5 metros, para cada lado das infraestruturas. 

Entende-se que será útil um planeamento prévio à execução das obras previstas no projeto, efetuado 

atempadamente, com a DGADR e com as EC dos AH, relativo às áreas passíveis de serem ocupadas pelos 

estaleiros associados à construção/montagem dos apoios e na definição dos acessos aos locais das obras, 

planeando também, se necessário, a adoção das medidas de proteção às infraestruturas, tendo em vista 

reduzir os riscos efetivos de danos graves nas redes dos AH. 

É também importante a avaliação das épocas mais adequadas para a execução dessas intervenções, em 

articulação não só com os agricultores, mas também com as EC dos AH. 

Assim, considera-se que os impactes provocados somente serão pouco significativos sobre as 

infraestruturas dos AH se não se verificarem danos nas mesmas, durante a execução e exploração das 

obras previstas no PE, uma vez que o risco associado a uma eventual rutura de um canal, uma conduta ou 

adutor, em plena campanha de rega será de extrema gravidade, já que poderá por em causa o regular 

fornecimento de água a culturas anuais e permanentes com as consequentes implicações no 

desenvolvimento ou perda das culturas instaladas, para além dos danos diretos causados às referidas 

infraestruturas e consequente reposição. 

Também a utilização dos caminhos agrícolas (alguns deles executados pela EDIA no EFMA) para acesso 

aos locais das obras pode afetar seriamente a sua estrutura e qualidade de circulação, a não ser que sejam 

tomadas as medidas necessárias à sua reposição em bom funcionamento. 

Relativamente à avaliação dos impactes sobre os AH, no que respeita ao texto indicado no capítulo 

6.4.8.1.2. - Fase de construção/ exploração do EIA (pág. 774), considera-se que nessa avaliação não é 

adequadamente interpretada a condicionante imposta pelos AH, que se aplica de igual modo, com base 

no RJOAH, à totalidade das áreas beneficiadas e das infraestruturas afetadas ou com bastante 

probabilidade de serem afetadas, em qualquer dos três AH em exploração, na área de intervenção do 

projeto: o AH Roxo: o AH do Alto Sado e os Blocos de Rega de Ferreira – Valbom, Ervidel e Roxo-Sado/Rio 

de Moinhos, do EFMA. 

Considerando os pareceres anteriormente emitidos pela DGADR e pelas EC dos AH (ABROXO, a ARBCAS e 

a EDIA), pode concluir-se que, no que respeita às implicações dos apoios da linha LFA.PNA 1 e 2 com as 

infraestruturas e faixas de proteção, tal como referem, verifica-se que é cumprido o exigido no RJOAH, 

sendo que a totalidade dos apoios cumpre com um afastamento superior a 5 metros às redes de 
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infraestruturas dos AH, se bem que alguns desses apoios com uma localização muito próxima do referido 

limite de 5 metros. 

Contudo, o projeto não se cinge somente à instalação e construção dos apoios da linha LFA.PNA 1 e 2, 

tendo outras componentes que também apresentam impactes ou potenciais impactes sobre os AH, que 

se passam a expor: 

 No que respeita à implantação dos apoios da linha LFA.PNA 1 e 2, com a localização presente no 

projeto em avaliação, verificar-se-á no final da obra, uma ocupação permanente de solos 

beneficiados com rega, que deixam de ser regados, na área de implantação de cada poste, entre 

os 4 pontos de fixação. 

 A delimitação futura e exata, das áreas de trabalho (estaleiros) para servir à construção de cada 

apoio não poderá interferir com as infraestruturas e faixas de proteção dos AH. Esta é uma 

situação bastante preocupante para a DGADR e EC, pelo que deviam ser listados os apoios onde 

se consideram serem mais sensíveis estas situações, como foram referenciados pelas EC. 

Salientam-se assim, pelo menos, os seguintes apoios: 8, 27, 53, 55 a 59, 61, 68, 70, 76, 120 e 123.  

 No que respeita ao Plano de Acessos (Volume 5), nas situações de interferências com as redes dos 

AH, salienta-se a possibilidade de ser necessário planear e executar medidas de reforço e proteção 

das redes, tendo em conta nomeadamente o acréscimo de utilização, o tipo de tráfego, o tipo de 

máquinas e veículos em circulação e as cargas transportadas, durante a execução das obras. Este 

planeamento deverá ser efetuado com o apoio da DGADR e das EC, e as soluções que venham a 

ser definidas para proteção das infraestruturas, terão de ser objeto de parecer prévio favorável, 

por parte da DGADR. Assim, considera-se que parte das propostas apresentadas no Plano de 

Acessos, quando em AH, poderá ter impactes negativos sobre as suas infraestruturas. 

 Acresce referir o impacte negativo decorrente da utilização acrescida dos caminhos agrícolas, que 

poderá levar à sua degradação, exigindo medidas de reposição da qualidade dos mesmos, 

nomeadamente daqueles que foram executados pela EDIA, na área de intervenção do EFMA. 

Em relação à localização dos estaleiros, consideram-se as seguintes situações onde não devem ser 

implantados: 

 Em terrenos classificados como RAN, REN e Aproveitamentos Hidroagrícolas. 

 Em localização que, pela proximidade e ações a desenvolver no local, possa interferir com as 

infraestruturas dos AH e suas faixas de proteção. 

 Os estaleiros temporários para apoio à construção dos apoios deverão ser planeados e 

delimitados não se sobrepondo a infraestruturas dos AH ou faixas de proteção, as quais deverão 

ser devidamente sinalizadas na envolvente próxima. Note-se que estão a ser propostas 

localizações de apoios com muita proximidade às infraestruturas dos AH, se bem que não havendo 

incumprimento quanto à aplicação do disposto no RJOAH para o efeito. Contudo, trata-se de 

situações a sinalizar para uma maior precaução na instalação das áreas de trabalho (estaleiros 

temporários), e circulação nas áreas envolventes. A delimitação das áreas utilizadas para estes 

estaleiros temporários deverá ser previamente avaliada e acordada com as EC dos AH, quando 

localizados na proximidade das redes de infraestruturas dos AH. 

O projeto em avaliação, em fase de licenciamento, será objeto de emissão de parecer por parte da DGADR, 

ao abrigo do RJOAH. 

Em resumo, os aspetos mais relevantes do projeto relativamente a implicações com os AH são os 

seguintes: 

1) No traçado proposto para a LFA.PNA1 e LFA.PNA2 e para os apoios da linha LFA.SN2 – apoios 1 e 2, 
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relevam-se as seguintes situações: 

 A localização proposta no PE para os apoios da Linha LFA.PNA 1 e 2, está conforme o exigido pelo 

RJOAH, encontrando-se salvaguardada a condicionante estabelecida pelos AH, nomeadamente as 

servidões devidas à proteção das infraestruturas, não se verificando implicações diretas dos 

apoios com as infraestruturas e respetivas faixas de proteção. Em consequência de em fase 

anterior ao procedimento de AIA (em fase de estudo de grandes condicionantes ambientais – 

EGCA) terem sido avaliadas e acordadas essas localizações, menos impactantes para os AH, 

procurando afastar as localizações dos apoios das infraestruturas e das faixas de proteção e 

localizando-os na proximidade dos limites das parcelas agrícolas, uma vez que foi considerado na 

fase de EGCA não haver alternativa de passagem fora dos AH. 

 No que respeita à faixa condicionada pela passagem da linha dupla (45 metros), nesta, e de acordo 

com o exposto no EIA, somente haverá restrições à exploração de áreas florestais com 

povoamentos de crescimento rápido. Pelo que é referido no EIA, que a atividade agrícola de 

regadio não será objeto de restrições. 

 No que se refere à ocupação e uso do solo, verificar-se-á uma ocupação permanente, pela 

construção e exploração dos novos apoios, predominantemente da linha dupla LFA.PNA 1 e 2, que 

inviabilizará a exploração agrícola nesses locais. 

 A delimitação definitiva das áreas de ocupações temporárias em AH, para localização dos 

estaleiros e zonas de assemblagem dos apoios, nomeadamente, os da linha dupla LFA.PNA 1 e 2, 

afigura-se de muita sensibilidade e a necessitar de acompanhamento de proximidade por parte 

da DGADR e das Entidades Concessionárias (EC) dos AH: a Associação de Beneficiários do Roxo 

(ABROXO); a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS); e a 

Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva, S.A. (EDIA). 

 A delimitação destas áreas quando na proximidade de infraestruturas dos AH terá de ser avaliada 

previamente com as EC, de modo a evitar interferências. 

A localização das infraestruturas e faixas de proteção deverá ser claramente sinalizada para 

salvaguarda das mesmas. 

Acresce que, qualquer dano ou rutura causada na rede terá que ser reparada com urgência, às 

expensas do proponente do PE e com acompanhamento das EC, adequando-se e enquadrando-

se nos prazos de reposição avançados pelas EC nos seus pareceres. 

Os danos causados por eventuais interrupções do serviço de rega, tanto aos regantes como às EC, 

devem ser suportados pelo proponente do PE. 

 Dos apoios com maior probabilidade de haver implicações nos AH, salientam-se aqueles que 

foram sinalizados pelas EC e que se encontram indicados nas duas tabelas abaixo. 

 

Tabela 9.1 – Travessias de adutoras 

Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

Observações 

LFA.SN ----- C12 – conduta 

gravítica / C 12.1 

EFMA Apoios (Ap.) com menos de 

20 m à conduta 
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Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

Observações 

Troço 1 

LFA.PNA 1/2 

2-3 C12 – conduta 

gravítica 

EFMA  

3-4 Conduta C 12.3 EFMA  

5-6 Conduta C 12.5 EFMA Ap. 6 com menos de 15 m à 

conduta. 

8-9 Conduta C 12 EFMA Ap. 8 com menos de 15 metros 

à conduta 

23-24 Conduta C.2.6.1 EFMA  

26-27 CP em betão / C 2 EFMA Ap. 27 a cerca de 15 m da 

conduta, que é atravessada 

pelo acesso. 

27-28 Conduta C 2.5 EFMA  

34-35 CP EFMA  

52-53 Adutor do Xacafre  AH Roxo Em betão com alma de aço, 

diâmetro de 1,8 m. 

Referenciado pela ABROXO.  

55-56 Ramo 1 – Coletor do 

Vale de Casinhas 

Regadeira em betão 

AH Roxo Ap. 55 e 56, referenciados pela 

ABROXO, pela proximidade às 

infraestruturas. 

56-57 Coletor do Vale de 

Casinhas 

AH Roxo Referenciado pela ABROXO. 

57-58 Ramo A do Coletor do 

Vale de Casinhas. 

Canal trapezoidal de 

betão e vala 13, de 

drenagem ao longo 

do canal 

AH Roxo Apoios referenciados pela 

ABROXO, pela proximidade às 

infraestruturas e sensibilidade 

das mesmas. 

59-60 Regadeira do canal da 

Barrada, R7 

AH Roxo Ap. 59 referenciado pela 

ABROXO. 
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Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

Observações 

60-61 Adutor Roxo – Sado 1 EFMA Adutor referenciado pela 

EDIA, Grande sensibilidade ao 

longo do adutor, quanto a 

travessias dos acessos. 

61-62 Coletor da Barrada, 

vala de drenagem 

AH Roxo Ap. 61 referenciado pela 

ABROXO 

64-65 Adutor Roxo – Sado 1 EFMA Adutor referenciado pela 

EDIA, Grande sensibilidade ao 

longo do adutor, quanto a 

travessias dos acessos. 

66-67 Conduta AH Roxo  

68-69 Canal de Barrada e 

sifão. 

Adutor Roxo-Sado 1 

AH Roxo 

 

EFMA 

Localização referenciada pela 

ABROXO, por se tratar de 

importante infraestrutura 

hidráulica e ser local de difícil 

acesso, antes da A2. 

70-71 Regadeira R 18 do 

Canal de Barrada. 

AH Roxo Ap. 70 a cerca de 20 metros e 

com acesso a cruzar a 

regadeira. 

75-76 Canal de Barrada AH Roxo Ap. 76 muito próximo da 

infraestrutura, margem 

esquerda. 

77-78 Adutor Roxo – Sado 2 EFMA Adutor referenciado pela 

EDIA, Grande sensibilidade ao 

longo do adutor, quanto a 

travessias dos acessos. 

84-85 Conduta C 1.1 EFMA Conduta fora da área 

beneficiada. 

120 - 121 Canal Condutor Geral  AH Alto Sado Localização referenciada pela 

ARBCAS. 
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Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

Observações 

122 - 123 Regadeira R 03 do 

Canal Condutor Geral. 

AH Alto Sado Localização referenciada pela 

ARBCAS 

Nota: A ABROXO menciona ainda o interesse de um proprietário, para que as localizações dos apoios 46 

e 47 fossem alteradas para a extrema da propriedade. 

 

Tabela 9.2 – Travessias de adutoras 

Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

LFA.OQ 

(a desmontar) 

1 - 2 Conduta C 12.1 EFMA 

2 - 3 Conduta C 12.2 
EFMA 

6 - 7 Conduta C 9.3 
EFMA 

9 - 10 CP 
EFMA 

17 -18 CP e caminho CA 3 
EFMA 

18 - 19 Conduta C 2 
EFMA 

30 – 31  Conduta C 5 
EFMA 

36 - 37 CP 
EFMA 

37 - 38 Conduta C 8 
EFMA 

40 – 41  Conduta C 8  
EFMA 

46 - 47 Conduta C 4 
EFMA 

50 - 51 Canal Roxo, Canal Condutor 

Geral, 1.º troço 

AH Roxo / EDIA 

 

 Os acessos aos locais de instalação dos apoios, sistematizados no Plano de Acessos (Volume V), 

também poderão implicar com as infraestruturas dos AH, por um lado no que respeita à utilização 

de caminhos existentes, parte deles executados ou melhorados nas obras dos AH (ex: do EFMA) 

e, por outro lado, quanto à possibilidade de serem construídos, temporariamente, novos acessos, 

para aceder aos locais de assemblagem dos apoios. 

Assim, na definição dos acessos poderá haver implicações relacionadas nomeadamente com: 

o A degradação dos caminhos existentes por uma utilização para a qual não foram construídos, 

o que implicará a sua reposição em bom funcionamento no final dos trabalhos previstos no 

PE; 
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o A afetação de infraestruturas dos AH, pelo facto desses caminhos se sobreporem, cruzarem 

ou se desenvolverem em paralelo, ou na proximidade das referidas infraestruturas. 

Estas não poderão ser afetadas pelo acréscimo de tráfego de veículos pesados, o que implica, 

caso a caso, a avaliação prévia pela DGADR e pelas EC dos circuitos propostos no Plano de 

Acessos. 

Esta avaliação poderá concluir pela necessidade do prévio reforço dos caminhos em causa 

tendo em vista a proteção das infraestruturas dos AH. 

As propostas de intervenção, relativas às infraestruturas dos AH, terão também de ser objeto 

de parecer favorável por parte da DGADR. 

Deverá também ponderar-se o uso de circuitos alternativos quando em situações de maior 

sensibilidade, como são exemplos, as propostas de utilização dos caminhos de serviço, da 

EDIA, localizados ao longo do adutor Roxo-Sado, tanto no atravessamento da área beneficiada 

do AH do Roxo, como do Bloco de Rio de Moinhos. 

2) Na LFA.OQ, atualmente em exploração, sendo proposta para desmontagem após a entrada em 

funcionamento do novo sistema de transporte, relevam-se as seguintes situações: 

 Haverá reposição de solo agrícola nas áreas atualmente ocupadas pelos apoios da LFA.OQ, o que 

é uma mais-valia para a atividade agrícola, quando em área beneficiada por AH. 

 Reiteram-se as preocupações e salvaguardas atrás mencionadas para a rede de infraestruturas e 

suas faixas de proteção, dos Blocos de Rega de Ferreira-Valbom e de Ervidel, do EFMA, e do canal 

condutor geral do AH Roxo, aquando da desmontagem desta linha. 

 Assim, no que respeita à delimitação exata dos estaleiros de apoio à desmontagem de cada apoio, 

em AH, devem ser consultadas previamente a EDIA e a ABROXO, e ser salvaguardado o seu 

acompanhamento, de modo a evitar-se interferências que coloquem em causa o bom 

funcionamento das infraestruturas instaladas nesse território e implicações com as faixas de 

proteção às mesmas. 

 As infraestruturas e faixas de proteção deverão ser sinalizadas e qualquer dano causado deverá 

ser objeto de intervenção urgente e, semelhante em termos de ações, ao proposto para a nova 

linha LFA.PNA 1 e 2. 

 Também para desmontagem da linha deverá ser previamente avaliado com a EDIA e a ABROXO o 

Plano de Acessos, em AH. Este plano ainda não integra o PE em avaliação, contudo deverá ficar 

salvaguardado, no procedimento de AIA, a sua execução e a avaliação prévia com a EDIA, quando 

incidente na área de intervenção do EFMA, tendo em vista a proteção de infraestruturas nos 

atravessamentos existentes, nos caminhos e situações de paralelismo ou proximidade, bem como 

o reforço de proteção da infraestrutura, caso seja necessário, devido ao tráfego de veículos 

pesados e máquinas que venham a circular nesses acessos. 

3) Com a proposta de ampliação da SFA, reposição de acessos na sua envolvente, bem como a localização 

do estaleiro para apoio à obra, na primeira fase. 

 No que respeita à ocupação e uso do solo, verificar-se-á uma ocupação permanente, pela 

exploração da nova área da SFA, que inviabilizará a exploração agrícola nesses locais. 

Essa área, para a qual seja declarada utilidade pública, terá de ser objeto de exclusão do 

EFMA/Bloco de Ferreira-Valbom, ao abrigo do RJOAH, nomeadamente pelo disposto no art.º 38.º 

do Regulamento n.º 69/2015, de 12 de fevereiro, conjugado com o art.º 101.º do Decreto-Lei 

n.º 269/82, de 10 de julho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 6 de abril. 
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 Tanto a proposta de ampliação da SFA, como a localização do estaleiro de apoio à 1ª fase da obra, 

constantes do PE e analisadas no EIA, têm implicações sobre área beneficiada e sobre uma 

conduta do EFMA e respetiva faixa de proteção. 

Estas duas sobreposições foram, entretanto, reportadas ao proponente que se propõe alterar as 

propostas, passando a não haver sobreposição com a infraestrutura de rega e faixa de proteção e 

localizando o estaleiro em área não beneficiada por AH. 

Estas eventuais alterações devem ser incorporadas no PE. 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) 

Aquando da revisão e finalização do PAAO (apresentado no Volume 6 do EIA), de forma a incluir as 

medidas de minimização determinadas pela emissão da Declaração de Impacte Ambiental, o mesmo deve 

integrar as questões relacionadas com os AH. 

Projeto de Execução da Linha LFN.PNA 1 e 2 

O PE, em fase de licenciamento, será objeto de emissão de parecer por parte da DGADR, ao abrigo do 

RJOAH. 

Neste PE, na memória descritiva, deve ser incorporada a referência à condicionante imposta pelas redes 

de infraestruturas dos AH e nas plantas, de que se salientam os desenhos n.º LD 032653 (perfil e planta 

parcelar) e n.º LD 032649 (Planta do traçado), acrescentar a localização das redes de rega e drenagem e 

caminhos agrícolas, intercetados pelo traçado da LFN.PNA 1 e 2. 

Projeto de Execução da Ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA) 

O PE terá de ser objeto de emissão de parecer por parte da DGADR, ao abrigo do RJOAH. 

Na memória descritiva descrever as sobreposições do PE com o EFMA, sobre área beneficiada, 

infraestrutura de rega e faixa de proteção e na planta de implantação fazer referência a essas situações e 

dimensionar a área beneficiada do Bloco de Rega de Ferreira, do EFMA, sobre a qual será efetivamente 

proposta a ampliação/exclusão do AH, pela aplicação das disposições do RJOAH para esse efeito. 

Atualizar o PE, quanto à localização proposta para o estaleiro. 

A proposta de restabelecimento de caminho, em AH, deverá enquadrar-se nas regras de execução de 

caminhos definidas na alínea c), do ponto 3, do anexo 3, do Regulamento Definitivo do Aproveitamento 

Hidroagrícola de Ferreira (blocos de rega Ferreira-Valbom) / EFMA – Regulamento (extrato) n.º 69/2015, 

de 12 de fevereiro. 

 

5.6.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Em relação às medidas de minimização propostas no EIA, algumas delas carecem de ajustes/alterações na 

sua redação. Nesse sentido, apresenta-se de seguida as medidas com a nova redação para cada uma delas. 

Medida M19 – Face à inevitabilidade de abertura de acessos provisórios, estes deverão ocupar a menor 

extensão possível, reduzindo também a largura da via e dimensão dos taludes. Devem evitar a afetação 

de zonas de vegetação arbórea natural, ripícola e afloramentos rochosos, assim como áreas classificadas 

como RAN, REN e Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH), bem como evitar acessos com implicações com 

as infraestruturas dos AH. Deve ser garantido que a abertura de novos caminhos concilie a 

operacionalidade do combate aos incêndios. 

Medida M20 – A abertura de acessos deverá ser efetuada apenas após contacto prévio direto com as 

Entidades Concessionárias dos AH, com a DGADR e com os proprietários - arrendatários dos terrenos que 

serão afetados. 
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Medida M137 – Garantir a articulação com a ABROXO, a EDIA e a ARBCAS previamente aos trabalhos de 

construção nos troços afetados (de forma a minimizar os impactes da fase de construção na 

funcionalidade da rede de rega, restantes infraestruturas, drenagem e caminhos). 

Considera-se ainda necessário acrescentar, às medidas de minimização propostas no EIA, medidas 

específicas de salvaguarda das áreas beneficiadas e infraestruturas dos AH, tanto na implantação e 

desmontagem dos apoios, como também na definição dos acessos a utilizarem e na delimitação prévia e 

exata dos limites dos estaleiros/áreas de assemblagem, apoio a apoio. 

Salvaguardar também o planeamento e execução das intervenções necessárias tendo em vista a 

salvaguarda das infraestruturas dos AH, como seja o reforço nas áreas de atravessamento pelos caminhos 

de acesso. Neste caso, é necessária a emissão de parecer favorável da DGADR às ações propostas. 

Há ainda que garantir o acompanhamento e avaliação com as EC e DGADR, do plano de acessos e da 

delimitação dos estaleiros temporários aos apoios. 

Nesse sentido, devem ser consideradas as seguintes condicionantes, elementos a apresentar e medidas 

de minimização: 

 Condicionante: 

Obter declaração de utilidade pública para o projeto, dada a ocupação permanente de áreas 

beneficiadas por AH, designadamente a área de ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, 

reposição de acessos e estaleiro de apoio à obra, o que, no primeiro caso, implicará a sua 

inutilização permanente para a atividade de regadio, bem como, em fase prévia à execução da 

obra, obter a exclusão do EFMA/Bloco de Ferreira-Valbom, ao abrigo do disposto no regime 

jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola – RJOAH (aplicação do art.º 101.º do RJOAH 

conjugado com o disposto no Regulamento definitivo do Bloco de rega de Ferreira-Valbom, art.º 

38.º). 

 Condicionante: 

Obter parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo sobre a localização 

da ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, a integrar no requerimento de exclusão. 

 Condicionante: 

Assegurar que os Projetos de Execução integram a informação e implicações sobre os AH. 

 Elemento a apresentar (para apreciação e pronúncia, previamente ao início da fase de obra): 

A delimitação definitiva das áreas de ocupações temporárias em Aproveitamento Hidroagrícola 

(AH) e na proximidade de infraestruturas dos AH, para localização dos estaleiros e zonas de 

assemblagem dos apoios, quer para as linhas a construir, quer para a linha a desmontar. Essa 

delimitação deve ser previamente avaliada pela DGADR e pelas Entidades Concessionárias (EC) 

dos respetivos AH, de forma a assegurar que não ocorrem interferências que coloquem em causa 

a integridade e o bom funcionamento das infraestruturas instaladas e implicações com as faixas 

de proteção às mesmas. 

 Elemento a Apresentar (para apreciação e pronúncia, previamente ao início da fase de obra): 

Plano de Acessos Reformulado, quer para as linhas a construir, quer para a linha a desmontar, que 

inclua também uma referência aos acessos/caminhos agrícolas construídos pela EDIA, que 

assegure a não afetação das infraestruturas dos AH e que assegure a avaliação prévia pela DGADR 

e pelas EC. 

A mencionada avaliação poderá concluir pela necessidade do prévio reforço dos caminhos em 

causa, tendo em vista a proteção das infraestruturas dos AH. 
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O Plano de Acessos Reformulado deverá ponderar o uso de circuitos alternativos em situações de 

maior sensibilidade. 

 Medida de Minimização (a integrar no projeto): 

Assegurar as distâncias mínimas aos cabos dos apoios que garantam a compatibilização do projeto 

com as atividades agrícolas, nomeadamente no que respeita a culturas permanentes instaladas 

(como área de olival) e a máquinas de rega (como pivots ou rampas de aspersão). 

 Medida de Minimização (para a fase final de execução da obra): 

Assegurar que os caminhos agrícolas existentes, que venham a ser utilizados para acesso aos 

locais de montagem e desmontagem de apoios, são objeto de reconstrução e/ou reposição das 

boas condições de mobilidade, não podendo também ser interrompidas as acessibilidades aos 

agricultores e outros utilizadores. 

 Medida de Minimização (para a fase final de execução da obra): 

Assegurar que as redes de rega existentes não se encontram afetadas pela obra e que estão em 

bom estado de funcionamento. 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Assegurar a continuidade das acessibilidades aos agricultores e outros utilizadores, durante a 

execução da obra. 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Assegurar os afastamentos às infraestruturas dos AH do Roxo, AH Campilhas e Alto Sado e EFMA, 

nas situações enumeradas nas Tabelas 9.1 e 9.2. 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Assegurar que nas áreas de AH (áreas beneficiadas para a exploração agrícola de regadio) e/ou 

nas áreas classificadas como RAN não ocorrem lavagens de betoneiras e respetivos acessórios, 

bem como outras ações associadas, que podem causar degradação do solo agrícola. 

 Medida de Minimização (a integrar no projeto): 

Assegurar que a infraestrutura do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom e respetiva faixa de servidão 

não são afetadas pela ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, não devendo essa área 

ser vedada, salvaguardando o acesso e intervenções, quando necessárias, da Entidade 

Concessionária (EC) do Bloco de Rega, a EDIA. Esta situação deverá ser verificada na fase final da 

obra. 

 Medida de Minimização (integrar no projeto): 

Escolher a localização do estaleiro de apoio à obra da Subestação de Ferreira do Alentejo (1.ª fase) 

fora da área beneficiada do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom. 

 Medida de Minimização (para a fase prévia à execução da obra): 

Assegurar a sinalização das infraestruturas dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH) e da 

respetiva faixa de proteção, para salvaguarda das mesmas, quer para as linhas a construir, quer 

para a linha a desmontar. Garantir que essa sinalização tem acompanhamento pelas Entidades 

Concessionárias (EC) dos AH. 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Acautelar a redução do risco de rotura das infraestruturas do AH, precavendo que previamente a 

qualquer intervenção na proximidade das mesmas, localizadas na área de intervenção do projeto, 
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seja sinalizada a sua localização e seja previsto sistema de alerta que desencadeie uma 

intervenção urgente do promotor com acompanhamento e testagem por parte da EC, para 

reposição da continuidade de funcionamento da rede de rega, quando afetada. 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Garantir contacto de emergência com as EC. 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Assegurar que qualquer dano ou rutura causada na rede (canal, conduta ou adutor), decorrente 

quer da construção das linhas, quer da desmontagem da linha, é reparada com urgência, às 

expensas do proponente do projeto e com acompanhamento das EC, adequando-se e 

enquadrando-se nos prazos máximos para a reposição das condições iniciais de operacionalidade 

de cada EC 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Assegurar que os danos causados por eventuais interrupções do serviço de rega, tanto aos 

regantes como às EC, são devidamente compensados (indemnizações associadas) pelo 

proponente do projeto. 

 Medida de Minimização (a integrar no projeto): 

Assegurar o afastamento dos apoios 120 e 123 às infraestruturas do AH do Alto Sado (canal 

condutor geral e regadeira 03 desse canal), bem como não criar condicionamentos à atividade 

agrícola na área beneficiada do prédio n.º 06C. 

 Medida de Minimização (para a fase de obra): 

Assegurar que não são criados condicionamentos à atividade agrícola na área beneficiada do 

prédio n.º 06C. 

 

 

5.7. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A área de estudo para instalação da nova LMAT interfere, no Alentejo, com a Rede Natura 2000, 

nomeadamente com a Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde – PTZPE 0046, e com a Zona 

Especial de Conservação (ZEC) do Vale do Guadiana – PTCON0036. 

Das Áreas Classificadas, a área mais próxima do projeto é a ZPE de Piçarras, que se localiza a 4 m do projeto 

(dos cabos da linha), nomeadamente do vão 13-14 da Linha LOQ-TVR a 150kV, ficando a 67m do apoio 

mais próximo (apoio 14). 

Interfere também com Áreas Importantes para as Aves e Biodiversidade, ou IBAs (Important Bird and 

Biodiversity Areas), que são sítios com significado internacional para a conservação das aves à escala 

global. São identificadas através da aplicação de critérios científicos internacionais e constituem a rede de 

sítios fundamentais para a conservação de todas as aves com estatuto de conservação desfavorável. Estes 

locais são críticos para a conservação das aves e da biodiversidade e de importância internacional. 

Do projeto consta a desmontagem de uma linha que atravessa 13,7 km da Zona de Proteção Especial (ZPE) 

de Castro Verde, sendo efetivamente a eliminação deste impacte um dos motivos para o desenvolvimento 

do presente projeto. 

Na região do Algarve, o projeto (linha LPNA.TVR) não interseta Áreas Classificadas, localizando-se na 
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proximidade de áreas de Rede Natura SIC e ZPE, designadamente SIC e ZPE Serra do Caldeirão – 

PTCON0057 (a cerca de 3,9 km, no local mais próximo) e SIC do Guadiana – PTCON0036 (cerca de 1700m, 

no ponto mais próximo). O projeto atravessa contudo uma área sensível, o Sítio Ramsar da Ribeira do 

Vascão, cuja delimitação se tornou impossível de evitar, de acordo com o EIA, face à necessidade de 

ligação do projeto à subestação de Tavira. 

A área de estudo desenvolve-se numa região essencialmente composta por espaços agrícolas e florestais 

e pequenas áreas urbanas compostas essencialmente por tecido urbano descontínuo, onde os 

aglomerados populacionais se desenvolvem junto às principais vias de comunicação rodoviárias. 

As povoações dos concelhos de Ferreira do Alentejo, Aljustrel e Castro Verde apresentam uma estrutura 

agrícola consolidada, com um regime de uso e ocupação do solo caracterizado pela predominância de 

espaços florestais ou agrícolas. Nos concelhos de Loulé, Tavira e Alcoutim é de evidenciar uma área 

expressiva correspondente a espaços florestais, coincidente com uma região mais montanhosa. 

É apresentada informação relativa à área ocupada por cada classe de Uso e Ocupação do Solo (ha e %) 

nos corredores e localizações em estudo (excluindo o corredor da linha a desmontar). 

De uma forma geral, os projetos de linhas elétricas e subestações inserem-se sobretudo numa região 

essencialmente composta por espaços rurais onde predominam os sistemas agroflorestais (SAF) (ocupam 

2126,72 ha a que corresponde 36,51 % da área total), nomeadamente SAF de azinheira e SAF de sobreiro. 

As áreas agrícolas (ocupam 1 636,43 ha a que corresponde 28,10 % da área total) seguem-se às SAF em 

termos de área ocupada, predominando as culturas temporárias de sequeiro e regadio e os olivais. 

As áreas florestais constituem o 3.º grupo de classe de uso do solo mais representativo na área de 

implementação do projeto (ocupam 1 507,58 ha a que corresponde 25,88 % da área total), e são 

dominadas pelas florestas de sobreiro e pelas florestas de azinheira. 

5.7.1.1 ESPAÇOS FLORESTAIS 

É apresentada a identificação das diferentes ocupações associadas às áreas florestais e SAF associadas a 

cada um dos troços das linhas e subestações (Tabelas 10 e 11). 

 

Tabela 10 – Caraterização das áreas florestais na área de implantação do projeto 
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Tabela 11 - Caraterização das SAF na área de implantação do projeto 

 

 

Região do Alentejo 

É apresentada uma integração da área de estudo no PROF Alentejo, sendo estabelecida uma relação com 

o mapa síntese deste plano. 

O projeto insere-se em corredores ecológicos, áreas florestais sensíveis e áreas classificadas (neste último 

caso, apenas pela linha a desmontar). 

No EIA são apresentadas as condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública. No que respeita 

às matérias florestais, integra a “proteção ao sobreiro e à azinheira” e “povoamentos florestais 

percorridos por incêndios”. 

No que respeita ao “regime florestal”, “proteção do azevinho” e “árvores e arvoredo de interesse público”, 

estas condicionantes e restrições de utilidade pública não ocorrem nos corredores e localizações em 

avaliação. 

Relativamente à “proteção ao sobreiro e à azinheira” é apresentado um enquadramento no que diz 

respetivo ao regime jurídico aplicável, nomeadamente Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho (Regime Jurídico de Proteção ao Sobreiro e à Azinheira – 

RJPSA). 

É realizado o enquadramento legal no âmbito das autorizações de corte/arranque de sobreiros e 

azinheiras em povoamentos ou isolados. 

Relativamente aos “povoamentos florestais percorridos por incêndios” é apresentado um 

enquadramento legal associado a esta condicionante legal. 

É apresentada cartografia áreas de povoamentos florestais percorridos por incêndios no período entre os 

anos 2009 e 2019, de acordo com informação disponibilizada pelo ICNF,IP. 

Os povoamentos florestais percorridos por incêndios nos últimos 10 anos encontram uma expressão 

territorial pouco significativa no interior da área de estudo, sendo atravessados nos seguintes vão e apoios 

associados LFA.PNA (apoios 115, 125) e LPNA.TVR (apoios 150/120 ao 162/132). 

Região do Algarve 

A linha atravessa áreas identificadas no Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF 

Algarve) como Corredores Ecológicos, de acordo com a alínea d) do artigo 3.º e n.º 1 do artigo 9.º da 

Portaria n.º 53/10 de 2019, que aprova o Regulamento do PROF. 
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Figura 11 – Enquadramento do projeto em áreas sensíveis na região do Algarve. Traço fino a amarelo 

divide a área de atuação do DRCNF Alentejo, a norte, e DRCNF Algarve, a sul. As áreas mais claras 

correspondem aos corredores ecológicos, nos termos do PROF. Carta elaborada em Qgis. 

 

5.7.1.2 VALORES NATURAIS 

A situação de referência descrita resultou da consulta de diversos trabalhos publicados e comunicações 

pessoais, e de um levantamento exaustivo na área de estudo tendo resultado a informação que que consta 

tabela abaixo. 
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Tabela 12 – Valores naturais presentes nas áreas classificadas na área de estudo 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 
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Tabela 12 – Valores naturais presentes nas áreas classificadas na área de estudo (continuação) 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 

 

 

Região do Algarve 

Verifica-se que a área de estudo (corredor de 400 m ao longo da linha) apresenta importantes valores 

naturais com interesse conservacionista, apesar de não estar integrada em Sistema Nacional de Áreas 

Classificadas (SNAC), inserindo-se a área de implantação da linha elétrica e sua envolvente em zona com 

características ecológicas que evidenciam sensibilidade significativa à implementação do projeto. 

Habitats 

De acordo com o EIA, no qual é apresentada a cartografia de habitats, e com o levantamento efetuado no 

âmbito do Plano Setorial da Rede Natura 2000, constitui área de ocorrência de habitats protegidos nos 

termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-
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Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro 

De acordo com a cartografia de habitats apresentada no estudo, ocorrem neste corredor diversos habitats 

de interesse conservacionista, designadamente: 9340 - Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia, 

9330 - Florestas de Quercus suber (prevendo-se a colocação de apoios no seu interior) e 92D0 -Galerias e 

matos ribeirinhos meridionais, 92A0 – Floretas-galerias de salix alba e Populus alba e 6310 - Montados de 

Quercus spp. de folha perene. 

 

 

Figura 12 – Habitats cartografados no âmbito do EIA na área de estudo na região do algarve: 9340, 9330, 

92DO, 92AO e 6310. Carta elaborada em Qgis, com base nos elementos fornecidos pelo EIA. 

 

Flora 

O EIA efetua a caracterização da flora na área de implantação do projeto no seu todo, tendo sido efetuado 

trabalho de campo e cartografadas espécies de interesse conservacionista, designadamente as espécies 

RELAPE. Foram inventariadas 561 espécies de flora com ocorrência confirmada ou possível, das quais se 

destacam 49 espécies de elevado interesse para a conservação. Destas, 8 espécies são endemismos 

lusitanos e 25 são ibéricos. 

A presença de espécies RELAPE é confirmada na área de estudo, tendo sido cartografadas na área do 

Algarve as espécies Azinheira (Quercus rotundifólia), Sobreiro (Quercus suber), Tamujo (Flueggea 

tinctoria), Borrazeira branca (Salix salviifolia susp. Australis), sendo as de maior ocorrência detetada, a 

azinheira e o sobreiro espécies protegidas pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 junho. Não é esclarecida a ocorrência/localização de espécies que, não 

sendo RELAPE, se encontram protegidas nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, a qual deverá ser 

confirmada, caso se verifique afetação. 
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Figura 13 – Espécies de flora RELAPE cartografadas no âmbito do EIA na área de estudo na região do 

algarve. Carta elaborada em Qgis, com base nos elementos fornecidos pelo EIA. 

 

Fauna 

No que se refere à fauna, o EIA identifica na área de implantação do projeto 283 espécies, 67 das quais 

com estatuto de conservação. No grupo da avifauna, foram inventariadas 173 espécies de aves, com 

ocorrência confirmada, das quais 39 apresentam estatuto de conservação desfavorável. 

Na área do Algarve, entre outras espécies, referem-se espécies de avifauna de importante interesse 

conservacionista, como o abutre preto (espécie protegida, prioritária, nos termos Decreto-Lei n.º 140/99, 

de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de 

novembro, classificada como “criticamente em perigo”), com avistamento registado na plataforma eBird 

junto à Ribeira do Vascão, assumindo particular relevância a ocorrência de território de águia de bonelli 

(Aquila fasciata*), espécie protegida, prioritária, pelo Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua atual 

redação, com estatuto de proteção de “pouco preocupante” (global) e “em perigo” (Portugal), 

atravessando a linha elétrica área crítica para aves de rapina. 
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Figura 13 – Atravessamento da linha elétrica em área crítica para aves de rapina. 

Carta elaborada em Qgis. 

 

 

Figura 14 - Território da águia de bonelli, de acordo com o EIA. Carta extraída do EIA. 

 

Assim, de acordo com os critérios descritos no capítulo 5.6.1.5 do EIA, foram identificadas na área de 

estudo, em concreto na área do algarve, as seguintes áreas de relevância e sensibilidade ecológica, 

correspondendo a grande parte da área de implantação do projeto nesta região: 

- Áreas muito sensíveis – território de águia de bonelli. 

- Áreas sensíveis – áreas dos habitats 6310, 92A0, 92D0, 9330 e 9340 e áreas com a presença da 

espécie borrazeira-branca (salix salviifolia subsp.australis). 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Considera-se que as metodologias utilizadas na avaliação dos impactes são adequadas, tendo sido 

identificados os potenciais impactes decorrentes do projeto, associando-os sempre que possível, à zona 

dos traçados das linhas e das subestações em que se farão sentir. 
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Região do Alentejo 

Linhas Elétricas 

Quanto à ocupação florestal, os impactes relacionam-se com a necessidade de proceder ao abate e/ou 

decote de vegetação para a implantação dos apoios e caminhos de acesso, quando estes se situem em 

zonas florestadas, assim como para o estabelecimento da faixa de proteção da linha, sobretudo associadas 

a eucaliptais. Sendo o abate de arvoredo o impacte negativo com maior magnitude do projeto, em matéria 

de ocupação do solo, que corresponde a 69,8% do total da área temporariamente afetada pelas linhas. 

Os impactes sobre a ocupação florestal são considerados negativos, diretos, localizados, de reduzida 

magnitude e significância, contudo minimizáveis. 

O abate de árvores na envolvente dos locais de implantação de alguns apoios, atividade particularmente 

relevante em zonas densamente florestadas, de que resultará a afetação direta da flora existente, assim 

como a produção de sobrantes da exploração florestal. No caso da linha será necessário afetar uma área 

variável de 100 a 200 m2, podendo a desmatação ocorrer numa área de 400 m2 em torno de cada apoio. 

É assegurada uma faixa de proteção correspondente a um corredor de 45 m centrado no eixo da linha, 

onde, atendendo à presença de espécies arbóreas, poderá ser necessário proceder à abertura dessa faixa, 

que consiste no corte e/ou decote de espécies, especialmente daquelas de crescimento rápido, por forma 

a garantir as distâncias de segurança. 

Estas faixas de proteção integram a rede secundária de faixas de gestão de combustível, em cumprimento 

com o definido no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho (revogado pelo Decreto-Lei n.º 82/2021 de 

13 de outubro). 

As intervenções nas faixas implicarão principalmente o abate e/ou decote de espécies arbóreas, com 

especial destaque para o eucalipto e espécies ripícolas procurando minimizar o abate de espécies 

protegidas. 

Na envolvente direta dos apoios predominam as espécies florestais sobreiro e azinheira, e algumas 

manchas de eucaliptal e pinheiro manso, sobretudo no troço 2, sendo a área florestal potencialmente 

afetada igual a 24 000 m2. 

Da análise dos perfis longitudinais do projeto de execução verifica-se a necessidade de cortar ou decotar 

elementos arbóreos em praticamente todos os vãos das novas linhas que sobrepassam áreas florestais de 

espécies de crescimento rápido, nomeadamente, o eucalipto. 

Relativamente às zonas ocupadas por azinheiras e sobreiros, as mesmas não serão afetadas pela faixa de 

proteção das linhas elétricas, uma vez que estas espécies são totalmente compatíveis com os requisitos 

de segurança. 

Também não está prevista a afetação de sobreiros e azinheiras pela desmontagem da linha Ferreira do 

Alentejo – Ourique a 150KV (LFA.OQ). 

No que respeita aos Corredores Ecológicos definidos nos PROF Alentejo, observa-se que as linhas em 

estudo se sobrepõem a esta condicionante. Atendendo aos objetivos e funções dos corredores ecológicos, 

verifica-se que respetiva sobreposição das linhas induzirá impactes negativos, temporários ou 

permanentes (dependendo da fase de projeto), certos, localizados, todavia de baixa magnitude e baixa 

significância, face à reduzida área de implantação dos apoios, comparativamente à área total dos 

Corredores Ecológicos existentes na região atravessada. 

A movimentação de máquinas e veículos para a abertura de acessos e instalação de apoios nos diversos 

troços das linhas, assim como na linha a desmontar, levará ao aumento do risco de atropelamento, 

sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como anfíbios, répteis e pequenos mamíferos. Na área 

de estudo, as espécies ameaçadas mais suscetíveis a este impacte são a víbora cornuda (Vipera latastei), 
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a osga-turca (Hemidactylus turcicus) e o rato de Cabrera (Microtus cabrerae). No entanto, tendo em conta 

que de acordo com a informação bibliográfica estas espécies possuem uma distribuição muito restrita no 

espaço, considera-se que este impacte será negativo, temporário, confinado à instalação, ocasional, 

provável, imediato, direto, irreversível, de magnitude moderada e pouco significativo. 

 Levantamento das quercíneas 

A realização de levantamentos de campos no sentido de delimitar cartograficamente e caraterizar as áreas 

de intervenção onde é necessário abater azinheiras e sobreiros e onde é expetável que as raízes sejam 

afetadas, diferenciando entre árvores isoladas e povoamento, apenas é possível ocorrer após a emissão 

da licença de estabelecimento, quando o proponente se encontrar autorizado por lei a entrar nas 

propriedades atravessadas pelo projeto. 

O proponente desenvolveu o levantamento possível com recurso a fotointerpretação dos ortofotomapas 

produzidos no âmbito do projeto. 

Tendo por base esta metodologia, foram identificados os exemplares de azinheira e sobreiro, presentes 

na faixa de servidão das linhas (faixa correspondente a 22,5 m para cada lado do eixo das linhas elétricas), 

assim como na área de implantação das subestações (incluindo todos os seus elementos de projeto). 

Através deste método foram identificados apenas indivíduos adultos, não tendo sido considerados 

exemplares jovens, uma vez que a metodologia empregue não permite proceder a essa distinção com a 

exatidão necessária, podendo adulterar os resultados obtidos. 

A identificação das espécies foi efetuada tendo como ponto de partida a cartografia de biótopos e habitats 

já elaborada em sede de EIA, a qual identifica à priori áreas com presença de povoamentos de sobreiro, 

de azinheira ou mistos. 

Sempre que foram identificados exemplares fora das áreas identificadas nos biótopos e habitats como 

dominadas por uma destas espécies, estes foram classificados numa classe comum de 

“azinheira/sobreiro”. Salienta-se que este método não permitiu igualmente a recolha de dados referentes 

ao DAP e ao porte de cada exemplar. 

Foram incluídos nos povoamentos, os polígonos cuja densidade satisfaça os valores mínimos 

estabelecidos para serem considerados povoamento e que tenham elevado valor ecológico (que estejam 

classificados como habitats de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-

Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro). 

Para cada polígono com condições para ser considerado povoamento foi traçado o limite pelas copas. De 

forma a aferir se existe afetação das raízes foi delimitado um buffer de duas vezes o raio da copa em redor 

do cada exemplar. 

 Áreas de povoamentos de sobreiro/azinheiras por troço 

O troço 2 foi aquele onde foi identificada maior área de povoamento (33,4 ha), de acordo com a 

metodologia descrita no subcapítulo anterior, sendo que a maioria da área de povoamento neste troço 

corresponde a povoamento puro de azinheira (24,6 ha). 

No troço 3 identificaram-se 25,1 ha de povoamento, sendo a maioria correspondente a povoamento puro 

de sobreiro (19,1 ha). No troço 1 foram identificados apenas 5,7 ha de povoamento puro de azinheira. 

Esta informação é complementada com cartografia de apoio, que permite agilizar um melhor 

enquadramento territorial dos povoamentos identificados. 
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Tabela 13 – Áreas de povoamento por troço 

 

 

 Azinheiras e sobreiros adultos levantados na faixa de servidão por troço e subestação 

Na faixa de servidão das linhas em estudo foram identificados um total de 4215 azinheiras/sobreiro. 

No troço 2 foram identificados 1854 exemplares, no troço 1 foram identificados 1403 exemplares e no 

troço 3 foram identificados 958 exemplares (tabela abaixo). 

No caso dos troços 1 e 2 a maioria dos exemplares identificados encontram-se isolados e de entre os que 

estão em povoamento a maioria são azinheiras. No troço 3 a maioria dos exemplares encontram-se em 

povoamento e correspondem a sobreiros. 

Esta informação é complementada com cartografia de apoio, que permite agilizar um melhor 

enquadramento territorial dos exemplares de azinheira e sobreiro referenciados. 

Na envolvente das subestações e acessos foram identificadas um total de 60 azinheiras/sobreiros, sendo 

que 57 destes exemplares foram identificados junto da subestação de Panóias. É de referir que apenas na 

área da subestação de Panóias foi identificada uma área de 0,85 ha de povoamento puro de azinheira na 

área do acesso à subestação. 

 

Tabela 14 – Azinheiras e sobreiros adultos levantados na faixa de servidão por troço e subestação 

 

 

 Afetações de usos e ocupações florestais por troço 

A presença de azinheiras e sobreiros não interfere nem é incompatível com o funcionamento da linha 

associada aos troços 1, 2 e 3. Tendo em conta a altura que este tipo de arvoredo atinge e o seu lento 

crescimento, não é prevista a necessidade de abate de exemplares das referidas espécies nas faixas 

associadas às linhas elétricas. 

Tendo ainda em consideração que as áreas de montado apresentam naturalmente uma descontinuidade 

horizontal (dada a distâncias entre as árvores) não se prevê a necessidade de afetação do sob coberto de 
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áreas de montado aquando da manutenção da faixa de servidão da linha. Como tal, não se preveem 

impactes decorrentes da abertura ou manutenção da faixa de servidão nas áreas de montado. 

Seguidamente identificam-se os impactes associados a cada um dos troços em análise. 

- Troço 1 

O troço 1 tem uma extensão de 43,9 km, prevendo-se a instalação de 135 novos apoios e a desmontagem 

de um apoio existente. Para a instalação dos novos apoios prevê-se a destruição de forma permanente de 

áreas no total de 1,8 ha. 

Na tabela abaixo está representada a afetação de uso do solo florestal, por cada apoio do troço 1, quanto 

à afetação permanente. 

 

Tabela 15 – Afetação de uso do solo florestal, por apoios do troço 1, quanto à afetação permanente 

 

 

O impacte de destruição de biótopos (montados de sobro e montados de azinho que correspondem ao 

habitat 631, quando coincidente com Áreas Classificadas, de elevado valor para a conservação) de forma 

permanente, resultante da instalação dos apoios, carateriza-se como sendo negativo, reversível, direto e 

certo. A magnitude do impacte é baixa dada a área afetada. 

É um impacte confinado à instalação dos apoios, no entanto é um impacte significativo, visto que grande 

parte dos apoios está localizado em áreas de elevado valor para a conservação. 

Prevê-se ainda a afetação de forma temporária de área de trabalho de 400 m2 por apoio, num total de 

5,4 ha. Este é um impacte semelhante ao anterior, mas temporário, contudo, afetando também biótopos 

de elevado interesse para a conservação e também significativo. 

A faixa de proteção das linhas elétricas, que consiste numa faixa de 45 m (22,5 m para cada lado do eixo 

da linha), implica o abate e/ou decote de árvores que possam ser suscetíveis de interferir com o 

funcionamento da linha, nomeadamente espécies de crescimento rápido. 

A faixa de proteção do troço 1 não atravessa outras plantações florestais que não de sobreiro e pinhal 

manso, espécie que pela altura que atinge e lento crescimento não constitui interferência com o 

funcionamento da linha, não está prevista a necessidade de abate de plantações florestais neste troço. 

Não se exclui, contudo, a necessidade de abate ou decote de árvores pontualmente, nomeadamente 

aquelas que constituem a vegetação ripícola. Este é um impacte negativo, reversível, direto, confinado à 

instalação, provável, de baixa magnitude (uma vez que não é necessário o abate de manchas de 

povoamento florestal), permanente, ocasional e pouco significativo. 

Está prevista a afetação de raízes de 25 exemplares adultos de azinheira/sobreiro pela instalação dos 

apoios (tabela abaixo), sendo este um impacte negativo, reversível, indireto, confinado à instalação, certo, 

permanente, de magnitude moderada e significativo. 

No troço 1 não se prevê a necessidade de abate de indivíduos adultos para instalação de apoios. 

É ainda de referir que a abertura da faixa de proteção da linha elétrica não prevê a afetação de exemplares 

de azinheira ou sobreiro. 
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Esta informação é complementada com cartografia de apoio, que permite uma melhor perceção da 

localização do arvoredo cujo raizame será afetado pela instalação dos apoios. 

 

Tabela 16 – Sobreiros e azinheiras cujas raízes serão afetadas pela implantação dos apoios do troço 1 

 

 

De acordo com o EIA, durante a fase de construção várias operações poderão conduzir à perturbação e 

afastamento de espécies de fauna da área de obra e sua envolvente, nomeadamente as escavações, 

terraplenagens e movimentação de veículos pesados. O impacte de perturbação e afastamento de 

espécies de fauna caracteriza-se como sendo negativo, indireto, reversível, não confinado, mas localizado 

e provável. A magnitude do impacte é moderada. Considera-se que as espécies potencialmente afetadas 

poderão ser de elevado valor para a conservação dada a instalação de 44 apoios em áreas de culturas 

anuais de sequeiro (habitat favorável a aves estepárias) e a localização de 55 dos apoios (entre os apoios 

1 e 54) em área muito crítica para aves estepárias. É ainda de referir que os apoios 87 a 94 se localizam a 

menos de 1 km de uma área crítica/ muito crítica para aves aquáticas – a albufeira da Daroeira; e que os 

apoios 51 a 57 se localizam próximos (menos de 1 km) de uma área de arrozal, ambos locais onde ocorrem 

espécies de aves aquáticas ameaçadas. Este é um impacte temporário, e que poderá ser significativo no 

caso de afetar espécies de elevado valor para a conservação, como as aves estepárias e aves aquáticas 

ameaçadas. 

- Troço 2 

O troço 2 tem uma extensão de 82,6 km, prevendo-se a instalação de 217 novos apoios (dos quais 175 

afetam uso do solo florestal) e a desmontagem de um apoio existente. Para a instalação dos novos apoios 

prevê-se a destruição de forma permanente de áreas no total de 2,4 ha. 

Na tabela abaixo está representada a afetação de uso do solo florestal, por cada apoio do troço 2, quanto 

à afetação permanente. 

 

Tabela 17 – Afetação de uso do solo florestal, por apoios do troço 2, quanto à afetação permanente 
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O impacte de destruição de biótopos (montados de sobro, montados de azinho, montado de azinheira e 

sobreiro e florestas de sobreiro) de forma permanente, resultante da instalação dos apoios, carateriza-se 

como sendo negativo, reversível, direto e certo. A magnitude do impacte é moderada dada a área afetada. 

Este é um impacte confinado à instalação dos apoios, e, tendo em consideração que grande parte dos 

apoios se encontram em biótopos de elevado valor para a conservação, este é um impacte significativo. 

Prevê-se ainda a afetação de forma temporária de área de trabalho de 400 m2 por apoio, num total de 

8,7 ha. Este é um impacte semelhante ao anterior, mas temporário, contudo, afetando também biótopos 

de elevado interesse para a conservação e também significativo. 

A faixa de proteção das linhas elétricas, que consiste numa faixa de 45 m (22,5 m para cada lado do eixo 

da linha), implica o abate e/ou decote de árvores que possam ser suscetíveis de interferir com o 

funcionamento da linha, nomeadamente espécies de crescimento rápido. 

A faixa de proteção do troço 2 atravessa 13,7 ha de eucaliptal, pelo que está previsto o abate do mesmo. 

Não se exclui, contudo, a necessidade de abate ou decote de árvores pontualmente, nomeadamente 

aquelas que constituem a vegetação ripícola. Este é um impacte negativo, reversível, direto, confinado à 

instalação, provável, de moderada magnitude (considerando a área a abater), permanente, ocasional e 

significativo. 

A instalação de 60 apoios em áreas florestais com sobreiro e/ou azinheira, carateriza-se como sendo um 

impacte negativo, reversível, direto, confinado à instalação, certo e permanente e de magnitude elevada 

(dado o número de apoios a instalar nestas áreas). Pelas caraterísticas expostas este impacte é 

considerado significativo. 

Está previsto o abate de 45 exemplares adultos e afetadas as raízes de 123 exemplares adultos de 

azinheira/sobreiro pela instalação dos apoios (tabela abaixo), sendo este um impacte negativo, reversível, 

direto no caso do abate e indireto no caso da afetação das raízes, confinado à instalação, certo e 

permanente no caso do abate, provável e temporário no caso da afetação das raízes, de magnitude 

moderada e significativo. 

A abertura da faixa de proteção da linha elétrica não prevê a afetação de exemplares de azinheira ou 

sobreiro. 

 

Tabela 18 – Sobreiros e azinheiras afetados pela implantação dos apoios do troço 2 

 

 

O impacte de destruição de espécimes de flora caracteriza-se como sendo negativo, reversível, direto, 

confinado à instalação, certo e permanente. A magnitude do impacte é elevada, dado o número de apoios 

em áreas com sobreiro ou azinheira. É ainda de referir que a abertura da faixa de proteção da linha elétrica 

não prevê a afetação de exemplares de azinheira ou sobreiro. Como tal, este é um impacte, pelas 

características acima descritas, significativo. 

O impacte de perturbação e afastamento de espécies de fauna caracteriza-se como sendo negativo, 
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indireto, reversível, não confinado mas localizado e provável. A magnitude do impacte é elevada. 

Considera-se que as espécies potencialmente afetadas poderão ser de elevado valor para a conservação 

dada a instalação de 12 apoios em áreas de culturas anuais de sequeiro (habitat favorável a aves 

estepárias); atravessamento do Sítio Ramsar da Ribeira de Vascão entre os apoios 152/122 e 177. É ainda 

de referir que os apoios 18/75 a 36/57 se localizam a menos de 1 km de uma área crítica/muito crítica 

para aves aquáticas – a albufeira do Monte da Rocha – local onde ocorrem espécies de aves aquáticas 

ameaçadas. Este é um impacte temporário, e que poderá ser significativo no caso de afetar espécies de 

elevado valor para a conservação, como as aves estepárias, aves aquáticas e aves de rapina ameaçadas 

(nomeadamente águia de bonelli). 

- Troço 3 

O troço 3 tem uma extensão de 17,3 km, prevendo-se a instalação de 62 novos apoios (32 apoios na linha 

Ourique-Panóias e 30 apoios na linha Ourique-Tavira). Para a instalação dos novos apoios prevê-se a 

destruição de forma permanente de áreas no total de 0,54 ha. 

Na tabela abaixo está representada a afetação de uso do solo florestal, por cada apoio do troço 3, quanto 

à afetação permanente. 

 

Tabela 19 – Afetação de uso do solo florestal, por apoios do troço 3, quanto à afetação permanente 

 

 

O impacte de destruição de biótopos (montados de sobro e montado de azinheira e sobreiro) de forma 

permanente, resultante da instalação dos apoios, carateriza-se como sendo negativo, reversível, direto e 

certo. A magnitude do impacte é baixa dada a área afetada. 

Este é um impacte confinado à instalação dos apoios, e, tendo em consideração que grande parte dos 

apoios se encontram em biótopos de elevado valor para a conservação, este é um impacte significativo. 

Prevê-se ainda a afetação de forma temporária de área de trabalho de 400 m2 por apoio, num total de 

2,5 ha. Este é um impacte semelhante ao anterior, mas temporário, contudo, afetando também biótopos 

de elevado interesse para a conservação e também significativo. 

A faixa de proteção das linhas elétricas, que consiste numa faixa de 45 m (22,5 m para cada lado do eixo 

da linha), implica o abate e/ou decote de árvores que possam ser suscetíveis de interferir com o 

funcionamento da linha, nomeadamente espécies de crescimento rápido. 

Tendo em consideração que a faixa de proteção do troço 3 não atravessa outras plantações florestais que 

não de sobreiro, não se prevê a necessidade de abate de plantações florestais neste troço, atendendo a 

que as azinheiras e sobreiros não são incompatíveis com a presença e funcionamento da linha. Como tal, 

não se preveem impactes decorrentes da abertura ou manutenção da faixa de servidão neste tipo de 

arvoredo. 

Não se exclui, contudo, a necessidade de abate ou decote de árvores pontualmente, nomeadamente 

aquelas que constituem a vegetação ripícola. Este é um impacte negativo, reversível, direto, confinado à 

instalação, provável, de baixa magnitude (uma vez que não é necessário o abate de manchas de 

povoamento florestal), permanente, ocasional e pouco significativo. 
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A instalação de 56 apoios em áreas florestais com sobreiro e/ou azinheira, carateriza-se como sendo um 

impacte negativo, reversível, direto, confinado à instalação, certo e permanente e de magnitude baixa 

(dada a área a afetar) Pelas caraterísticas expostas este impacte é considerado significativo. 

Está previsto o abate de 21 exemplares adultos e afetadas as raízes de 65 exemplares adultos de 

azinheira/sobreiro pela instalação dos apoios (tabela abaixo), sendo este um impacte negativo, reversível, 

direto no caso do abate e indireto no caso da afetação das raízes, confinado à instalação, certo e 

permanente no caso do abate, provável e temporário no caso da afetação das raízes, de magnitude 

moderada e significativo. 

A abertura da faixa de proteção da linha elétrica não prevê a afetação de exemplares de azinheira ou 

sobreiro. 

 

Tabela 20 – Sobreiros e azinheiras afetados pela implantação dos apoios do troço 3 

 

 

Esta informação é complementada com cartografia de apoio, que permite uma melhor perceção da 

localização do arvoredo a abater ou cujo raizame será afetado pela instalação dos apoios. 

É considerado no EIA que as espécies potencialmente afetadas poderão ser de elevado valor para a 

conservação dada a localização dos apoios 1 a 16 (LOQ.TVR) e 1 a 17 (LOQ.PNA) a menos de 1 km de uma 

área muito critica para aves estepárias e da ZPE de Piçarras. Este é um impacte temporário, e que poderá 

ser significativo no caso de afetar espécies de elevado valor para a conservação, como as aves estepárias. 

- Linha a Desmontar 

A linha a desmontar tem uma extensão de 44,6 km, prevendo-se a desmontagem de 150 apoios 

existentes. Os acessos aos apoios a desmontar irão ser os mesmos que foram utilizados para a instalação 

da linha elétrica. 

Está prevista a afetação de forma temporária uma de área de trabalho de 400 m2 por apoio, num total de 

6 ha. Na tabela abaixo está representada a afetação de uso do solo florestal, pelos apoios da linha a 

desmontar 

 

Tabela 21 – Afetação de uso do solo florestal, por apoios pelos apoios da linha a desmontar 
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O impacte de destruição de biótopos de forma temporária, resultante dos apoios a desmontar, carateriza-

se como sendo negativo, reversível, direto e certo. A magnitude do impacte é moderada, dada a área 

afetada. 

Este é um impacte confinado à desmontagem dos apoios, e, tendo em consideração que grande parte dos 

apoios se encontram em biótopos de elevado valor para a conservação, este é um impacte significativo. 

Prevê-se ainda a afetação de forma temporária de área de trabalho de 400 m2 por apoio, num total de 

2,5 ha. Este é um impacte semelhante ao anterior, mas temporário, contudo, afetando também biótopos 

de elevado interesse para a conservação e também significativo. 

Após a desmontagem da linha prevê-se que a vegetação na área dos apoios, área de trabalho e acessos 

temporários terá a possibilidade de recuperar, sendo tal recuperação muito provável, já que grande parte 

da linha se desenvolve em áreas dominadas por espécies herbáceas. Este é um impacte positivo, 

reversível, indireto, confinado à instalação, provável, de moderada magnitude, permanente e 

significativo. 

As ações de desmontagem previstas irão conduzir também à destruição de espécimes de flora de baixo 

valor ecológico. 

O impacte de perturbação e afastamento de espécies de fauna caracteriza-se como sendo negativo, 

indireto, reversível, não confinado, mas localizado e provável. A magnitude do impacte é moderada. 

Considera-se que as espécies potencialmente afetadas poderão ser de elevado valor para a conservação 

dado atravessamento entre os apoios 1 a 80; e 87 a 135, de uma área muito crítica para aves estepárias; 

do atravessamento da ZPE e IBA de Castro Verde, entre os apoios 86 e 136; do atravessamento entre os 

apoios 98 e 143 de uma área crítica/muito crítica para aves de rapina, nomeadamente para francelho 

(Falco naumanni); e atravessamento da Reserva da Biosfera Castro Verde entre os apoios 106 e 142. É 

ainda de referir que a linha elétrica entre os apoios 109 e 114; 128 e 134; e 138 e 142 se localizam a menos 

de 1 km de massas de água utilizadas por espécies de aves aquáticas ameaçadas. Este é um impacte 

temporário, e que poderá ser significativo no caso de afetar espécies de elevado valor para a conservação, 

como as aves estepárias, aves de rapina e aves aquáticas ameaçadas. 

 Fase de exploração na faixa de servidão por troço 

Os impactes estão associados a restrições a usos do solo futuros (dentro da faixa de proteção das linhas) 

com a manutenção da ocupação irreversível do solo na zona dos apoios. Sobre estas áreas os impactes 

decorrem ainda da necessidade de corte e/ou decote (poda) pontual de árvores no interior da faixa de 

proteção da linha (45 m de largura). 

Deste modo, o projeto das linhas será responsável por impactes negativos, confinados à instalação, 

prováveis, irreversíveis, permanentes mas de reduzido significado, considerando que a ocupação mais 

representativa são áreas de sobreiro e azinheira e áreas agrícolas, compatíveis com a faixa de servidão. 

Apenas nos espaços florestais de eucalipto (espécies de crescimento rápido que serão cortadas) se 

considera o impacte negativo de significado médio, sendo que para os restantes espaços florestais, o 

impacte é de reduzido significado (na medida em que estas espécies apenas necessitam de decote). 

Durante a fase de exploração, não são expectáveis impactes negativos diretos acrescidos no uso do solo 

pelas subestações. A desmontagem da linha trará impactes positivos significativos no uso do solo. 

A presença das linhas elétricas propicia ao nível da avifauna um impacte positivo pela criação de maior 

número de locais de pouso para nidificação para algumas espécies. 

Contudo, da exploração das linhas elétricas resulta ainda num efeito barreira sobre as aves, com redução 

da conetividade entre áreas atravessadas. Este é um impacte negativo, reversível, indireto, não confinado, 

de elevada magnitude, tendo em consideração a extensão da linha, diário e potencialmente significativo, 
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dada a presença na área de estudo de espécies ameaçadas, potencialmente mais sensíveis à presença 

deste tipo de infraestrutura. Tal como referido no EIA, este poderá ser o caso da abetarda, existindo um 

estudo que refere que a presença de linhas elétricas influencia a direção de voo desta espécies ao levantar 

voo (CIBIO, 2020). 

A electrocução de aves de grande porte é praticamente inexistente em linhas de muita alta tensão devido 

à grande distância entre elementos em tensão e terra (apoio) ou entre diferentes elementos em tensão 

(CIBIO, 2020). Contudo, a presença de linhas elétricas de muito alta tensão poderá potenciar situações de 

morte de aves por colisão. 

Das espécies ameaçadas elencadas para a área de estudo com estatuto de conservação desfavorável, 

quatro apresentam risco de colisão, nomeadamente sisão (Tetrax tetrax), abetarda (Otis tarda), cegonha-

preta (Ciconia nigra) e cegonha-branca. Existem ainda 64 espécies que apresentam risco de colisão. 

Outro impacte decorrente da presença das linhas elétricas diz respeito ao efeito de exclusão. Conforme é 

referido no EIA, a instalação de infraestruturas, nomeadamente estradas e linhas elétricas, mesmo em 

áreas com habitat favorável, contribuem para a deterioração das condições ecológicas, com repercussões 

na distribuição e abundância das espécies, nomeadamente do Sisão. 

Em todos os troços analisados verificam-se impactes negativos. De uma forma geral, é assumido que o 

atravessamento de áreas de caça/território de aves de grande porte constitui um elemento de risco de 

mortalidade por colisão de aves (Bernardino et al., 2018). Neste sentido é importante referir que traçado 

da nova linha elétrica permite já evitar o atravessamento de ZPE’s e IBA’s, mas não foi possível evitar o 

atravessamento de territórios de águia de Bonelli. Embora os eventos de mortalidade de águia de bonelli 

por eletrocussão sejam uma das principais causas de mortalidade de aves pré-adultas, os eventos de 

mortalidade por colisão com linhas de alta e muito alta tensão são raros. 

 Fase de desativação 

Não se espera que, durante a concessão da Rede Nacional de Transporte à REN, S.A., ocorra a desativação 

efetiva do projeto em análise ou das suas infraestruturas isoladamente. De uma forma geral os impactes 

negativos inerentes à fase de desativação serão semelhantes aos que ocorrem para a fase de construção, 

contudo, resultam impactes potencialmente positivos ao nível da ocupação do solo, condicionantes, 

ordenamento do território, componente social e paisagem, no caso da remoção total das infraestruturas 

e libertação do espaço ocupado. 

Afetações de usos e ocupações pelas subestações 

 Subestação de Panóias (SPNA) 

Está prevista a perda de uma área de 6,3 ha sendo 0,2 ha de montado de azinho (biótopo de elevado valor 

para a conservação), para a instalação da Subestação de Panóias, incluindo a abertura do acesso à 

subestação. 

O impacte de destruição deste biótopo caracteriza-se como sendo negativo, direto, reversível, certo e 

permanente. A magnitude do impacte é mediana dada a área afetada. 

Este é um impacte confinado à instalação e, sobretudo pela diminuta área ocupada e pela subestação se 

localizar fora de áreas muito críticas para aves estepárias, pouco significativo. 

O acesso a esta subestação resultará na necessidade de abate potencial de 13 azinheiras adultas, sendo 

que 4 destas se encontram em povoamento e as restantes 9 são exemplares isolados. Este é um impacte 

negativo, direto, certo, reversível, confinado à instalação e permanente. A magnitude do impacte é baixa, 

dado o número de exemplares afetados, e como tal o impacte é pouco significativo. 

Serão ainda afetadas as raízes de 44 exemplares adultos de azinheira, sendo que 13 destes se encontram 

em povoamento e os restantes 31 são exemplares isolados. Este é um impacte negativo, indireto, 
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provável, reversível, confinado à instalação e temporário. A magnitude do impacte é moderada e este é 

um impacte significativo. 

A instalação do estaleiro não afetará exemplares de espécies florestais. 

Durante a fase de exploração da subestação não estão previstos impactes significativos sobre a flora e 

habitats classificados. 

Caso ocorra fase de desativação, prevê-se a ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a 

fase de construção do projeto da subestação. 

 Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA) 

Para a ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, incluindo a instalação do estaleiro não afetará 

exemplares de espécies florestais. Prevê-se a afetação de áreas já artificializadas, sendo esse um impacte 

insignificante para a ecologia. 

O acesso à ampliação desta subestação resultará na necessidade de abate potencial de 2 exemplares 

adultos de azinheira e sobreiro isolados. Este é um impacte negativo, direto, certo, reversível, confinado 

à instalação e permanente. A magnitude do impacte é baixa, dado o número de exemplares afetados, e 

como tal o impacte é pouco significativo. 

Durante a fase de exploração da subestação não estão previstos impactes significativos sobre a flora e 

habitats. 

Caso ocorra fase de desativação, prevê-se a ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a 

fase de construção do projeto da subestação. 

 Subestação de Ourique (SOQ) 

A ampliação da Subestação de Ourique irá ocorrer em área já atualmente artificializadas, pelo que é um 

impacte insignificante para os biótopos. 

A ampliação desta subestação resultará na afetação das raízes de um exemplar adulto de azinheira 

isolado. Este é um impacte negativo, indireto, certo, reversível, confinado à instalação e temporário. A 

magnitude do impacte é baixa, dado afetar apenas um exemplar, e como tal o impacte é pouco 

significativo. 

Durante a fase de exploração da subestação não estão previstos impactes significativos sobre a flora e 

habitats. 

Caso ocorra fase de desativação, prevê-se a ocorrência de impactes semelhantes aos identificados para a 

fase de construção do projeto da subestação. 

Faixas de gestão de combustíveis associadas às linhas elétricas 

A manutenção de faixa é uma atividade planeada, tipicamente a intervalos de 3 anos, executada na fase 

de exploração da linha, incidindo sobre todas as áreas florestais e eventualmente agrícolas cujo estado de 

abandono e desenvolvimento de vegetação arbustiva o justifique no ano da intervenção. 

A execução da manutenção, independentemente da espécie, terá como objetivo fundamental a redução 

da carga combustível ao nível do solo (eliminação de matos). 

Acessoriamente e caso seja necessário, estão previstos desbastes seletivos para cumprimento das 

distâncias entre copas e pontualmente desramações em altura das árvores de maior porte, 

nomeadamente no pinheiro manso. Em arborizações jovens procurar-se-á compatibilizar as intervenções 

com as previstas no respetivo Plano de Gestão Florestal. 
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Região do Algarve 

Linha Elétrica 

Tendo em conta os aspetos destacados relativos à relevância ecológica da zona de estudo do projeto na 

região do Algarve, verifica-se que, de uma forma geral, o atravessamento de grande parte da linha 

LPNA.TVR de território da águia de bonelli e de áreas de ocorrência de habitats e espécies de flora de 

interesse conservacionista protegidos, nomeadamente de quercíneas e seus povoamentos, induzem 

impactes significativos negativos, sendo os mesmos considerados no âmbito do EIA. 

Assim, na fase de construção, os principais impactes negativos sobre a ecologia, em especial sobre a flora, 

biótopos e habitats, referidos no EIA, estão relacionados com a circulação de máquinas e viaturas, a 

abertura de caboucos para a execução das fundações dos apoios, construção de acessos e outras 

estruturas temporárias de apoio à construção e abertura de faixa de proteção para instalação da linha. 

Estas atividades induzem impactes negativos significativos, nomeadamente: 

 A afetação e destruição de flora (destacando-se quercíneas, e outras espécies de interesse 

conservacionista, RELAPE e ou protegidas nos termos do Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-

Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro) e de habitats de interesse conservacionista (protegidos de 

acordo com o mesmo diploma). 

 a perturbação da fauna, destacando-se avifauna de relevante interesse conservacionista 

(nomeadamente águia de bonelli) induzindo o seu afastamento e aumento da mortalidade, 

 o favorecimento da proliferação de espécies de floras invasora. 

A afetação mais significativa de habitats e flora, nomeadamente de quercíneas, ocorre principalmente 

nesta fase, prevendo-se impactes negativos significativos e irreversíveis. O EIA identifica a necessidade de 

abate no total do troço 2 de 45 indivíduos adultos de quercíneas, prevendo-se a afetação de raízes de 123 

indivíduos adultos de azinheira/sobreiro para instalação dos apoios e afetadas. É apresentada tabela com 

discriminação da afetação por apoio, não sendo no entanto apresentado de forma clara e percetível os 

que se encontram na área do Algarve, e assim o número de exemplares que serão abatidos/afetados nesta 

região. 

Verifica-se que alguns troços atravessam povoamentos, não tendo os mesmos sido assinalados 

cartograficamente. Chama-se a atenção que a falta de clareza da informação cartográfica (tabela de 

atributos), obrigou a inferir que os buffer apresentados dizem respeito a locais onde irá haver corte de 

sobreiros e azinheiras. Deve ainda ser esclarecido o que se considera ser sobreiros jovens, uma vez que 

não foram referidos. 

Importa salientar que o abate de sobreiros ou azinheiras carece de autorização prévia do ICNF, IP., nos 

termos do previsto na alínea a), do n.º 4 do artigo 3.º, devendo o proponente apresentar Declaração de 

Utilidade Pública nos termos da alínea a) do n.º 2 do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

Prevê-se ainda a afetação de forma temporária de área de trabalho de 400 m2 de terreno por apoio, 

necessária para os trabalhos de instalação do mesmos, devendo ser acautelados os efeitos na flora e 

habitats, nomeadamente os de interesse conservacionista. 

De referir os apoios a contruir junto das linhas de água, uma vez que se verifica o atravessamento pela 

linha elétrica de diversas linhas de água, como a Ribeira do Vascão, do Corte e do Vascãozinho. Estes 

apoios devem localizar-se o mais longe possível das mesmas, evitando impactes negativos no habitat, flora 

e fauna ribeirinhos. Destaca-se o apoio 174 pela sua proximidade à linha de água (Ribeira do Vascãozinho). 

O EIA deverá ainda ter em consideração os impactes da implementação das faixas de gestão de 

combustíveis que resultam em consequência do estabelecimento destas infraestruturas (alínea c) do n.º 1 
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do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, na sua versão atualizada). 

Na fase de exploração, as linhas aéreas de transporte de eletricidade constituem infraestruturas com 

reconhecido impacte sobre a avifauna, sobretudo devido a mortalidade por colisão com os cabos, estando 

identificadas globalmente como um relevante fator de ameaça para a conservação de diversas espécies. 

A eletrocussão é pouco significativa (considerada praticamente inexistente) em LMAT devido à grande 

distância entre elementos em tensão e terra (apoio) ou entre diferentes elementos em tensão. 

A presença das linhas elétricas resulta ainda num efeito barreira sobre as aves, com redução da 

conetividade entre áreas atravessadas. Contudo, existem ainda poucos estudos sobre este efeito, a sua 

amplitude e a forma como afeta as várias espécies (CIBIO, 2020). 

A presença de linhas elétricas de muito alta tensão poderá potenciar situações de morte de aves por 

colisão. Embora as aves de rapina tenham um risco de colisão de I-II, de acordo com um estudo de D’Amico 

et al. (2019) a águia de bonelli não se inclui como espécie. 

O impacte de mortalidade de aves por colisão neste troço é negativo, irreversível, direto, confinado à 

instalação, provável, de elevada magnitude, permanente, podendo ser afetadas espécies ameaçadas, 

sendo significativo. 

De acordo com o EIA, embora os eventos de mortalidade de águia de bonelli, por eletrocussão sejam uma 

das principais causas de mortalidade de aves pré-adultas, os eventos de mortalidade por colisão com 

linhas de alta e muito alta tensão são raros (CEAI, 2011), existindo referência apenas a um caso de colisão 

desta espécie (Infante et al., 2005). 

Tal como atrás referido, verifica-se que a linha atravessa território de bonelli na região do Algarve, 

nomeadamente entre os apoios 167/137 e 195, num total de cerca de 12 km de extensão, induzindo, na 

fase de exploração, impactes significativos negativos nesta espécie, protegida, prioritária, nos termos do 

Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, de 8 de novembro, com estatuto de proteção 

“em perigo” (Portugal), nomeadamente afastamento da espécie e aumento de mortalidade, induzidos 

pelo efeito barreira da linha- segmentando o habitat e reduzindo a sua disponibilidade e acesso - e risco 

de colisão, apresentando as aves juvenis maior vulnerabilidade. 

De referir que o uso de apoios de LMAT para nidificação está também documentado para diversas 

espécies de aves de rapina de médio-grande porte, situação que já foi detetada em Portugal para a águia 

de bonelli, verificando-se sempre maior vulnerabilidade das jovens à colisão com as linhas. 

Deverá notar-se que este território integra ainda áreas importantes para o fomento do Lince ibérico. 

Faixas de gestão de combustíveis associadas às linhas elétricas 

No que se refere ao montado, o EIA refere que não se prevê a necessidade de afetação de áreas de 

montado nos trabalhos a executar no âmbito da manutenção da faixa de servidão da linha. No entanto, 

ocorrem habitats e espécies de interesse conservacionista e protegidos que serão afetados constituindo 

um impacte negativo significativo. 

De acordo com o EIA, não se exclui ainda a necessidade de abate ou decote de árvores pontualmente, 

nomeadamente aquelas que constituem a vegetação ripícola. Este é um impacte negativo, reversível, 

direto, confinado à instalação, provável, de moderada magnitude (considerando a área a abater), 

permanente, ocasional e significativo. 

Impactes cumulativos 

O corredor de 400 m da linha LPNA.TVR integra, quase na totalidade da sua extensão na região do Algarve, 

a linha já existente de características semelhantes, correspondendo assim a área já perturbada. Se por um 

lado este facto poderá constituir, à partida, fator positivo dado aproveitar corredor de perturbação já 

existente, poderá também constituir uma fragilidade pelos impactes cumulativos que induz, em especial 
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para a avifauna de importante valor conservacionista (águia de bonelli), nomeadamente pela ampliação 

do efeito barreira, e risco do aumento de mortalidade por colisão e eletrocussão. 

Considera-se que estes são impactes negativos significativos, afetando em grande parte espécies de aves 

de elevado valor para a conservação, destacando-se a águia de bonelli. 

De referir que não foi possível incluir no processo e no EIA, o estudo e análise aprofundada de alternativas, 

sendo o troço que apresenta maior sensibilidade e vulnerabilidade, na área do Algarve, o do território da 

água de bonelli. 

 

5.7.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

No âmbito das matérias florestais estão definidas no EIA um conjunto de medidas para evitar e/ou reduzir 

os impactes negativos e para potenciar os impactes positivos associados ao projeto em estudo. 

Assim na fase prévia à obra está prevista a implementação das seguintes medidas: 

 Plano de Acompanhamento Ambiental, onde se inclui o planeamento da execução de todos os 

elementos das obras e a identificação e pormenorização das medidas de minimização a 

implementar na fase da execução das mesmas, e respetiva calendarização. 

 Formação ambiental, através da abordagem de temas como o conhecimento, proteção e 

preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem como das áreas envolventes e 

respetivos usos; impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra e 

respetivas boas práticas ambientais a adotar; regras e procedimentos a assegurar na gestão dos 

resíduos da obra; conhecimento das espécies invasoras e regras para evitar a sua disseminação. 

No âmbito da localização do estaleiro é recomendado que a limpeza de vegetação para a respetiva 

instalação deva restringir-se ao mínimo possível. É indicado que o estaleiro não seja implantado nas 

seguintes situações: 

 Nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário proceder à destruição de 

vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

 Deverá evitar-se a afetação de exemplares de espécies autóctones, como sobreiros e azinheiras. 

No que respeita à abertura de acessos às obras de construção das linhas elétricas e/ou na beneficiação de 

caminhos existentes é considerado o seguinte: 

 A abertura de acessos deve evitar a afetação de zonas de vegetação arbórea e ripícola. 

 Deve ser garantido que a abertura de novos caminhos concilie a operacionalidade do combate a 

incêndios. 

Está prevista a promoção de criação de condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da 

vegetação autóctone, após a desativação dos estaleiros e das áreas afetas às obras. 

Em termos de medidas a implementar no âmbito do plano de acompanhamento ambiental das obras 

durante a fase de construção temos: 

 A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e ser devidamente balizada, 

devendo ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 

execução da obra (M6); 

 Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a 

regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. 

Adicionalmente, deverão ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e 

arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 
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acidentalmente afetadas (M8); 

 Deverá ser elaborado e implementado um Plano de Reconversão da Faixa de Proteção para o 

troço 2. Este plano permitirá minimizar a perda das áreas de floresta (13,7 ha) afetadas pela 

abertura da faixa de proteção, com repovoamento das mesmas com espécies de crescimento 

lento, que permitam cumprir as distâncias mínimas de segurança às linhas elétricas (ex. sobreiros, 

azinheiras e medronheiros) (M25); 

 Realizar a desflorestação e desmatação de modo permitir o aproveitamento da madeira cortada 

e a remoção e eliminação dos sobrantes da exploração florestal (M27); 

 Proceder à decapagem e armazenamento da terra vegetal, possuidora do banco de sementes das 

espécies autóctones, para posterior aplicação - recobrimento das fundações ou espalhamento no 

terreno, no caso dos apoios das linhas elétricas (M28); 

 Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como sobreiro e azinheira, deverão ser 

sinalizados junto às áreas a intervencionar de forma a evitar a sua afetação acidental. A decisão 

sobre os exemplares a sinalizar deverá ser tomada no local. Esta sinalização deverá ser mantida 

durante o período em que a obra decorre no local de cada apoio (M69); 

 A desmatação e o corte de árvores deverão ser limitados à área essencial para o bom 

funcionamento da obra, devendo proceder-se sempre que possível apenas ao decote da 

vegetação, evitando a abertura de espaços que potenciam a invasão de espécies exóticas 

invasoras (M70); 

 Deverá haver ações de sensibilização para os trabalhadores da abertura de faixa, de modo a que 

saibam reconhecer as espécies exóticas invasoras e quais as melhores formas de prevenir a sua 

disseminação (previsto na medida M73). 

No âmbito das matérias de conservação da natureza e da biodiversidade está definido um conjunto de 

medidas mitigadoras para evitar e/ou reduzir os impactes negativos associados ao projeto em estudo com 

as quais se concorda, nomeadamente a sinalização proposta e vãos a sinalizar, que foi definida tendo por 

base as indicações da REN/CIBIO, em complemento às orientações do Manual para a monitorização de 

impactes de linhas de muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação da eficácia das medidas de mitigação 

(CIBIO, 2020). 

Em termos de Plano de Monitorização – Comunidade de Avifauna, refere o EIA que dada a sensibilidade 

ambiental da área de implantação do projeto ao nível da avifauna, o plano de monitorização centrar-se-á 

na recolha de informação de campo detalhada, no sentido de permitir uma maior eficácia ao nível da 

avaliação dos reais impactes ambientais associados ao projeto, e por forma a avaliar a eventual 

necessidade de implementação de medidas de minimização em fase de exploração. Os objetivos 

específicos definidos para a monitorização são os seguintes: 

 Avaliar a eventual existência de impactes por efeito de exclusão/ evitamento das espécies mais 

sensíveis em relação à infraestrutura; 

 Avaliar os impactes por mortalidade na avifauna no novo traçado, através de uma quantificação 

das taxas de mortalidade de aves por colisão, bem como os principais fatores relacionados 

(remoção e deteção de cadáveres e taxas de atravessamento da linha); 

 Avaliar uma eventual reversão de efeitos de exclusão/evitamento das aves em relação à estrutura 

existente, nos locais sensíveis (atravessamento das ZPE’s relevantes para aves estepárias) em que 

deixará de existir linha, devido à opção estratégica de desviar o novo eixo dos corredores atuais; 

 Comparar os valores de mortalidade da linha a desmantelar com os valores de mortalidade da 

futura linha, nomeadamente integrando os dados de Proman, in prep., e sendo para tal necessário 
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a aferição de taxas de atravessamento de aves em voo em ambas as linhas; 

 Avaliar a eficácia dos dispositivos salva-pássaros. 

Por forma a permitir cumprir os objetivos acima referidos na implementação do plano de monitorização 

para as aves é proposto amostrar os seguintes parâmetros: 

 Aves estepárias: 

o Áreas de ocorrência de sisão e abetarda; 

o Índices de abundância relativa de aves estepárias; 

o Número de machos de sisão; 

o Mapeamento da utilização da área por aves de rapina estepárias. 

 Águia de Bonelli e outras grandes rapinas ameaçadas: 

o Locais de nidificação; 

o Territórios e área de caça; 

o Mapeamento da utilização da área; 

o Parâmetros reprodutores (número de crias e número de crias voadoras), apenas nos casos 

de confirmação da nidificação de casais da espécie. 

 Taxas de mortalidade de aves por colisão e fatores relacionados: 

o Mortalidade observada; 

o Taxas de deteção de cadáveres; 

o Taxas de remoção/decomposição de cadáveres; 

o Taxas de atravessamento da linha por aves em voo; 

o Taxas de mortalidade corrigida. 

De uma foram geral concorda-se com a metodologia, técnicas e métodos de recolha de dados descritos 

no plano de monitorização. 

No que respeita à Compensação de Quercíneas, face à possibilidade de corte/arranque e/ou afetação de 

raízes de azinheiras e/ou sobreiros em áreas de povoamento florestal de azinheira, sobreiro ou misto, 

deverá ser apresentado um “Plano Global de Compensação de Quercíneas”, como consequência da 

obtenção de eventual Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP), e como mecanismo de 

resposta à compensação das referidas operações e afetações. 

Atualmente o proponente não dispõe de informação cabal relativa à quantidade total de abate de 

azinheiras e sobreiros em áreas de povoamento, pelo que não apresenta um “Plano Global de 

Compensação de Quercíneas”. 

O proponente informa que após a emissão da licença de estabelecimento e em fase prévia à obra, na 

eventualidade de se confirmar a necessidade de abate e/ou afetação de raízes de sobreiros e/ou 

azinheiras em áreas de povoamento, será elaborado o plano de compensação de quercíneas, no âmbito 

do processo de DIUP. 

Uma nova LMAT constitui um fator de ameaça à conservação de várias espécies do anexo I da Diretiva 

Aves, nomeadamente aves estepárias e aves de rapina que pelo seu estatuto de conservação, os Estados 

membros devem assegurar um estado de conservação favorável. 

Conforme disposto na alínea h), do número 2, do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na 
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sua redação atual, “A instalação de infraestruturas de eletricidade e telefónicas, aéreas ou subterrâneas, 

de telecomunicações, de transporte de gás natural ou de outros combustíveis, de saneamento básico e de 

aproveitamento de energias renováveis ou similares fora dos perímetros urbanos” são ações sujeitas a 

parecer do ICNF. Deverá ainda ser considerado o disposto no n.º 2 do artigo 1.º do mesmo Diploma, e que 

visa “(…) assegurar a biodiversidade, através da conservação ou do restabelecimento dos habitats naturais 

e da flora e da fauna selvagens num estado de conservação favorável, da proteção, gestão e controlo das 

espécies (…)”, e ainda do artigo 11.º, que estabelece a necessidade de proteção das espécies de aves 

incluídas nos Anexos B-II e B-IV, determinando que é proibido “perturbar esses espécimes, nomeadamente 

durante o período de reprodução, de dependência, de hibernação e de migração (…)” e “Deteriorar ou 

destruir os locais ou áreas de reprodução e repouso dessas espécies”. 

Ainda de acordo com o n.º1 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 38/2021, de 31 de maio, que aprovou o regime 

jurídico aplicável à proteção e à conservação da flora e da fauna selvagens e dos habitats naturais das 

espécies enumeradas nas Convenções de Berna e de Bona. Com vista à proteção das espécies de fauna 

selvagem inscritas nos anexos II e III nos anexos I e II à Convenção de Berna e nos anexos I e II à Convenção 

de Bona, são proibidas, “a captura ou abate dos seus espécimes”, a “deterioração ou destruição dos 

respetivos habitats;” e a “perturbação dos seus espécimes, designadamente durante o período de 

reprodução, de dependência ou de hibernação.” 

De uma forma geral, concorda-se com as medidas de minimização apresentadas no EIA, considerando-se 

contudo que devem ser aprofundadas. 

No que respeita às estruturas de suporte/apoio da linha, considera-se importante incluir a condicionante 

que deverá ser dada preferência, sempre que seja tecnicamente possível a utilização de estruturas do tipo 

DLT, com alturas o mais próximo dos 46,6 metros, uma vez que a maioria dos estudos sobre aves 

estepárias indicam que efetuam voos pós-reprodutores em média acima dos 50 metros. 

No que se refere aos aspetos florestais, deverá ser dado cumprimento às “medidas de minimização” e ao 

“plano de monitorização” cumulativamente com as seguintes condicionantes: 

a) Em fase prévia à obra, estando o proponente munido da necessária licença de estabelecimento, 

que permite por lei aceder aos locais de obra nas propriedades privadas deverá: 

o Caraterizar em termos dendrométricos e delimitar cartograficamente as áreas que 

constituam povoamento puro de sobreiro, povoamento puro de azinheira e povoamento 

misto de azinheira e sobreiro, de acordo com o definido no Regime Jurídico de Proteção 

ao Sobreiro e à Azinheira – RJPSA, presentes na faixa de servidão das linhas, assim como 

na área de implantação das subestações (incluindo todos os seus elementos de projeto), 

cujo arvoredo será intervencionado (corte/abate, poda e afetação de raízes). 

 Esta informação deverá ser complementada com a quantificação e 

georreferenciação das azinheiras e sobreiros a abater, a podar e/ou a afetar as 

raízes, diferenciando entre árvores isoladas e povoamento, e sobreiro/azinheira 

jovem ou adulto. 

 No caso de existirem exemplares de sobreiro e/ou azinheira suscetíveis de serem 

afetados (corte/abate, podas e/ou afetação de raízes), dispersos em 

povoamentos dominados por outras espécies florestais, aplicam-se os critérios 

definidos anteriormente. 

o Caraterização dendrométrica das áreas florestais ocupadas por eucalipto, pinheiro manso 

e outras espécies florestais não identificadas no EIA, mas suscetíveis de serem afetadas 

pelo projeto. Deverão ser especificadas as intervenções a realizar neste tipo de arvoredo. 

A informação disponibilizada deverá ser acompanhada com cartografia. Sugere-se que 

sejam aplicados os critérios do 6.º Inventário Florestal Nacional. 
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o Para a realização das intervenções previstas em sobreiro e azinheira em povoamento, 

núcleos e isolados (corte/arranque de arvoredo, afetação de raízes, podas e outras 

intervenções) deverá ser dado cumprimento ao estabelecido no regime jurídico de 

proteção de sobreiros e azinheiras – RJPSA. 

o Quantificar as áreas e os exemplares afetados por incêndios rurais por espécie florestal. 

Tal necessidade está associada ao facto das intervenções em povoamentos florestais 

percorridos por incêndios, serem suscetíveis de levantamento das proibições de 

construção para os casos de ações de interesse público, desde que reconhecidos como tal 

por despacho ministerial conjunto (emissão de DIUP), tal como definido no n.º 5 do 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

o Identificar e caraterizar, com apoio a informação cartográfica, todas as (re)arborizações e 

outros projetos de beneficiação (ex. adensamento de áreas) de âmbito florestal objeto de 

financiamento público, sujeitas a impactes ambientais do projeto. 

o Caraterizar e identificar cartograficamente os povoamentos de eucalipto cujos cortes 

finais terão de ter autorização, de acordo com o estipulado no ponto 1 do artigo 1.º e 

ponto 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio. 

b) Após a emissão da licença de estabelecimento, no que respeita à obtenção de autorização de 

abates de azinheiras e sobreiros que integrem áreas de povoamento, deverá ser requerida a 

conversão da área de intervenção do povoamento florestal no âmbito de “Empreendimentos de 

imprescindível utilidade pública”, tal como definido na alínea a) do n.º 2 do art.º 2.º do RJPSA. 

Para tal, é necessária a obtenção por parte da entidade proponente de uma DIUP, nos termos do 

art.º 6.º do RJPSA. 

c) Em fase prévia à obra, munidos da necessária licença de estabelecimento e acedendo aos locais 

de obra nas propriedades privadas, deverá ser promovida a otimização da implantação dos apoios 

que permita minimizar a intervenção (corte/arranque e/ou afetação de raízes) em particular de 

sobreiros adultos e jovens e azinheiras adultas e jovens, e concluir sobre as quantidades efetivas 

a intervencionar. 

d) Em fase prévia à obra até 2 meses antes do início da fase de construção, o proponente deverá 

apresentar um relatório ao ICNF,IP, com a informação associada às alíneas anteriores. 

No que se refere ao impacte da linha na avifauna, decorrente do seu atravessamento de área sensível 

para este grupo faunístico, nomeadamente área crítica para rapinas – território de bonelli (Aquila 

fasciata*), espécie protegida, prioritária, nos termos do Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei 

n.º 156-A/2013, de 8 de novembro, com estatuto de proteção “em perigo” (Portugal), considera-se que a 

medida correta a adotar será o enterramento da linha na área crítica de atravessamento, correspondente 

ao território de ocorrência da águia de bonelli. 

Atendendo a que o projeto, em fase de projeto de execução, não considerou a solução de enterramento 

da linha, não tendo assim sido avaliada a respetiva viabilidade e impactes associados, e tendo em 

consideração que esta solução não tem sido possível adotar na maior parte dos casos pela REN, devem 

ser adotadas as seguintes medidas: 

e) Sinalização da linha e outros aspetos técnicos de acordo com o “Manual de Apoio à análise de 

projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição de distribuição e de transporte de 

energia elétrica” do ICNF, para LMAT, devendo a sinalização ocorrer, no mínimo, numa extensão 

correspondente ao troço Ribeira do Vascão – território de bonelli, de acordo com proposta a 

apresentar. 

f) Definição e implementação de Plano de Ação com vista à gestão e criação de habitat favorável à 
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água de bonelli, propiciando, nomeadamente, o aumento da disponibilidade de alimento e abrigo 

para presas principais da espécie, e de pontos de água, em áreas a propor. As novas áreas a 

considerar para criação de habitat deverão corresponder, no mínimo, a igual área da que é 

afetada diretamente pelo projeto, devendo localizar-se em zona adjacente ao atual território 

ocupado pela espécie e fora de zonas de caça, de forma a criar condições favoráveis à nidificação 

em áreas afastadas da linha elétrica. 

g) Estabelecimento de protocolo com associação sem fins lucrativos que vise o desenvolvimento de 

ações de estudo, e conservação da águia de bonelli na zona. 

Devem ainda ser tidos em consideração os seguintes aspetos: 

h) Deverá ocorrer preservação de flora de interesse conservacionista nomeadamente as espécies 

RELAPE e espécies protegidas constantes nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 

de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-

A/2013, de 8 de novembro, nomeadamente nas áreas de servidão da linha/ faixas de gestão de 

combustível, áreas de 400 m2 na fase de construção, a afetar para a colocação de cada novo apoio, 

e na construção de novos caminhos. 

i) Deverá ser efetuado um levantamento aprofundado nas áreas indicadas na anterior alínea h), no 

que se refere à flora de interesse conservacionista a proteger referida, apresentando a cartografia 

destas espécies. As áreas em que se verifique a impossibilidade de não afetar espécies de flora de 

interesse devem ser identificadas e apresentado plano de minimização/compensação em 

conformidade. 

j) Os apoios a implementar nas linhas de água deverão salvaguardar a flora e habitats de interesse 

conservacionista. Caso tal se verifique impossível, deverão ser propostas medidas de minimização 

e/ou compensação em conformidade. 

Deverá ser apresentada cartografia e quantificação de sobreiros e azinheiras a cortar ou 

“decotar”, identificando se se encontram em povoamento e respetiva área, para que se possa 

estabelecer a devida compensação. 

k) Deverá ser cumprida a legislação fitossanitária quando efetuado o corte de coníferas hospedeiras 

do nemátodo da madeira do pinheiro. 

l) Deverá ser elaborado e implementado Plano de Ação para as espécies invasoras incluídas no 

Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, para a área de estudo, e áreas de gestão de habitat 

indicadas na alínea f) anterior. 

Assim, em fase prévia ao licenciamento, deverão ser entregues os seguintes elementos para apreciação e 

pronúncia: 

 Documento descritivo da condicionante indicada na alínea e). 

 Aprofundamento do levantamento de flora referido na alínea i) e plano de 

minimização/compensação em conformidade, se aplicável. 

 Plano de gestão do habitat favorável à águia de bonelli, tal como referido na condicionante 

indicada na alínea f). 

 Apresentação de proposta de protocolo referido na condicionante indicada na alínea g). 

 Apresentação de Plano de Ação para as espécies invasoras, indicado na alínea l). 

Destaca-se que o abate de sobreiros ou azinheiras carece de autorização prévia do ICNF, IP., nos termos 

do previsto na alínea a), do n.º 4 do artigo 3.º, devendo o proponente apresentar Declaração de 

Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) nos termos da alínea a) do nº 2 do Decreto-Lei n.º  169/2001, de 
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25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

 

5.8. PAISAGEM 

5.8.1. 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 em 3 dos 22 Grandes Grupos de Unidades de Paisagem 

(GUP) (macroestrutura), definidos para Portugal Continental: Grupo Q – “Terras do Sado”, marginalmente; 

Grupo S - “Baixo Alentejo”, e, marginalmente, o Grupo U “Serras do Algarve e do Litoral Alentejano”. Num 

segundo nível hierárquico inferior, e dentro de cada grupo, inserem-se as seguintes Unidades de Paisagem 

(UP): 

 Grupo Q: UP n.º 98 - “Terras do Alto Sado”. 

 Grupo S: UP n.º 110 – “Terras Fortes do Baixo Alentejo”; UP n.º 114 – “Campo Branco de Castro 

Verde” e UP n.º 115 – “Campos de Ourique – Almodôvar – Mértola. 

 Grupo U: UP n.º 122 – “Serra do Caldeirão”. 

Por fim, num 3º nível hierárquico e transversalmente às Unidades de Paisagem acima referidas foram 

delimitadas um conjunto de 30 Subunidades de Paisagem, com base em critérios fisiográficos e de 

ocupação do solo. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto as mesmas inserem-se de acordo com a seguinte 

distribuição: 

 Unidade de Paisagem n.º 110 – “Terras Fortes do Baixo Alentejo”: 

o Subestação de Ferreira do Alentejo; 

o LFA.PNA Apoios 1 – 107 e 109 -119. 

 Unidade de Paisagem n.º 115 – “Campos de Ourique – Almodôvar – Mértola”: 

o LFA.PNA Apoios 108 e Apoios 120 - 133; 

o SE de Panóias;  

o LPNA.TVR e LOQ.PNA Apoios 9/84, 13/80; Apoios 11/82, 12/81, 14/79, 15/78, 17/76-

22/71; Apoios 1/92-8/85; Apoios 23/70-30/63; Apoios 37/56-43/50; 

o SE Ourique; 

o LPNA.TVR Apoios 31-36, 44-68; 

o LOQ.PNA Apoios 1-7, 12-14, 18-20, 23-49 e Apoios 8-11, 15-17, 21-22; 

o LOQ.TVR 1-7, 12-14, 16-19, 22-38 e Apoios 8-11, 15, 20-21; 

 Unidade de Paisagem n.º 122 – “Serra do Caldeirão”: 

o LPNA.TVR e LOQ.TVR Apoios 69/39-81/51; Apoios 82/52-94/64; Apoios 95/65-100/70; 

Apoios 101/71-132/102 e Apoios 133/103-152/122; 

o LPNA.TVR Apoios 153-176; LOQ.TVR Apoios 123-142; 
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o SE de Tavira; 

o LPNA.TVR Apoios 177-218. 

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 da linha), de acordo com a cartografia, define-se da seguinte 

forma: 

Qualidade Visual da Paisagem 

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 “Elevada”, 

representando cerca de 68%. Esta classe tem maior dominância na parte mais a sul da Área de Estudo, 

com exceção dos últimos cerca de 11km. Esta classe, no presente caso, surge, entre outros, associada aos 

usos: culturas temporárias de sequeiro e regadio; arrozais; vinhas; pomares; olivais tradicionais 

extensivos; pastagens; mosaicos culturais; pinhal manso; sistemas agroflorestais de sobro e azinho e 

cursos de água. A classe de “Média” representa cerca de 28% da Área de Estudo e surge associada, entre 

outros, a usos/ocupações do solo: pastagens; sistemas agroflorestais de outras espécies e matos. 

As áreas das diferentes classes surgem muito fragmentadas, mas têm distribuição por toda a Área de 

Estudo. Apresentam-se em áreas de dimensão, nalguns casos, significativa e, algumas das classes registam 

uma elevada expressão e continuidade territorial. 

No que se refere à inserção do Projeto, as linhas e, mais em concreto, os apoios destacam-se as que se 

implantam na classe de “Elevada”: Ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo; Subestação de 

Panóias; LFA.PNA Apoios 8; 12-15; 45-47; 56-57; 59; 73-89; 93; 104; 115-118; 121; 126-130; 132-133; 

LPNA.TVR e LOQ.PNA Apoios 10/83-13/80; 17/76; 19/74; 24/69-25/68; 35/58; 37/56; 43/50; LOQ.PNA 

Apoios 29-25; 18; 15-13; 11; 9; 7-3; LOQ.TVR Apoios 3-7; 9-10; 12-13; 15; 17-18; 23-28; LPNA.TVR e 

LOQ.TVR 63/33-65/35; 68/38-70/40; 81/51-82/52; 85/55-87/57; 90/60-91/61; 94/64; 97/67-98/68; 

100/70-102/72; 105/75-106/76; 109/79-110/80; 117/87-122/92; 124/94-125/95; 130/100-132/102; 

138/108; 144/114-146/116; 148/118-150/120; 161/131-170/140; LOQ.TVR Apoios 141-142; LPNA.TVR 

Apoios 171-174; 176-179; 186-187; 191-192; 207; LFA.PNA Apoios 11; 68; 90-92; 108; 122; 131; LPNA.TVR 

e LOQ.PNA Apoios 8/85; 20/73; 26/67; 29/64-30/63; 38/55-41/52; 44/49-49/44; 52/41; 54/39-59/34; 

LOQ.PNA Apoios 22; 20-19; LOQ.TVR Apoios 16; 19-21; LPNA.TVR e LOQ.TVR 95/65; 103/73; 114/84-

116/86; 126/96-129/99; 134/104-137/107; 139/109-143/113; 147/117; 151/121; 153/123-160/130; 

LPNA.TVR Apoios 182 e LPNA.TVR e LTVR.PGN Apoios 217/2. 

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 “Elevada”, representando cerca de 90% da Área de Estudo. 

No que se refere à inserção do Projeto, as linhas e, mais em concreto, os apoios implantam-se nas classes 

de “Elevada”. As componentes que são exceção são: LFA.PNA Apoio 77; LOQ.PNA Apoios 28 e LPNA.TVR 

e LOQ.TVR Apoios 96/66, que se situam na classe de “Média”. 

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 
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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, as linhas e, mais em concreto, os apoios implantam-se, 

maioritariamente, na classe de “Média”. As componentes que são exceção, por se implantarem em área 

da classe de “Baixa”, são: LFA.PNA Apoios 16-17; 20; 124-125; LPNA.TVR e LOQ.PNA Apoios 14/79; 18/75; 

22/71; LOQ.PNA Apoios 1; Ampliação da subestação de Ourique; LOQ.TVR Apoios 1; 8; 14; 22; LPNA.TVR 

e LOQ.TVR Apoios 62/32; 66/36-67/37; 70/40-72/42; 77/47-80/50 e LPNA.TVR Apoios 203. 

 

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

No caso do presente Projeto, na identificação de impactes, foram detetados impactes estruturais, 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, 

expetável e potencialmente, com maior intensidade nas povoações próximas, sobre as vias de 

comunicação e sobre as áreas de qualidade visual “Elevada”, comprometendo a integridade visual destas. 

Assim, os impactes identificados são: 

Impactes de Natureza Funcional/Estrutural 

 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). 

o Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (acessos temporários a desativar e faixa 

de proteção/servidão legal) a permanente (acessos definitivos e faixa de 

proteção/servidão legal), reversível (acessos temporários a desativar) a parcialmente 

reversível (faixa de proteção/servidão legal da linha) a irreversível (acessos definitivos e 

local de implantação dos apoios), média magnitude e Significativo (Projeto no seu todo). 

 Desflorestação da Faixa de Proteção/Servidão Legal da Linha: corresponde, no conjunto das novas 

linhas, a uma extensão aproximada de 144 km por uma largura de 45 m, num total de cerca de 

648 ha. Contudo, o abate só terá lugar nas áreas florestais onde ocorrem, sobretudo, espécies de 

crescimento rápido como o eucalipto. 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/servidão legal da linha, não representando, por isso, um 

acréscimo de abates significativo.  

o Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa magnitude e pouco 

significativo. 

 Alteração da Morfologia Natural do Terreno: introdução de aterros e escavações associadas às 

plataformas dos novos acessos e às áreas, plataformas de trabalho para a implantação dos apoios 

(400m2/apoio) e área de implantação dos apoios. 

o Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (apoios e acessos temporários em 
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situações de terreno plano) a permanente (novos acessos dedicados e plataformas de 

implantação dos apoios e de trabalho em zonas de maior declive), reversível (acessos 

temporários e apoios em situações de terreno plano) a irreversível (novos acessos 

dedicados e plataformas de implantação dos apoios e de trabalho em zonas de maior 

declive), baixa (apoios e acessos temporários em situações de terreno plano) a média 

(conjunto de todos os acessos dedicados e de plataformas de trabalho e de implantação 

dos apoios e de trabalho em zonas de maior declive) magnitude, pouco significativo 

(acessos temporários e apoios em situações de terreno plano) a Significativo (conjunto 

das intervenções dos acessos dedicados e plataformas de trabalho e de implantação dos 

apoios e Subestação de Panóias). 

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 em altura, também ela percecionada a maiores 

distâncias, impacte este que é reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem em altura. 

 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 e à própria área de implantação dos apoios. 

o Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude 

e pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes: Linha Ferreira do 

Alentejo - Panóias 1 e 2 – Apoios 25, 26, 38, 114, 115 e 123. Linha Panóias-Tavira - Apoios 

32, 62, 63, 64, 65, 80, 86, 87, 97, 126, 127, 147, 148, 177, 182, 183 e 192. Linha Ourique-

Panóias - Apoios 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 64 e 65. Linha Ourique – Tavira 

- Apoios 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 32, 33, 34, 50, 56, 57, 67, 96, 97, 117 e 118; 

Observadores Temporários: Linha Ferreira do Alentejo - Panóias 1 e 2 – Apoio 2, 15, 16, 

44, 45, 52, 53, 60, 61, 68, 102, 103, 120, 128 e 129. Linha Panóias-Tavira – Apoios 21, 22, 

38, 39, 46, 47, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 99, 102, 111, 151, 152, 153, 167, 168, 172, 173, 182, 

183, 192, 193, 194, 196, 197, 203, 204 e 218. Linha Ourique-Panóias – Apoios 6, 7, 19, 20, 

21, 30, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 47, 54, 55, 71 e 72. Linha Ourique – Tavira – Apoios 6, 7, 

18, 19, 20, 29, 69, 72, 81, 121, 122, 123, 137 e 138; Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: 

na envolvente num raio de 500m mais próxima dos apoios na sua grande maioria). 

 Montagem da Infraestrutura – Apoios e Cabos: 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 – Observadores Temporários – e sobre áreas sensíveis em termos cénicos. Ao 

término da montagem dos Apoios considera-se que os mesmos apresentam a sua configuração 

final e mais artificial à qual se atribui maior significado do impacte e que corresponderá à 

expressão visual permanente que cada apoio terá na Fase de Exploração. 

o Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, magnitude baixa a média e 

pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes, Observadores 

Temporários e sobre Áreas com Qualidade Visual Elevada” a Muito Significativo 
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(Observadores Permanentes, Observadores Temporários e sobre Áreas com Qualidade 

Visual Elevada”). 

 Observadores Permanentes 

o Linha Ferreira do Alentejo-Panóias 1 e 2, a 150/400kV (LFA.PNA1 e LFA.PNA2) - 43,9km 

Significativo: Apoios 27, 39, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 114, 116, 122 e 124. 

Muito Significativo: Apoio 25, 26, 38, 114, 115 e 123. 

o Linha Panóias-Tavira, a 400kV/150kV (LPNA.TVR) - 82,6km 

Significativo: Apoios 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 53, 54, 57, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 

81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 116, 123, 124, 125, 128, 

131, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 149, 153,154, 155, 176, 178, 181, 

184, 191, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 215, 216, 217 e 218. 

Muito Significativo: Apoios 32, 62, 63, 64, 65, 80, 86, 87, 97, 126, 127, 147, 148, 177, 182, 

183 e 192. 

o Linha Ourique-Panóias, a 150kV (LOQ.PNA) - 8,7 km 

Significativo: Apoios 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 36, 39, 40, 46, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88 e 89. 

Muito Significativo: Apoios 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 64 e 65. 

o Linha Ourique-Tavira, a 150kV (LOQ.TVR) - 8,6 km 

Significativo: Apoios 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 86, 

93, 94, 95, 98, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 119, 123, 124 e 125. 

Muito Significativo: Apoios 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 32, 33, 34, 50, 56, 57, 

67, 96, 97, 117 e 118. 

 Observadores Temporários: 

Impactes Visuais Significativos a Muito Significativos 

o Linha Ferreira do Alentejo-Panóias 1 e 2, a 150/400kV (LFA.PNA1 e LFA.PNA2) 

N121 - Apoio 2; EM526 - Apoios 15 e 16; EM526-1 - Apoios 44 e 45; EM527-1 - Apoios 52 

e 53; N383 - Apoios 60 e 61; A2/IP1 - Apoios 68; N261 – Apoios; M1082 - Apoios 102 e 

103; IC1 - Apoio 120 e sobre a N263 - Apoios 128 e 129 

o Linha Panóias-Tavira, a 400kV/150kV (LPNA.TVR) 

N123 - Apoios 21 e 22; EM1130 - Apoio 38 e 39; Estrada de ligação entre a EM1130 e a 

povoação de Encalho - Apoios 46 e 47; IC1 - 54 e 55; EM1132 - Apoios 56, 57, 58 e 59; 

N393 - Apoio 99; IP1/A2 - Apoio 102; Estrada de Santa Clara-A-Nova - Apoio 111; N506 - 

Apoio 151, 152 e 153; N2 - Apoios 167 e 168; EM1029 - Apoios 172 e 173; N124-2 - Apoios 

182 e 183; M504 - Apoios 192, 193, 194, 196 e 197; N124 - Apoios 203 e 204 e sobre a 

M505 - Apoio 218. 

o Linha Ourique-Panóias, a 150kV (LOQ.PNA) 

N123/IP2 - Apoios 6 e 7; N515 - Apoios 19, 20 e 21; EM1132 - Apoios 30, 34, 35, 36 e 37; 
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IC1 - 38 e 39; Estrada de ligação entre a EM1130 e a povoação de Encalho - Apoios 46 e 

47; EM1130 - Apoios 54 e 55 e sobre a N123 - Apoios 71 e 72. 

o Linha Ourique - Tavira, a 150kV (LOQ.TVR) 

N123/IP2 - Apoios 6 e 7; N515 - Apoios 18, 19 e 20; EM1132 - Apoio 29; N393 - Apoio 69 

IP1/A2 - Apoio 72; Estrada de Santa Clara-A-Nova - Apoio 81; N506 - Apoio 121, 122 e 123 

e sobre a N2 - Apoios 137 e 138 

 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/Servidão Legal” das linhas em avaliação. 

 Afetação física de áreas florestais, matos, vinhas e pomares 

o Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, média magnitude e 

Significativo. 

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/servidão legal visualmente disruptiva com a envolvente. 

Os impactes visuais serão tanto mais gravosos quanto mais visíveis se apresentarem a linha, os apoios e a 
faixa de proteção/servidão 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 muito significativa do território delimitado 
pela Área de Estudo considerada. 

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 negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, magnitude baixa a média e 

pouco significativo a Significativo (Observadores Permanentes, Observadores 

Temporários e sobre Áreas com Qualidade Visual Elevada” a Muito Significativo 

(Observadores Permanentes, Observadores Temporários e sobre Áreas com Qualidade 

Visual Elevada”). 

 Observadores Permanentes 

o Linha Ferreira do Alentejo-Panóias 1 e 2, a 150/400kV (LFA.PNA1 e LFA.PNA2) - 43,9km 

Significativo: Apoios 27, 39, 63, 64, 65, 66, 74, 75, 76, 114, 116, 122 e 124. 

Muito Significativo: Apoio 25, 26, 38, 114, 115 e 123. 

o Linha Panóias-Tavira, a 400kV/150kV (LPNA.TVR) - 82,6km 

Significativo: Apoios 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 47, 53, 54, 57, 60, 61, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 79, 

81, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 95, 96, 98, 99, 100, 108, 109, 110, 111, 116, 123, 124, 125, 128, 

131, 132, 133, 137, 138, 139, 140, 143, 144, 146, 147, 149, 153,154, 155, 176, 178, 181, 
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184, 191, 193, 194, 195, 196, 203, 204, 205, 206, 215, 216, 217 e 218. 

Muito Significativo: Apoios 32, 62, 63, 64, 65, 80, 86, 87, 97, 126, 127, 147, 148, 177, 182, 

183 e 192. 

o Linha Ourique-Panóias, a 150kV (LOQ.PNA) - 8,7 km 

Significativo: Apoios 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 

33, 36, 39, 40, 46, 48, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88 e 89. 

Muito Significativo: Apoios 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 64 e 65. 

o Linha Ourique-Tavira, a 150kV (LOQ.TVR) - 8,6 km 

Significativo: Apoios 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 49, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 65, 66, 68, 69, 70, 78, 79, 80, 81, 86, 

93, 94, 95, 98, 101, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 113, 114, 116, 117, 119, 123, 124 e 125. 

Muito Significativo: Apoios 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 32, 33, 34, 50, 56, 57, 

67, 96, 97, 117 e 118. 

 Observadores Temporários: 

Impactes Visuais Significativos a Muito Significativos 

o Linha Ferreira do Alentejo-Panóias 1 e 2, a 150/400kV (LFA.PNA1 e LFA.PNA2) 

N121 - Apoio 2; EM526 - Apoios 15 e 16; EM526-1 - Apoios 44 e 45; EM527-1 - Apoios 52 

e 53; N383 - Apoios 60 e 61; A2/IP1 - Apoios 68; N261 – Apoios; M1082 - Apoios 102 e 

103; IC1 - Apoio 120 e sobre a N263 - Apoios 128 e 129. 

o Linha Panóias-Tavira, a 400kV/150kV (LPNA.TVR) 

N123 - Apoios 21 e 22; EM1130 - Apoio 38 e 39; Estrada de ligação entre a EM1130 e a 

povoação de Encalho - Apoios 46 e 47; IC1 - 54 e 55; EM1132 - Apoios 56, 57, 58 e 59; 

N393 - Apoio 99; IP1/A2 - Apoio 102; Estrada de Santa Clara-A-Nova - Apoio 111; N506 - 

Apoio 151, 152 e 153; N2 - Apoios 167 e 168; EM1029 - Apoios 172 e 173; N124-2 - Apoios 

182 e 183; M504 - Apoios 192, 193, 194, 196 e 197; N124 - Apoios 203 e 204 e sobre a 

M505 - Apoio 218. 

o Linha Ourique-Panóias, a 150kV (LOQ.PNA) 

N123/IP2 - Apoios 6 e 7; N515 - Apoios 19, 20 e 21; EM1132 - Apoios 30, 34, 35, 36 e 37; 

IC1 - 38 e 39; Estrada de ligação entre a EM1130 e a povoação de Encalho - Apoios 46 e 

47; EM1130 - Apoios 54 e 55 e sobre a N123 - Apoios 71 e 72. 

o Linha Ourique-Tavira, a 150kV (LOQ.TVR) 

N123/IP2 - Apoios 6 e 7; N515 - Apoios 18, 19 e 20; EM1132 - Apoio 29; N393 - Apoio 69 

IP1/A2 - Apoio 72; Estrada de Santa Clara-A-Nova - Apoio 81; N506 - Apoio 121, 122 e 123 

e sobre a N2 - Apoios 137 e 138. 

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. 
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O presente projeto concorre com duas tipologias de projetos: infraestruturas lineares – linhas elétricas 

aéreas – subestações. No que se refere a projetos de igual tipologia, destacam-se as linhas elétricas 

existentes, cuja densidade é significativa na envolvente das Subestações, sobretudo, na da Subestação de 

Ferreira do Alentejo, dado que a de Tavira não se apresenta ainda tão sobrecarregada. 

No caso das linhas em avaliação, verifica-se que no caso da Linha Ferreira do Alentejo-Panóias 1 e 2, a 

150/400kV (LFA.PNA1 e LFA.PNA2) se desenvolve ao longo da Área de Estudo, até à futura Subestação de 

Panóias como a única linha com exceção de uma linha que atravessa, sensivelmente, de forma transversal 

a Área de Estudo e se cruza com a em avaliação, entre os apoios 126 e 127. 

No que se refere à Linha Panóias-Tavira, a 400kV/150kV (LPNA.TVR) desenvolve-se na Área de Estudo 

como linha única até ao apoio 61, quando a mesma se alinha com a linha existente, que tem origem na 

Subestação de Ourique e segue para sul, derivando depois, para fora da Área de Estudo, a partir do apoio 

82 da Linha Panóias-Tavira. A Linha Panóias-Tavira também, no seu apoio 61, se alinha com a Linha 

Ourique - Tavira, a 150kV (LOQ.TVR) até junto do apoio 171. A partir deste apoio segue paralelamente a 

duas linhas existentes que se dirigem à Subestação de Tavira: uma proveniente de norte, 

perpendicularmente, e outra de poente, com a qual a Linha Panóias-Tavira se alinha anteriormente, a 

partir do seu apoio 162, e que nesta extensão atravessa a Área de Estudo longitudinalmente. 

A Linha Ourique-Panóias, a 150kV (LOQ.PNA) desenvolve-se desde a Subestação de Ourique, 

paralelamente a uma linha existente e também paralelamente à futura Linha Ourique – Tavira até ao seu 

apoio 32. Após este apoio segue para a futura Subestação de Panóias de forma paralela à Linha Panóias-

Tavira. 

A Linha Ourique-Tavira, a 150kV (LOQ.TVR) tem origem na Subestação de Ourique, segue paralelamente 

à Linha Ourique-Panóias até ao apoio 30, seguindo depois, também, paralelamente à Linha Panóias-Tavira 

até ao seu apoio 141/142 onde se liga a uma linha proveniente de norte com ligação à Subestação de 

Tavira. 

Com exceção dos troços, ou extensões, onde se localizam as referidas linhas existentes, as linhas em 

avaliação não representam um impacte cumulativo superior ao seu próprio impacte. Nas extensões onde 

se alinham com as linhas existentes o impacte cumulativo tende para Significativo. No entanto, o facto de 

as linhas se desenvolverem de forma paralela, apesar do forte reforço da sua expressão visual, contribui 

para uma menor disseminação e contaminação visual da Área de Estudo. 

O impacte visual negativo das linhas decorre da presença permanente dos cabos elétricos e respetivos 

apoios com o, 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 do observador 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. 

No caso da Subestação de Panóias, a mesma não representa um impacte cumulativo negativo que se 

possa considerar como significativo, dado a distância desta às Subestações de Ferreira do Alentejo, de 

Ourique e de Tavira e por as suas bacias visuais não se sobreporem. Contudo, tal não significa que a 

implantação da Subestação de Panóias não represente mais uma artificialização, ou mais um elemento a 

contribuir para a artificialização da Paisagem. 

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 conhecidas. 

Tais medidas traduzem-se na simples colocação dos apoios das linhas 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 
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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. Maiores vãos permitem 

também o afastamento dos apoios às habitações, mesmo que possa haver um reforço estrutural dos vão 

a montante e a jusante. 

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 as centrais solares a SO de Ferreira do 

Alentejo, a 1,3 km, a sul, a 2,5 km, o aeródromo, o IP1/A2, IP2/N123 barragens, pavilhões industriais, 

central solar fotovoltaica Ourika e parque fotovoltaico de Cachopo. 

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 sua 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. 

 

5.9. PATRIMÓNIO CULTURAL 

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No que concerne ao fator ambiental Património Cultural, o EIA refere que os trabalhos desenvolvidos 

forma efetuados «em duas fases distintas, uma fase de pesquisa documental efetuada no âmbito do 

Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais e outra fase de trabalho de campo, a que se reporta este 

relatório, tendo tido ambas as fases, como base de orientação o “Guia Metodológico para a Avaliação de 

Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade”, elaborado pela 

REN, S.A., e a circular sobre a Metodologia para a Caracterização do Património nos EIA de projetos de 

linhas definido entre a REN e o ex-Instituto Português de Arqueologia (IPA) atualmente Direção Geral do 

Património Cultural (DGPC)». 

No caso da pesquisa documental, «realizou-se uma compilação e a atualização da documentação 

bibliográfica disponível para a área em matéria de caracterização patrimonial da zona, com o objetivo de 

caracterizar a “área de incidência” projeto», tendo para o efeito consultado: Bibliografia especializada; 

Base de dados SIG da DGPC; Base de dados on-line do DGPC; Base de dados on-line do IHRU; Base de dados 

da EDIA; Cartografia variada; EIAs e projetos de investigação sobre a área; Planos Diretores Municipais. 

O EIA refere que na «fase de Pesquisa Documental procedeu-se à definição da área de estudo (AE), da 

área de incidência indireta (AII) e da área de incidência direta (AID)». 

Atendendo ao Guia para a Elaboração de Estudos de Impacte Ambiental de Linhas, foi «definida com uma 

dimensão adequada para conter uma representação significativa dos condicionalismos territoriais e 

ambientais, em que a largura variável deve permitir o estudo de diversas alternativas de corredor no seu 

interior», área em que foram delimitadas as AII e AID. A AE corresponde assim a uma área de 

aproximadamente 1475 km2. A AII é a «área passível de ser afetada de forma indireta no decorrer da 

implantação do projeto e que, no caso, corresponde a um corredor com uma largura total de 200 m de 

largura, centrado no traçado da linha». A AID, considerada «como aquela que poderá ser alvo de impactes 
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diretos decorrentes da construção da linha», consiste no «corredor com 100 m de largura, limitado por 

duas retas paralelas, distanciadas 50 m do eixo do traçado». 

Quanto às subestações, «a zona considerada como área de incidência direta (AID) é aquela que 

corresponde a toda a área de intervenção que possa induzir impactes no solo, no caso serão: plataforma 

da subestação, taludes e acessos, restabelecimentos e estaleiros». Aqui, a AII considerada corresponde a 

«uma envolvente de 50 m em torno dos diferentes elementos de projeto e na qual poderão ocorrer 

mesmo que pontualmente movimentos de terra, áreas de depósito, manchas de empréstimo, zonas de 

aparcamento de máquinas ou simplesmente corredores de circulação de maquinaria pesada». 

Na fase de «Prospeção de Campo, realizou-se uma prospeção sistemática na área de incidência direta 

(AID) das linhas (corredor de 100 m) e numa envolvente de 50 m de cada apoio, com vista à identificação 

de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e à relocalização de ocorrências identificadas em 

pesquisa documental». 

Para os acessos, o EIA refere que «procedeu-se à prospeção sistemática de 10 m para cada um dos lados, 

no caso dos acessos a melhorar e 50 m para cada um dos lados no caso dos acessos a construir». 

Nas subestações «procedeu-se à prospeção integral das áreas de obra previstas». 

Em síntese, e de acordo com o mencionado no EIA, nesta fase dos trabalhos realizou-se: 

 Prospeção de campo sistemática na área de incidência do projeto, com vista à identificação de 

ocorrências de interesse patrimonial inéditas e relocalização das que foram identificadas na 

pesquisa documental; 

 Relocalização cartográfica (GPS), registo fotográfico e documental das ocorrências identificadas 

na pesquisa documental no interior da AII; 

 Localização cartográfica (GPS), registo fotográfico e documental das ocorrências patrimoniais 

identificadas não referidas na pesquisa documental; 

 Realização de uma Carta de Caracterização das Condições de Visibilidade; 

 Preenchimento de uma ficha de inventário individualizada, para cada uma das ocorrências 

observadas (pesquisa documental e inéditas), com uma breve descrição do sítio, implantação, 

localização relativamente à área de incidência do projeto, estruturas impactantes, registo 

fotográfico e cartográfico. 

Para a realização do inventário patrimonial foram considerados os elementos patrimoniais integráveis na 

categoria de património cultural segundo a legislação em vigor. 

Os elementos patrimoniais foram divididos em três categorias distintas: Arquitetónico; Etnográfico; 

Arqueológico. 

Na valoração cultural foi definida uma valoração de 0 a 5: Muito-Elevado (5); Elevado (4); Médio (3); Baixo 

(2); Negligenciável (1); Indeterminado (0). 

Na análise toponímica realizada aos topónimos referidos no interior da AII dos projetos, não se 

identificaram topónimos vincadamente arqueológicos, que de alguma forma não se relacionem com os 

sítios arqueológicos inventariados. 

No decorrer da pesquisa documental foi possível identificar 711 ocorrências patrimoniais (sítios 

arqueológicos, etnográficos e arquitetónicos) no interior da Área em Estudo (Anexo K.2), nenhuma das 

quais na AID ou AII do projeto. Não foram muitas as situações em que foi necessário atribuir letras a um 

mesmo elemento patrimonial devido a localizações distintas conforme as fontes bibliográficas, o que 

ocorreu apenas nos sítios 82, 116, 169 e 171. 

As ocorrências arqueológicas correspondem, destacadamente, ao grupo mais numeroso, contabilizando 
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507 do total identificado, ainda que nalguns casos não tenha possível comprovar se se trataria 

efetivamente de sítios arqueológicos. 

Este grande número de sítios arqueológicos é explicado por uma conjugação de fatores, desde logo as 

excelentes condições que a região do Baixo Alentejo detém para ocupação humana, o que se traduz em 

assentamentos humanos desde uma fase muito recuada que é o Paleolítico, prolongando-se pelo 

Neolítico e já em momentos de sedentarização como é o Calcolítico e toda a Idade do Bronze e Idade do 

Ferro. 

No que se reporta a elementos de natureza arquitetónica, identificaram-se 118 ocorrências, entre estas, 

algumas correspondentes a património industrial quase exclusivamente centrado na área de Aljustrel e 

que se relacionam com a intensa exploração mineira que a zona tem sido alvo desde o período romano 

até à atualidade. 

Finalmente, regista-se um conjunto de 16 elementos patrimoniais cuja localização foi disponibilizada pelos 

Municípios de Aljustrel e Tavira, mas que não possuíam qualquer descrição associada, pelo que nestes 

casos a sua natureza é indeterminada 

No caso dos elementos de natureza etnográfica, inventariaram-se 70 ocorrências, algumas delas de cariz 

industrial, encontrando-se localizadas na zona mineira de Aljustrel. 

Referência especial para o facto que das 711 ocorrências, 32 apresentarem algum estatuto de proteção 

legal: Povoado fortificado de Porto Torrão, Em Vias de Classificação; Villa romana de Monte da Chaminé, 

Em Vias de Classificação (EVC); Cerro da Magancha, um povoado fortificado classificado, classificado como 

Sítio de Interesse Público (SIP); N. Sra. do Castelo, classificado como Imóvel de Interesse Público (IIP); 

Igreja de N. Sra. de Messagena, classificada como Monumento de Interesse Público (MIP); Igreja de São 

Miguel de Gregórios, classificada como IIP; Povoado Fortificado do Cerro do Castelo, classificado como IIP; 

Necrópole da Atalaia classificada como, Monumento Nacional (MN); Tholos designado de Nora Velha 1, 

Em Vias de Classificação; Necrópole da Idade do Ferro de Vaga da Cascalheira, Em Vias de Classificação; 

Igreja de N. Sra. do Rosário, classificada como IIP; Castro da Cola, classificado como Monumento Nacional 

(MN) incluindo a Zona Especial de Proteção (ZEP), que abrange uma grande área, mas no exterior do 

corredor de estudo; Capela de Santo António, MN; Igreja de Santo Ildefonso, classificada como MIP; Ponte 

Antiga sobre a Ribeira de Cobres, IIP; Povoado fortificado de Mesas do Castelinho, IIP; Igreja de Santa Cruz 

e o Convento de Nossa Senhora da Conceição, classificados como IIP; Capela do Calvário, MIP; Igreja da 

Misericórdia de Ferreira do Alentejo, IIP; Pelourinho de Messagena, MN. 

Quanto a Imóveis de Interesse Municipal o EIA refere: antigo Palacete de João Carlos Infante Pessanha; 

moradia de D. Diogo Maldonado Pessanha; casa na Praça Comendador Infante Pessanha; casa Pessanha 

Pereira; Praça e monumento do Comendador Infante Pessanha; Paços do Concelho de Ferreira do 

Alentejo; casa na rua Visconde Ferreira n.º 31 em Ferreira do Alentejo; casa na rua Conselheiro Júlio de 

Vilhena n.º 16 em Ferreira do Alentejo; Casa agrícola Jorge Ribeiro de Sousa; Palacete na rua Júlio Vilhena; 

casa na Travessa da Misericórdia n.º 43; casa na rua Visconde Ferreira n.º 17; moradia no largo D. Luís 

Maldonado Vivião Pessanha. 

Para além destes locais importa destacar a existência de duas áreas de sensibilidade arqueológica, uma 

no concelho de Aljustrel, que delimita o sítio de Herdade do Pomar/Monte da Ramada n.º 57 

correspondente a vestígios de cronologias entre o Calcolítico, Idade do Bronze e a Idade Média e Moderna. 

A outra, no concelho de Ourique, corresponde a uma zona definida em PDM com uma área muito 

abrangente e que inclui os sítios 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 422, 423, 424, 425, 426, 

427, 428 e 429 da pesquisa documental. 

Dado que o inventário foi realizado em fase do Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais, ou seja, 

numa fase de desenvolvimento inicial do projeto, o que permitiu um atempado planeamento dos 

corredores e implantação de apoios e também dos projetos das subestações, de forma a minimizar 
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impactes sobre o património. Apesar de um grande número de sítios com estatuto legal de proteção 

inventariados, nenhum elemento de projeto se situa quer na sua área de proteção legal, quer mesmo nas 

suas proximidades. Situação análoga ocorre com as áreas de sensibilidade arqueológica. 

Todas as ocorrências se encontram implantadas no Desenho 21. 

Para efeitos de clarificação da numeração das ocorrências, importa salientar que os trabalhos de 

prospeção arqueológica no âmbito deste estudo foram realizados em dois momentos distintos: 

 Numa primeira fase, correspondente ao Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), 

após a delimitação de um conjunto de alternativas de corredores para as linhas e de localizações 

para a implantação da nova subestação de Panóias. 

 Numa segunda fase, já em projeto execução, perante a implantação final dos projetos. 

Numa fase subsequente, já relacionada com o EIA em fase de Projeto de Execução, em que já se conhecia 

a implantação final dos projetos, foram realizadas prospeções de caracter sistemático do corredor de 50 m 

para cada um dos lados da linha e respetivos apoios e acessos, daqui resultou a identificação de outras 

ocorrências patrimoniais. 

Note-se que ao nível das condições de ocupação do solo e de visibilidade, o EIA apresenta na Tabela 5.121 

– Caracterização das condições de visibilidade, onde é possível verificar a divisão num conjunto diverso 

de subzonas. 

Assim, de entre as 711 ocorrências listadas em pesquisa documental, permaneceram apenas 49 no interior 

dos corredores e localizações alternativos estudados. Deste conjunto não foi possível relocalizar 24 

ocorrências, devido a fatores diversos, embora essencialmente se relacionem com densos cobertos 

vegetais que impediram quer a observação ao nível do solo, quer mesmo a deslocação pedestre ou erros 

de georreferenciação ou eventual destruição dos sítios. 

Deste conjunto de elementos patrimoniais identificados em fase de pesquisa documental, apenas 26 

ocorrências (os n.os 15, 35, 92, 279, 355, 385, 445, 507, 535, 545, 569, 570, 571, 572, 607, 608, 696, 701, 

702, 704, 705, 707, 708, 709, 710 e 711) se encontram no interior dos corredores e localizações finais. 

No decorrer do trabalho de campo foi possível identificar mais sessenta e dois se encontram no interior 

dos corredores e localizações finais (n.os 37, 39, 40, 41, 49, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 

68, 69, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 

101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116; ver Tabela 5.120 – Síntese 

das ocorrências de interesse patrimonial inventariadas em trabalho de campo realizado no âmbito da 

elaboração do EIA). 

Resumidamente, no interior dos corredores e localizações relativos aos projetos em avaliação no presente 

foram inventariadas 88 ocorrências: 

 26 pré-existências identificadas em fase de pesquisa documental; 

 62 novas ocorrências identificada em trabalho de campo. 

De acordo com o EIA, estas merecem destaque, a ocorrência 16, classificada como um esteio, poderá na 

realidade corresponder a uma necrópole, o que significa que a sua área de implantação poderá ser 

substancialmente maior do que aquilo que, atualmente, se encontra visível, apesar dos esforços para 

tentar definir uma área de distribuição espacial deste sítio. Destaca ainda as ocorrências 27, 32, 66, 84, 

85, 86 e 89 por se tratarem de sítios com uma dimensão espacial sensível que foi possível representar 

graficamente. 

Da observação da tabela é possível verificar que não se relocalizaram os elementos patrimoniais número 

2, 20, 28, 30, 36, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125 o que corresponde a 17% do total de 
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ocorrências. 

No que se refere à natureza dos elementos patrimoniais, surge em primeiro lugar a categoria dos 

etnográficos, com quarenta e oito elementos, o que corresponde a 54,55% da amostra total. Seguem-se 

os sítios arqueológicos com trinta e nove (44,30%), neste caso mais de metade (24 sítios) decorre dos 

trabalhos de pesquisa documental, o que se deverá dever a esta ser uma área intensamente prospetada. 

Quanto ao valor cultural das ocorrências, em primeiro lugar surgem as ocorrências de valor considerado 

baixo (38,65%), logo seguidas daquelas consideradas com um valor negligenciável (27,25%). Seguem-se 

as ocorrências de valor indeterminado, com dezanove elementos (21,60%). Em penúltimo lugar 

encontram-se as ocorrências de valor médio, com nove elementos (10,20%). Em último lugar, surgem as 

de valor elevado com duas ocorrências (2,30%). 

São identificadas 50 ocorrências (56,80%), situadas a menos de 50 m (AID) e consequente com maior 

possibilidade de sofrerem impactes enquanto as ocorrências localizadas entre 50 e 100m (AII) e, 

consequentemente, passiveis de induzir apenas impactes indiretos, correspondem a nove do total de 

oitenta e oito (10,20%). De salientar que, para um terço dos elementos patrimoniais (33,00%), neste caso 

vinte e nove, não se prevê qualquer afetação (situam-se a mais de 100 m de qualquer elemento 

patrimonial). 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

De uma forma geral, considerou-se que a implantação das linhas elétricas do projeto em avaliação será 

suscetível de implicar impactes negativos sobre os elementos patrimoniais, essencialmente durante a fase 

de construção, altura em que poderá ocorrer a afetação destes. 

Para efeito de avaliação de impactes, o EIA considerou como alvo de afetação direta todas as ocorrências 

localizadas a menos de 50 m de qualquer apoio (tendo em atenção áreas de depósito temporário, o 

deslocamento de maquinaria como retroescavadoras, gruas e outras). Como objeto de afetação indireta 

o EIA indica todas as ocorrências localizadas entre 50 m e 100 m. 

No caso das ocorrências localizadas entre 100 m e 200 m, o EIA considerou que estas não serão alvo de 

afetação relativamente à implantação de apoios, mas, no entanto, foram consideradas como 

potencialmente alvo de impactes relacionados com a eventual abertura/alargamento de acessos (não 

considerados no plano de acessos, ou situados fora da AID do projeto), implantação estaleiros/ parque de 

materiais, que nesta fase se desconhecem. Neste caso, consideraram-se esses impactes como 

indeterminados. 

A construção das linhas comporta impactes significativos sobre o solo através das seguintes ações: 

desmatação, abertura de caboucos, construção/beneficiação de acessos, instalação de estaleiros e outros 

depósitos (montagem de apoios). 

Tendo por base o levantamento patrimonial realizado, o EIA apresenta assim a avaliação de impactes do 

projeto relativamente aos setenta e nove elementos patrimoniais inventariados nos trabalhos de 

prospeção arqueológica. 

Para a fase de construção, no Troço 1, onde se encontram os elementos patrimoniais n.os 4, 14, 37, 57, 58, 

60, 61, 73, 74, 75, 81, 84, 85, 86, 87, 88, e 89, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125, o EIA apresenta 

a seguinte avaliação: 

 No que se refere às ocorrências n.º 4, 14, 81, 87, 118, 119, 120, 122, 124 e 125, as mesmas situam-

se a mais de 100 metros do elemento do projeto mais próximo (apoio a construir e/ ou acesso a 

criar). Perante estes afastamentos, não se prefiguram impactes diretos ou indiretos sobre os 

referidos elementos patrimoniais, decorrentes da construção dos apoios, sendo os impactes 
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associados a outras infraestruturas de projeto (pontuais ajustes de acessos em fase de execução) 

indeterminados. 

 No caso dos elementos patrimoniais n.º 61, e 84, 117, 121 e 123, estes encontram-se na Área de 

Incidência Indireta de apoios ou acessos a criar (50-100 m), pelo que se prefiguram impactes 

indiretos, de significância e relevância pouco significativa tendo em conta a natureza e/ou valor 

cultural destes elementos patrimoniais (exceto os números 84 e 121), associados ao reduzido grau 

de probabilidade de serem afetados. Os impactes decorrentes de ajustes pontuais de acessos, em 

fase de execução da obra, são indeterminados. 

 No caso dos sítios n.º 37 (Porto de Messejana), 57 (Vale de Coelheiros), 58 (Vale de João Vaz de 

Cima), 60 (Nabos), 73 (Figueirinha dos Medronhais), 74 (Monte do Olival), 75 (Poço do Valverde), 

85 (Boizana 2), 86 (Lampada), 88 (Vale do Touro) e 89 (Vale da Represa), localizam-se na Área de 

Incidência Direta dos apoios ou acessos a criar (menos de 50 m), pelo que se deve considerar que 

os mesmos são suscetíveis de poderem vir a sofrer impactes diretos, negativos, de significância e 

magnitude geralmente reduzidas (essencialmente ligados a circulação de maquinaria pesada e 

montagem de apoios). Pelo efeito, e por forma evitar que ocorram quaisquer impactes, estas 

ocorrências são alvo de medidas de minimização específicas, que se encontram descritas no 

capítulo 8 do EIA.  

 Neste contexto, o EIA destaca, pela sua natureza arqueológica, as ocorrências n.º 75 (Poço do 

Valverde), 85 (Boizana 2) e 89 (Vale da Represa), sobre as quais os impactes poderão ter 

significância e magnitude moderada ou mesmo elevada no caso dos elementos 85 e 89, onde 

deverão ser aplicadas as medidas de minimização específicas propostas, de forma a evitar 

potenciais afetações dos sítios arqueológicos. 

No Troço 2, o EIA registou os elementos patrimoniais n.os 2, 16, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 55, 

56, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 72, 78, 83, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 106, 107, 108, 

109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 e 116, relativamente aos quais apresenta a seguinte avaliação: 

 No que se refere às ocorrências n. º 16, 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 49, 55, 97, 107 e 113, as 

mesmas situam-se a mais de 100 metros do elemento do projeto mais próximo (apoio a construir 

e/ ou acesso a criar). Perante estes afastamentos, não se prefiguram impactes diretos ou indiretos 

sobre os referidos elementos patrimoniais, decorrentes da construção dos apoios, sendo os 

impactes associados a outras infraestruturas de projeto (pontuais ajustes de acessos em fase de 

execução) indeterminados. 

 Quanto aos sítios n.º 63, 68, 96 e 108 encontram-se na Área de Incidência Indireta de apoios ou 

acessos a criar (50-100 m), pelo que se prefiguram impactes indiretos, de significância e relevância 

pouco significativa tendo em conta a natureza e/ou valor cultural destes elementos patrimoniais, 

associados ao reduzido grau de probabilidade de serem afetados. Os impactes decorrentes de 

ajustes pontuais de acessos, em fase de execução da obra, são indeterminados. 

 Já os elementos patrimoniais n.º 2 (Monte dos Nobres), 23 (Cerro das Pedras), 56 (Monte Novo), 

59 (Monte das Cercas), 62 (Casas Baixas), 64 (Alcarias de Baixo), 65 (Casas Baixas), 66 (Corte de 

João Marques), 67 (Corte de João Marques), 69 (Amoreira), 72 (Monte das Cercas), 78 (Lagar), 83 

(Foros da Favela), 90 (Milharadas), 91 (Pelicão), 92 (Almarjão), 93 (Ribeira do Almarjão), 94 

(Alistrão), 95 (Alistrão), 98 (Valfeixe de Cima), 99 (Monte Novo das Hortas), 100 (Monte Novo A-

do-Coelho), 106 (Monte da Courela), 109 (Corte Formosa), 110 (Amendoeira de Baixo), 111 

(Murteira), 112 (Pagode), 114 (Gagos de Baixo), 115 (Corte Figueira) e 116 (Cerro do Luzio) 

localizam-se na Área de Incidência Direta dos apoios ou acessos a criar (menos de 50 m), pelo que 

se deve considerar que os mesmos são suscetíveis de poderem vir a sofrer impactes diretos, 

negativos, de significância e magnitude geralmente reduzidas (essencialmente ligados a 
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circulação de maquinaria pesada e montagem de apoios). Pelo efeito, e por forma evitar que 

ocorram quaisquer impactes, estas ocorrências são alvo de medidas de minimização específicas, 

que se encontram descritas no Capítulo 8 do EIA. 

No Troço 3 foram inventariados os elementos patrimoniais n.os 20, 36, 39, 40, 41, 76, 77, 101, 102, 103, 

104 e 105, relativamente aos quais foi efetuada a seguinte avaliação: 

 Os elementos patrimoniais n.º 20, 36, 39, 40 e 104 situam-se a mais de 100 metros do elemento 

do projeto mais próximo (apoio a construir e/ ou acesso a criar). Perante estes afastamentos, não 

se prefiguram impactes diretos ou indiretos sobre os referidos elementos patrimoniais, 

decorrentes da construção dos apoios, sendo os impactes associados a outras infraestruturas de 

projeto (pontuais ajustes de acessos em fase de execução) indeterminados. 

 As ocorrências n.º 41 (Murzelos), 76 (Telheiro), 77 (Enguias de Cima), 101 (Alperchina Pobre), 102 

(S. Luís), 103 (S. Luís) e 105 (Esperança da Favela), localizam-se na Área de Incidência Direta dos 

apoios ou acessos a criar (menos de 50 m), pelo que se deve considerar que os mesmos são 

suscetíveis de poderem vir a sofrer impactes diretos, negativos, de significância e magnitude 

geralmente reduzidas (essencialmente ligados a circulação de maquinaria pesada e montagem de 

apoios). Pelo efeito, e por forma evitar que ocorram quaisquer impactes, estas ocorrências são 

alvo de medidas de minimização específicas. 

Relativamente à linha a desmontar entre a Subestação de Ferreira do Alentejo e a Subestação de Ourique, 

prevê-se que serão utilizados os caminhos existentes que serviram à construção da linha, o EIA considera, 

de forma questionável que «pelo efeito que em fase de obra não ocorrerão impactes sobre o solo uma 

vez que terão sido todos produzidos no decorrer da construção da linha», acrescentando no entanto que 

«nesta fase se a desmontagem da linha implica qualquer tipo de impacte adicional no solo, assume-se 

como premissa a ausência de impactes no solo, se efetivamente este for o caso». Discorda-se desta análise 

e considera-se que a fase de desmontagem poderá ser igualmente impactante, devido às ações que 

possam envolver mobilização de solo e subsolo e pela ação da maquinaria necessária e dos respetivos 

acessos à obra. Preconiza-se aqui, como medida cautelar, o acompanhamento arqueológico desta ação, 

nas suas diversas fases. 

O EIA não identifica igualmente impactes significativos para a fase de exploração e de desativação. 

No que se refere às subestações, o projeto em análise contempla a construção da Subestação de Panóias 

e a ampliação das Subestações de Ferreira do Alentejo e de Ourique. De uma forma geral, o EIA considera 

que, quer a construção da Subestação de Panóias, quer as ampliações das duas subestações 

supramencionadas serão suscetíveis de implicar impactes negativos, essencialmente durante a fase de 

construção, altura em que poderá ocorrer a afetação dado que estes trabalhos ocorrerão ao nível do solo 

e subsolo que poderão ocultar elementos patrimoniais, nomeadamente de cariz arqueológico. Para efeito 

de avaliação de impactes considerou como alvo de afetação direta toda a área de construção que implique 

impactes no solo; como alvo de afetação indireta consideraram-se elementos patrimoniais até uma 

envolvente de 50 m em torno da área de afetação direta. 

No que se refere à fase de construção da Subestação de Panóias, os trabalhos arqueológicos, quer de 

pesquisa documental, quer de prospeção arqueológica não revelaram qualquer pré-existência patrimonial 

quer na área de incidência direta, quer na área de incidência indireta ou mesmo numa envolvente superior 

(buffer de 400 m). Pelo efeito, não se prevê qualquer impacte negativo decorrente da construção desta 

subestação. 

No caso da Subestação de Ferreira do Alentejo, trata-se de uma subestação já existente, prevendo-se a 

sua ampliação para o quadrante SO. Neste caso, os trabalhos arqueológicos permitiram a identificação de 

um sítio arqueológico decorrente da pesquisa documental (sítio nº 1 – Subestação de Ferreira do 

Alentejo). Trata-se de um sítio inicialmente aventado como de cronologia Pré ou Proto-histórica e que foi 
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alvo de sondagens arqueológicas tendo-se constatado uma cronologia enquadrável no período Moderno. 

Este sítio encontra-se a cerca de 15 m do talude a construir no âmbito do projeto de alargamento da 

subestação. Neste caso, considera poder haver possíveis impactes diretos, mas estes são pouco 

relevantes, tendo em conta a cronologia do sítio arqueológico associado ao facto de os trabalhos a realizar 

corresponderem a um aterro e não desaterro. 

Também o caso da Subestação de Ourique consiste na sua ampliação, neste caso para o quadrante NO. 

Aqui, no decorrer dos trabalhos de prospeção arqueológica, identificou-se um elemento patrimonial, o 

sítio 42, Murzelos, que corresponde a um escasso conjunto de fragmentos eventualmente de cronologia 

romana identificados a cerca de 25 m do restabelecimento de acesso previsto no projeto da subestação. 

Neste caso prevê-se impactes diretos e negativos, ainda que por não ter sido possível definir com rigor a 

tipologia e cronologia do sítio os impactes não se afiguram muito relevantes, ainda assim são preconizadas 

medidas de minimização de carácter específico no capítulo 8 do EIA. 

Para as fases de exploração e de desativação o EIA não se prevê virem a existir impactes significativos. 

Quanto a medidas de minimização gerais, relativamente à fase prévia à obra, o EIA preconiza a execução 

de um conjunto de medidas de que se destaca a seguinte: 

 Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) (apresentado no Volume 6), onde se 

inclui o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e 

pormenorização das medidas de minimização a implementar na fase da execução das mesmas, e 

respetiva calendarização. O PAA deverá ser revisto em fase prévia à obra de forma a incluir as 

medidas de minimização determinadas pela emissão da Declaração de Impacte Ambiental 

(Medida M1 da Matriz de Acompanhamento Ambiental do Plano de Acompanhamento 

Ambiental); 

Destaca-se aqui o necessário acompanhamento arqueológico dos trabalhos, conforme previsto no 

capítulo 8 do EIA (M16 e M39). 

Quanto a medidas de minimização específicas a implementar para minimizar eventuais impactes sobre as 

ocorrências patrimoniais com interesse cultural durante a fase de construção, o EIA apresenta as 

seguintes: 

 No caso do sítio 1, embora se localize bastante longe de qualquer apoio ou acesso, encontra-se a 

apenas, aproximadamente, 15 m de talude a construir no âmbito da ampliação da SE de Ferreira 

do Alentejo, pelo que se recomenda uma particular atenção no decorrer dos trabalhos de 

acompanhamento arqueológico (M136); 

 No caso do sítio 2, como se encontra na Área de Incidência Direta do acesso a melhorar ao apoio 

27/66 LPNA.TVR, recomenda-se a sua conservação pela salvaguarda e especial atenção na fase 

de acompanhamento arqueológico. Quanto a outras infraestruturas associadas à construção da 

linha (pontuais ajustes de acessos em fase de execução,) recomenda-se a mesma medida (M121); 

 Para as ocorrências 4, 20, 36, 39, 40, 49, 55, 97, 104, 107, 113, 118, 119, 120, 122, 124 e 125, por 

se encontrarem a mais de 100 metros das infraestruturas conhecidas mais próximas, não se 

propõem medidas de minimização no âmbito da abertura de caboucos dos apoios. Quanto a 

outras infraestruturas associadas à construção da linha (pontuais ajustes de acessos em fase de 

execução), recomenda-se como medida a conservação pela salvaguarda. No caso concreto das 

ocorrências 20, 120, 124 e 125, para além desta medida, recomenda-se ainda que os trabalhos de 

acompanhamento arqueológico devem ser alvo de uma especial atenção (M122); 

 Para as ocorrências 14 e 16, apesar de se situarem fora da área de afetação direta ou indireta dos 

elementos de projeto mais próximos, ainda assim, tendo em conta a sua natureza e valor 

patrimonial, recomenda-se o afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo para 
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uma distância não inferior a 100 m, assim como uma especial atenção no decorrer dos trabalhos 

de acompanhamento arqueológico. Quanto a outras infraestruturas associadas à construção da 

linha (pontuais ajustes de acessos em fase de execução ou outras infraestruturas por agora 

desconhecidas), recomenda-se a conservação pela salvaguarda bem como o afastamento de todas 

as infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 100 m (M123); 

 Para as ocorrências 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 87, por se encontrarem a mais de 100 metros 

das infraestruturas conhecidas mais próximas, não se propõem medidas de minimização no 

âmbito da abertura de caboucos dos apoios. Quanto a outras infraestruturas associadas à 

construção da linha (pontuais ajustes de acessos em fase de execução), recomenda-se como 

medida a conservação pela salvaguarda. Recomenda-se, ainda, o afastamento de todas as 

infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 100 m dos sítios (M124); 

 No caso do sítio 23, recomenda-se a conservação pela salvaguarda e sinalização caso qualquer 

infraestrutura se localize a menos de 50 metros (M125); 

 No caso dos elementos patrimoniais etnográficos 37, 62, 64, 65, 69, 72, 73, 78, 83, 90, 105, 110 e 

112, que se localizam na AID de algum elemento de projeto (apoios ou acessos), preconiza-se a 

conservação pela salvaguarda e registo em caso de necessidade de destruição. A mesma medida 

aplica-se a outros elementos de projeto por agora desconhecidos (M126); 

 Quanto ao sítio 41, este encontra-se a cerca de 25m do apoio 2 da LOQ.TVR, e consequentemente 

na sua AID. Desta forma recomenda-se a abertura de caboucos com recurso a decapagens 

mecânicas de 20 em 20 cm. Quanto a outros elementos de projeto por agora desconhecidos, assim 

como deslocamento, parqueamento de máquinas e áreas de depósito, recomenda-se apenas uma 

especial atenção durante a fase de acompanhamento arqueológico (M127); 

 No que se refere aos sítios 42, 74, 75, 77, 81, 86, 88, estes situam-se respetivamente a cerca de 

25 m do restabelecimento do acesso à subestação de Ourique e nas áreas de acessos a melhorar 

aos apoios 26, 41, 74, 118 da linha LFA.PNA, ao acesso a melhorar ao apoio 9 da linha LOQ.PNA e 

ao apoio 2 da Linha LFA.SN. Nestes locais, recomenda-se que os trabalhos com impacte no solo 

numa envolvente de 100 m deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 20 cm 

em 20 cm. Mediante os resultados das decapagens, poderão ser adotadas medidas de 

minimização complementares como sondagens arqueológicas manuais. Quanto a outras 

infraestruturas associadas à construção da linha (pontuais ajustes de acessos em fase de 

execução, estaleiros, etc.) recomenda-se a mesma medida (M128); 

 Quanto aos elementos de interesse patrimonial 56, 58, 60, 61, 63, 68, 76, 91, 92, 93, 94, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 106, 108, 109, 111, 114 e 116, recomenda-se a conservação pela salvaguarda 

e sinalização, quer no âmbito da construção de apoios, quer no que se refere à deslocação de 

maquinaria pesada (M129); 

 No caso dos elementos de interesse patrimonial 57 e 59, trata-se de marcos que se encontram na 

área de acessos ao melhorar do apoio 107 da Linha LFA.PNA e do apoio 26/67 da linha LPNA.TVR. 

Dado que se trata de elementos de demarcação territorial deve-se assegurar a sua conservação e 

sinalização. Caso estes sejam alvo de alguma afetação, será necessário proceder a um reajuste da 

sua localização para um local próximo onde continuem a desempenhar a sua função 

administrativa (M130); 

 No caso particular dos sítios 66 e 67, estes são atravessados pelo acesso a melhorar ao apoio 183 

da linha LPNA.TVR. Dado que se trata de uma área revestida de grande sensibilidade arqueológica, 

recomenda-se a utilização preferencial de caminhos alternativos. Os trabalhos de melhoramento 

do acesso não podem implicar qualquer tipo mobilização de solo, caso aconteçam deverão ser 

antecedidos de sondagens arqueológicas. Recomenda-se, ainda, um especial cuidado na fase de 
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acompanhamento arqueológico. No que se refere a deslocação de maquinaria pesada recomenda-

se a utilização preferencial de caminhos alternativos. Caso seja necessário utilizar este caminho 

para circulação de maquinaria deve-se efetuar o balizamento de corredor de circulação restrito ao 

caminho (M131); 

 Quanto ao sítio 84, recomenda-se o afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo 

para uma distância não inferior a 100 m do limite da área de dispersão de material. Qualquer ação 

com impacto solo no interior desta área deverá ser efetuada com recurso a decapagens mecânicas 

de 20 em 20 cm (M132); 

 No caso dos sítios 85 e 89, dada a sua sensibilidade, recomenda-se a realização de sondagens 

arqueológicas na área de implantação dos apoios que nelas se implantam (apoios 123 e 63 da 

linha LFA.PNA) (M133); 

 No caso da ocorrência 95, como corresponde ao acesso a melhorar ao P49/44 da linha LPNA.TVR 

recomenda-se a sua conservação pela salvaguarda. Em caso de necessidade de utilização desta 

ocorrência no acesso ao apoio, deve aplicar-se o registo e cobertura com almofada de terra, a ser 

removida no final dos trabalhos (M134); 

 Quanto aos sítios 96, 115, 117, 121 e 123, recomenda-se apenas uma especial atenção na fase de 

acompanhamento arqueológico dos trabalhos de melhoramento dos acessos a melhorar aos 

apoios 24/69 e 156/126 da linha LPNA.TVR e dos apoios 6, 41 e 43 da LFA.PNA. A identificação de 

vestígios arqueológicos no decorrer dos trabalhos pode determinar a mudança de metodologia, 

nomeadamente a realização de sondagens arqueológicas (M135). 

No caso da desativação da LFA.OQ a 150 kV, note-se que alguns apoios coincidem com elementos 

patrimoniais inventariados na fase de elaboração do EGCA, pelo que deverá ser elaborada correspondente 

Carta de Condicionantes e se deverá realizar o acompanhamento arqueológico dos trabalhos, para além 

de deverem ser aplicadas as medidas previstas na decisão para a fase de construção, como vedação e 

sinalização das ocorrências patrimoniais. 

Para a fase de exploração e desativação o EIA não se prevê quaisquer medidas de minimização, no entanto 

considera-se que nestas duas fazes poderão ocorrer impactes não previsíveis nesta fase de avaliação, pelo 

que preconiza a introdução de medidas de minimização de carater cautelar, nos casos em que venha a 

ocorrer eventual mobilização do solo ou a circulação de maquinaria para a realização de ações de 

desmontagem. 

 

5.9.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Considera-se que, de um modo geral, as medidas de minimização preconizadas são adequadas. No 

entanto, as mesmas requerem ajustes ou devem ser complementadas por outras, designadamente para 

a desativação prevista neste projeto de uma linha, bem como para as posteriores fases de exploração e 

desativação da linha que se encontra agora em avaliação ambiental, pelo que devem ser consideradas as 

seguintes condições: 

 Antes do licenciamento, alterar o acesso a melhorar ao apoio 183 da linha LPNA.TVR, de modo a 

evitar a afetação dos elementos arqueológicos n.º 66 (povoado fortificado Corte de João Marques 

- CNS 2651) e n.º 67, situado na mesma área. 

 Os elementos arqueológicos n.º 14, Anta da Cadeira do Pastor, e n.º 16, Monte Escalfado, estela, 

não deverão ser afetadas pelo projeto em nenhuma fase, devendo-se manter o afastamento de 

todas as infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 100 m. 

 Na fase de licenciamento apresentar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) 
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atualizado, que deverá integrar o Caderno de Encargos da Obra, com todas as medidas referentes 

ao Património, bem como a Carta de Condicionantes, com a implantação e identificação de todas 

as ocorrências patrimoniais inventariadas, bem como o Plano de Acessos. 

 A Carta de Condicionantes deverá interditar, em locais a menos de 50 m das ocorrências 

patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de 

inertes, salvo situações devidamente justificadas; na fase obra a mesma deverá ser facultada a 

cada empreiteiro e subempreiteiros. 

 Antes do início da obra deverá ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano 

de Acompanhamento Ambiental da obra, nomeadamente na sua vertente de Arqueologia. 

 Deverá ser garantida a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na 

envolvente das áreas diretamente afetadas pela construção do projeto. 

 Em fase prévia à obra efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se encontram a menos 

de 25 m das componentes do projeto. Sinalizar os restantes elementos situados até a um limite 

máximo de 50 m das componentes de projeto. 

 Deverá ser condicionada a circulação de viaturas e pessoas fora dos corredores e áreas 

estritamente necessários para a execução da obra. 

 Antes do início da obra efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação 

das infraestruturas do Projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, e acessos, que 

coincidam com zonas de visibilidade deficiente ou não prospetadas anteriormente, após 

desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e escavação; de acordo com os 

resultados destes trabalhos deverá proceder-se ainda à alteração / ajuste da localização das 

componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar 

medidas de minimização específicas. 

 Antes do início da obra de ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, atendendo à 

proximidade do elemento patrimonial n.º 1, com a mesma designação, correspondente a uma 

mancha de ocupação (período Moderno), efetuar sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

 Antes do início da obra efetuar, atendendo à proximidade das componentes de projeto, efetuar 

sondagens arqueológicas de diagnóstico na área dos elementos arqueológicos n.os 66, 67, 85, 88, 

89 e 115. 

 Atendendo à proximidade do apoio 2 da LOQ.TVR do elemento patrimonial n.º 41, a abertura de 

caboucos deverá ser executada com recurso a decapagens mecânicas de 20 em 20 cm. 

 Atendendo à proximidade das componentes de projeto relativamente aos elementos patrimoniais 

n.os 42, 74, 75, 77, 81, 84, 86 e 88, os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 100 m 

destes, deverão ser realizados com recurso a decapagens mecânicas de 20 cm em 20 cm. 

 Antes do início da obra, vedar e sinalizar as ocorrências patrimoniais n.os 23, 37,41, 56, 57, 58, 59, 

60, 62, 90, 93, 94, 95, 98, 100, 101, 102, 103, 105, 106,109, 110, 111, 112, 114 e 116, devendo 

estas ser objeto de especial atenção na fase de acompanhamento arqueológico. 

 Antes do início da obra, sinalizar as ocorrências patrimoniais n.os 2, 91, 92, 99, devendo estas ser 

objeto de especial atenção na fase de acompanhamento arqueológico. 

 Na fase prévia ao início dos trabalhos de construção, elaborar memória descritiva, e efetuar 

registo topográfico, gráfico e fotográfico do elemento patrimonial n.º 95, Alistrão, via; a utilização 

desta ocorrência para acesso ao apoio P49/44 da linha LPNA.TVR, deverá ser antecedida por 

cobertura com almofada de terra, sobre geotêxtil, a ser removida no final dos trabalhos. 
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 Na fase de construção deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico integral de todas 

as operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações, 

terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a 

instalação do estaleiro, abertura de caminhos e desmatação; o acompanhamento deverá ser 

continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo 

terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

 Relativamente à linha a desativar nesta fase (LFA.OQ a 150 kV) elaborar Carta de Condicionantes, 

com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas e executar 

o acompanhamento arqueológico da respetiva desmontagem, devendo ser cumpridas as medidas 

de minimização previstas na presente decisão para a fase de construção, quando aplicáveis. 

 Se na fase na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra 

será suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do 

Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas de minimização a 

implementar. 

 Após a desmatação deverá ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de 

incidência do projeto, como acessos e locais dos apoios da linha elétrica, incluindo ainda áreas de 

estaleiro, depósitos temporários e de empréstimos de inertes. 

 As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do 

acompanhamento arqueológico da obra deverão, tanto quanto possível e em função do valor do 

seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 

conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

 Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos poderão assim determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras. 

 Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

 Na fase de exploração, sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações 

que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, 

nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que 

não foram alvo de intervenção), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes 

trabalhos e cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando 

aplicáveis. 

 Na fase desativação da linha deverá ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

 No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deverá ser remetido o Relatório 

Final de Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da tutela.  

 Na sequência dessa aprovação, deverá ser preparada e publicada, no prazo máximo de dois anos, 

uma monografia referente aos trabalhos desenvolvidos. 

 

5.10. AMBIENTE SONORO  

5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para a caracterização da situação de referência a equipa do EIA procedeu-se ao levantamento de todas as 

construções edificadas, incluindo recetores sensíveis, na envolvente do projeto, abrangendo os 

corredores de 400 m estudados para os projetos das linhas, uma envolvente de 400 m aos projetos das 
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subestações e uma envolvente de 100 m da linha LFA.OQ. A caracterização do ambiente sonoro de 

referencia do projeto de execução em estudo foi feita com recurso a ensaios acústicos. 

As medições decorreram entre os dias 3 e 20 de maio de 2021, tendo os ensaios e tratamento dos dados 

acústicos sido realizados de acordo com a normalização aplicável, nomeadamente nas Normas 

NP ISSO 1996, Partes 1 e 2 (2019), e no Guia de Medições de Ruido Ambiente, da Agência Portuguesa do 

Ambiente (2020). 

A análise dos resultados foi realizada de acordo com o Regulamento Geral do Ruido – Decreto-Lei 

n.º 9/2007, de 17 de janeiro. 

Os ensaios foram realizados em 23 pontos de medição, que caracterizam as intervenções previstas. Na 

sua quase totalidade, as situações avaliadas são cumpridos os valores limites regulamentares impostos, o 

que permite concluir que o ambiente sonoro nos locais com ocupação humana mais próximos dos projetos 

não se encontra perturbado. A exceção diz respeito aos pontos FA4 (Lden=64 e Ln=54,9) e FA6 (Lden=64 e 

Ln=55,2), situados na envolvente da SFA, onde se registaram valores acima dos valores para áreas do 

território ainda sem classificação de zonas mista e/ou sensíveis. 

 

5.10.2. IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Atendendo à tipologia do presente projeto e com base nos resultados da análise efetuada na fase de 

identificação de condicionantes ao projeto, de forma a identificarem os fatores diferenciadores dos 

corredores/troços e localizações, a avaliação de impacte foi precedida de uma análise comparativa, tendo-

se verificado para o fator ambiental em apreciação, que para o ruido foi coincidente em todos os troços 

avaliados. Tendo por base este pressuposto e de acordo com a avaliação constante no EIA, verifica-se: 

Fase de Construção 

Relativamente aos impactes no ambiente sonoro, as atividades construtivas afetarão a generalidade dos 

recetores identificados que distam menos de 100 m dos respetivos apoios, nomeadamente o recetor 

sensível R11 (habitação isolada em construção/reconstrução a cerca de 89m do vão 73/43-74/44 e cerca 

de 226 m do apoio 74/44 da LOQ.PNA), prevendo-se, neste caso, a ocorrência de impactes negativos, 

localizados, certos, temporários, de média magnitude, e de significado moderado, atendendo à emissão 

de níveis sonoros superiores ao característico destes locais. 

No que respeita às subestações, considera-se não existir qualquer recetor a menos de 100 m da área de 

obra dos 3 projetos das subestações (com exceção da habitação que será expropriada para o efeito em 

Ferreira do Alentejo). 

Deste modo, não se prevê uma perturbação temporária significativa do ambiente sonoro característico, 

devido às obras de construção civil e ao funcionamento de equipamentos com níveis sonoros superiores 

ao ambiente característico do local. 

Fase de Exploração 

A análise dos resultados das estimativas sonoras efetuadas permite concluir que não se prevê a ocorrência 

de impactes negativos no ambiente sonoro das zonas povoadas na sua proximidade em virtude da 

exploração do projeto em avaliação. 

Por outro lado, a desmontagem da linha existente será responsável por impactes positivos junto de 3 

zonas habitadas situadas na sua proximidade. 

No que toca a impactes cumulativos, estes decorrerão da simultaneidade das atividades ruidosas 

associadas às obras de construção dos projetos que se desenvolvem em sobreposição temporal, 

resultantes essencialmente do acréscimo na potencial utilização de explosivos, na circulação de tráfego 
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rodoviário de pesados, ou de outras atividades de ruído, contudo não é expetável acréscimos excessivos 

de ruido. 

 

5.10.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Face à avaliação apresentada no EIA não prever impactes negativos significativos, atenta a situação da 

ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, concorda-se com a medida de minimização (M34) 

proposta no EIA, no que se refere aos projetos de ampliação de Ferreira do Alentejo, designadamente: 

dar cumprimento as medidas de condicionamento acústico e/ou barreiras acústicas preconizadas no 

respetivo Estudo de Condicionamento Acústico. 

 

5.11. QUALIDADE DO AR 

No âmbito do fator da qualidade do ar, importa referir que o EIA caracterizou a situação de referência e 

efetuou um levantamento das potenciais fontes de emissão de poluentes atmosféricos na envolvente. 

Foram igualmente identificados os principais impactes ambientais provenientes do projeto, os quais 

resumem-se essencialmente à fase de construção, nomeadamente no que diz respeito à emissão de 

partículas totais em suspensão provenientes da movimentação de terras e à emissão de poluentes 

derivados da queima de combustíveis fósseis na circulação de veículos e maquinaria afeta ao projeto de 

construção. O EIA identifica impactes negativos pouco significativos associados à fase de construção, os 

quais serão minimizáveis através da implementação das medidas de minimização indicadas no EIA. 

Com efeito, são apresentados planos e medidas de minimização que se consideram adequadas, pelo que 

os impactes ocorrentes serão minimizados com a implementação das medidas previstas no EIA. 

Durante a fase de exploração, não são esperadas emissões significativas de acordo com a natureza do 

projeto, não se perspetivando que o projeto em causa seja suscetível de degradar a qualidade do ar. Por 

conseguinte, para o fator qualidade do ar não está previsto um plano de monitorização, considerando-se 

que o mesmo não é necessário. 

 

5.12. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.12.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O EIA, no fator ambiental Alterações Climáticas, inclui as vertentes de mitigação das alterações climáticas 

e de adaptação às alterações climáticas e os principais e mais recentes instrumentos de referência 

estratégica considerados relevantes e que concretizam as orientações nacionais em matéria de políticas 

de mitigação e de adaptação, designadamente: 

a) O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050), aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 

1 de julho, que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade carbónica, 

identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos vários 

setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a 

agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais. 

b) O Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º 53/2020, de 10 de 

julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com efeito de estufa 

(GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de fontes 

renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país 

na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. 
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c) A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela RCM 

n.º 56/2015, de 30 de julho, prorrogada até 31 de dezembro de 2025 pela RCM n.º 53/2020, de 

10 de julho, através da aprovação do PNEC 2030, que constitui o instrumento central da política 

de adaptação em alterações climáticas. 

d) O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), não referido no EIA, 

aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, que complementa e sistematiza os trabalhos 

realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar 

medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, 

como o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, prevenção de incêndios rurais, 

proteção contra inundações, entre outras. 

 

5.12.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Em termos da vertente de mitigação das Alterações Climáticas (AC), no contexto do descomissionamento 

da produção de energia elétrica a partir do carvão em Portugal, nomeadamente da Central Termoelétrica 

de Sines, considera-se que o projeto em causa é relevante por possibilitar um incremento na capacidade 

da rede elétrica nacional, contribuindo, assim, para um adequado aproveitamento da capacidade de 

produção de energia solar na região, o que por sua vez irá contribuir para o objetivo nacional de atingir a 

neutralidade carbónica em 2050. 

A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de calcular 

as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto (construção, 

exploração e desativação) e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação das AC. 

Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões 

de GEE, quer na vertente emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável. 

Relativamente à análise dos impactes associados às AC, o EIA considera que os impactes mais significativos 

serão indiretos e associados aos objetivos/justificação do projeto, nomeadamente, a viabilização da 

integração na RNT da energia produzida nos futuros centros de produção fotovoltaicos que se prevê virem 

a ser beneficiados pelo projeto. Tratam-se, assim, de impactes positivos associados à não existência de 

queima de combustíveis fósseis a partir de fontes de produção de energia não renováveis, o que daria 

origem à emissão de gases promotores do efeito de estufa e do aquecimento global. 

Assim, o EIA refere que: 

a) De uma forma direta, a concretização do projeto será responsável pela introdução de eficiência 

na RNT. Neste contexto é estimado que este projeto venha a proporcionar uma redução de perdas 

de energia elétrica na ordem de 6060 MWh/ano. Prevê-se um valor de redução das emissões de 

CO2 de cerca de 197 kton/ano (fonte: PDIRT 2018-2027); 

b) De forma indireta, contudo, assume-se um impacte positivo a nível nacional, considerando que o 

projeto, em pleno funcionamento, assegurará a redução das emissões de dióxido de carbono 

(CO2) através do contributo direto associado à produção por terceiros de eletricidade que, por ser 

de origem solar, é na prática isenta de emissões de CO2, substituindo a produção termoelétrica 

de Sines com base em combustíveis fósseis. 

A respeito da utilização de hexafluoreto de enxofre (SF6) nos disjuntores, um gás fluorado com elevado 

potencial de aquecimento global (PAG), o EIA apresenta um gráfico com a evolução da massa de SF6 

instalada (t) e a taxa de fuga (%) de 2013 a 2018, acrescentando, ainda, que os valores apresentados são 

comunicados anualmente à APA, no âmbito das obrigações de reporte legalmente definidas. 

O proponente considera, igualmente, potenciais fugas de SF6 indicando que o sistema será monitorizado 

para se controlar a pressão do gás contido no equipamento minimizando uma potencial fuga. Adita 
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também que “qualquer operação de enchimento ou esvaziamento será sempre realizada por pessoal 

devidamente acreditado para o efeito, nos termos da legislação nacional aplicável”. 

Outro impacte esperado com o projeto está relacionado com as emissões de gases fluorados com efeito 

de estufa a utilizar nos equipamentos de refrigeração para climatização de edifícios técnicos. A este 

respeito, deve acautelar-se a seleção preferencial de equipamentos de climatização que utilizem gases 

fluorados com menor PAG ou mesmo equipamentos que utilizem fluídos naturais. 

As linhas de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser 

consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos 

impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

Considera-se pertinente aludir que na fase de desativação os materiais a remover deverão ser 

transportados e encaminhados para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados para que 

os resíduos sejam integrados em processos adequados de reciclagem, dado que a transformação de 

resíduos em novos recursos, em linha com um modelo de economia circular, contribui para a redução das 

emissões de GEE. 

No essencial, a vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às AC, na 

fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para Portugal e 

eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a possibilidade de 

aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação 

destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos, mas também o clima futuro 

para a identificação das vulnerabilidades do projeto. 

A caracterização do clima das regiões onde se insere o projeto teve por base a informação que consta das 

normais climatológicas correspondentes ao período de 1961-1990 das Estações Meteorológicas de Beja, 

Castro Verde, Neves Corvo, Ameixial e Vila Real de Santo António. 

A tabela 6.48 do EIA apresenta a “caracterização da vulnerabilidade do projeto às alterações climáticas” 

analisando o aumento da temperatura e o aumento da frequência de incêndios florestais, a diminuição 

da precipitação como o aumento da frequência de precipitação intensa, tempestades e ventos fortes. 

De acordo com a Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas de Loulé, os impactes que 

as alterações climáticas podem ter sobre o projeto foram apresentados no EIA e tiveram em consideração 

os efeitos das alterações climáticas no longo prazo (final do século) para os cenários RCP4.5 e RCP8.5, 

como a diminuição da precipitação média anual, o aumento das temperaturas médias anuais, em especial 

das máximas, a subida do nível médio do mar e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação. 

Tendo em consideração a localização e a tipologia do projeto em análise, o EIA apontou na tabela 6.61 do 

Relatório Síntese, a caraterização das principais vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas e 

propôs medidas de minimização desses riscos. 

De salientar que as medidas de adaptação identificadas no P-3AC, como forma de minimizar os impactes 

das alterações climáticas sobre o projeto, devem ser consideradas como referencial a adotar para efeitos 

de implementação de eventuais medidas de minimização de impactes, a ter em conta em função da 

tipologia do projeto. 

Constata-se que não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas 

fases do projeto, importantes para a análise do balanço global das estimativas de GEE afeto ao projeto. 

Tendo em consideração a localização e a tipologia do projeto em análise, o EIA carateriza as principais 

vulnerabilidades do projeto às alterações climáticas e propõe medidas de minimização desses riscos. 

O projeto enquadra-se no cumprimento das principais linhas de orientação relativa à promoção das 

energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por 
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Portugal no âmbito do combate às alterações climáticas. A concretização deste projeto contribuirá para 

alcançar as metas relativamente à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis de energia e à 

redução de emissão de GEE. 

 

5.13. SAÚDE HUMANA 

5.13.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

De acordo com documentos da União Europeia (UE) e da Organização Mundial da Saúde (OMS), a saúde 

humana, sendo muito abrangente, é muito dependente do projeto em estudo, pelo que deve ser 

considerada no contexto de outros fatores suscetíveis incluídos no EIA, ou seja, no contexto de outras 

questões da saúde relacionadas com o impacto do projeto na população exposta, como sejam: 

 Os efeitos na saúde causados pelos determinantes ambientais, efeitos no habitat construído e 

identificados no EIA, sem esquecer o nível de exposição; 

 A acumulação de efeitos com outros projetos existentes e/ou aprovados (efeito dominó); 

 As alterações nas condições de vida e de bem-estar humanos, identificadas no âmbito da 

componente socioeconómica; 

 As alterações no contexto da paisagem e do tráfego/segurança rodoviária; 

 Os efeitos em grupos vulneráveis; 

 Entre outros. 

Com a vertente humana não se pretende verificar se é cumprida a legislação para os diferentes fatores 

ambientais, mas sim se há impacte na população com a implementação do projeto em estudo, pelo que 

o EIA deve definir a população vulnerável a ser considerada no item população e saúde humana, que inclui 

os trabalhadores e a população da área de influência do projeto. 

No que à área da saúde diz respeito, o EIA enquanto instrumento fundamental de uma política de 

desenvolvimento sustentável, deverá contemplar os principais fatores de risco considerados para aquela 

atividade e que podem incidir na Saúde Humana, permitindo uma tomada de decisão devidamente 

fundamentada e que garanta a concretização dos objetivos quer da proteção da saúde e ambiente quer 

do próprio projeto. 

Pese embora as limitações/dificuldades existentes face à natureza e características do projeto, o EIA 

apresenta uma adequada caracterização da situação de referência do descritor Saúde Humana, 

identificando as áreas sensíveis como os pequenos aglomerados e outros espaços potencialmente 

vulneráveis por serem zonas de povoamento disperso, com potencial para virem a ser humanizados ou 

transformadas em zonas de lazer. Apresenta ainda uma breve e adequada caracterização do perfil de 

saúde da população da área de intervenção e influência do projeto, sendo referenciados e analisados 

diversos indicadores do estado de saúde da população, como os indicadores de morbi-mortalidade e os 

seus determinantes (mesmo que descritos noutros pontos do EIA), tais como os sociodemográficos, 

administrativos, serviços de saúde e equipamentos existentes. 

 

5.13.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Apesar de não descritos e referenciados num capítulo dedicado exclusivamente ao descritor Saúde 

Humana, o EIA bem identifica, descreve e avalia os principais aspetos e fatores do projeto que direta ou 

indiretamente influenciam os determinantes da Saúde. 

Os principais impactes identificados e descritos no EIA, quer na fase de construção, quer na fase de 
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exploração, são relativos aos aspetos da socioeconomia (determinantes de saúde), como por exemplo as 

afetações temporárias das atividades agrícolas e a ocupação de terrenos, a afetação temporária na 

qualidade de vida dos habitantes locais, durante a instalação e operação de estaleiros, a perturbação pela 

abertura de acessos temporários e circulação de maquinaria e veículos, a perda da qualidade estética da 

paisagem, a inutilização de parcelas de terreno afetas aos apoios e constituição de servidões, restrições 

de construção sob as linhas e outras inibições. 

Em termos de impactes para a qualidade de vida das populações da área de influência do projeto, “não 

são expectáveis impactes sobre a saúde das populações e atividades em consequência da implementação 

dos projetos”, embora se prevejam impactes negativos pouco significativos, durante a fase de construção, 

em matéria de saúde humana, que resultam da perturbação/afetação temporária da qualidade de vida da 

população residente nas imediações das obras, sendo os impactes considerados localizados, temporários 

e pouco significativos. 

São considerados impactes positivos localizados ao nível da potencial geração de emprego na obra e 

decorrentes da presença de trabalhadores, introduzindo alguma dinâmica económica nos serviços 

disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e alojamento. São 

ainda considerados os impactes positivos de carater permanente na fase de exploração do projeto, 

decorrentes da concretização do reforço da estrutura de rede elétrica que favorecerá o escoamento da 

produção adicional de energia de origem fotovoltaica e potencialmente melhorará a qualidade dos 

serviços de fornecimento de energia às populações e atividades económicas. 

São ponderados os aspetos do projeto suscetíveis e relacionados com os determinantes ambientais, 

relacionados com ruído, qualidade do ar e paisagem. São ainda, e bem, considerados os efeitos da 

perceção de risco, nomeadamente na fase de exploração do projeto relacionados com o receio de efeitos 

sobre a saúde e perda de qualidade estética da paisagem envolvente. Globalmente, os impactes diretos 

(relacionados com a presença das linhas elétricas) e indiretos são identificados e avaliados como nulos, 

negativos e pouco significativos. Está ainda acautelada a identificação dos principais riscos associados ao 

projeto nas fases de construção e exploração (implantação, presença e funcionamento das linhas 

elétricas) sendo globalmente avaliados com baixo risco, atendendo ao afastamento à malha urbana e 

presença humana, e a critérios técnicos de segurança salvaguardados, nomeadamente o cumprimento 

dos níveis de referência de exposição para campos elétricos e magnéticos. 

Considerando que a exposição a campos eletromagnéticos é um dos principais impactos expectáveis na 

saúde humana associada a este tipo de projetos, verifica-se, como referido, que os valores obtidos 

encontram-se abaixo dos níveis de referência indicados na legislação em vigor. 

Relativamente à qualidade do ar, as emissões atmosféricas decorrentes da implementação do projeto de 

linhas em estudo não serão suscetíveis de provocar qualquer tipo de afetação significativa da qualidade 

do ar das zonas atravessadas, considerando-se os impactes sobre este descritor como de baixa magnitude 

e não significativo. 

No que respeita aos recursos hídricos e qualidade da água, segundo informação remetida “Verifica-se 

ainda a ocorrência de linhas de escorrências e de escoamento preferencial, não se verificando a afetação 

de qualquer linha de água principal ou secundária. Contudo, face à reduzida dimensão destas linhas de 

água, bem como ainda às intervenções previstas nas fases de construção e exploração das linhas, 

considera-se que o projeto não provoca impactes sobre estas.”. 

Assim, considera-se que o EIA cumpre na generalidade com o disposto no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 

11 de dezembro, em matéria de identificação dos potenciais efeitos na saúde humana, apresentando uma 

descrição sumária da intervenção, da identificação e avaliação dos impactes prováveis, positivos e 

negativos, bem como das medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, minimizar ou compensar os 

impactes negativos esperados. 
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5.13.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

As medidas de minimização gerais consideradas bem como as medidas específicas no EIA, nas diferentes 

fases do projeto (prévia à obra, construção e exploração), consideram-se adequadas para fazer face aos 

impactes indiretos, quer negativos, quer positivos, considerados para o fator Saúde Humana. As medidas 

de minimização gerias e específicas, suscetíveis para a saúde humana, correspondem sobretudo às 

relacionadas com o ordenamento do território e uso do solo, paisagem e ambiente sonoro. É de referir 

ainda que são adequadas as medidas incluídas no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

No entanto, relativamente aos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na obra, pese embora a 

menção de que “os riscos para os trabalhadores deverão ser identificados e avaliados no âmbito do Plano 

de Segurança e Saúde”, este não foi apresentado, pelo que deverá existir “um Plano de Segurança e Saúde 

enquanto instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras e estaleiros, que contemple uma 

análise dos riscos mais relevantes associados aos condicionalismos locais, às especificações dos trabalhos 

nas diversas especialidades envolvidas e aos tipos de trabalho a executar, materializada através de uma 

Lista não exaustiva de Trabalhos com Riscos Especiais”, recaindo sobre o proponente, o compromisso e 

responsabilidade pela sua elaboração bem como os riscos decorrentes da sua não avaliação. 

O Plano de Segurança e Saúde deverá contemplar, em todas as suas fases, a monitorização da exposição 

dos trabalhadores aos campos eletromagnéticos, conforme disposto na Lei n.º 64/2017, de 7 de agosto, 

que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores contra os riscos para a 

segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à exposição a campos 

eletromagnéticos durante o trabalho, pelo que a proposta deverá contemplar uma avaliação de riscos, 

uma avaliação da exposição dos trabalhadores e as medidas de prevenção e proteção específica aos 

campos eletromagnéticos.  
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6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito do pedido de parecer específico a entidades externas à CA, conforme previsto no n.º 11 do 

artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, e de acordo com o 

exposto no capítulo 2 do presente parecer, foram recebidos pareceres da Câmara Municipal de Loulé, da 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo), da Direção Regional de Agricultura 

e Pescas do Algarve (DRAP Algarve), da Associação de Beneficiários do Roxo (ABROXO), da Associação de 

Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS), da Empresa de Desenvolvimento e 

Infraestruturas de Alqueva (EDIA), da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), da E-

Redes (ex-EDP Distribuição), da Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), da Infraestruturas de 

Portugal (IP) e do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT). 

Importa referir que os pareceres recebidos constam do Anexo II do presente parecer. 

A Câmara Municipal de Loulé (CML) apresenta um enquadramento, onde refere os antecedentes do 

projeto, assim como uma breve descrição do projeto na área que interseta o concelho de Loulé. Efetua o 

enquadramento do projeto nos Instrumentos de Gestão Territorial e sua conformidade com o PDM de 

Loulé, dado que indica que a sua apreciação incide essencialmente na análise do fator ambiental 

“Ordenamento do Território”, na análise dos pressupostos definidos anteriormente pela CML e nos 

contributos de outras unidades orgânicas da CML. 

Em termos de Ordenamento do Território, é de salientar que a CML indica que, apesar do traçado em si 

não atravessar especificamente áreas urbanas, o seu corredor de 400 m abrange uma área de solo urbano 

(espaços urbanos e aglomerado urbano tipo C), com o nome de Vale da Moita. Não abrangido pelo 

corredor de proteção, mas nas imediações, evidencia-se na parte do traçado mais a este do concelho, uma 

área com várias edificações, em concreto o aglomerado populacional Corte de João Marques, classificado 

e qualificado também como solo urbano (espaços urbanos e aglomerado urbano tipo C). 

No que respeita aos pressupostos definidos anteriormente, a CML indica que o traçado em avaliação vai 

ao encontro desses pressupostos, mas mantém a preocupação do mesmo se implantar junto a 

aglomerados populacionais existentes, em concreto “Vale da Moita” e nas imediações “Corte João 

Marques”. 

A CML indicou ainda os contributos das suas unidades orgânicas consultadas, das quais se destaca o 

Serviço Municipal de Proteção Civil, Segurança e Florestas (SMPCSF), o qual indica que o traçado da linha 

elétrica se sobrepõe ao aglomerado populacional Vale da Moita, o que colide com os objetivos 

fundamentais da Proteção Civil expressos na Lei de Bases da Proteção Civil. É ainda feita referência à 

obrigatoriedade da entidade gestora responsável, realizar a gestão de combustível nas linhas de 

transporte e distribuição de energia elétrica, previamente definido nos Planos Municipais de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios. 

A CML conclui que não se verificam incompatibilidades concretas do projeto com o PDM de Loulé a nível 

de ordenamento e no respeito das disposições relativas a condicionantes, servidões administrativas e 

outras restrições de utilidade pública ao uso do solo. 

Contudo, salienta que, apesar do projeto prever o traçado junto à linha existente na freguesia do Ameixial, 

indo ao encontro de um dos seus pressupostos, este atravessa e aproxima-se de aglomerados 

populacionais existentes – Vale da Moita e Corte João Marques – sendo um dos impactes negativos 

identificados. Neste contexto, a CML recomenda, se tecnicamente possível, ajustes ao traçado proposto 

de forma a afastar-se dos referidos aglomerados, em particular “Vale da Mota”. 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) refere que o projeto apresenta 

um número considerável de apoios (cerca de 100 apoios de linha a construir e uma parte significativa da 

linha a desmontar) em solos inseridos na restrição de utilidade pública da RAN. 
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Com base no regime jurídico da RAN, a DRAP Alentejo indica que a utilização não agrícola da RAN esteja 

associada a um procedimento de avaliação de impacte ambiental, nos termos do previsto no n.º 7.º do 

artigo n.º 23.º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 195/2015, compreende a pronúncia de parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da RAN em 

fase de projeto de execução. 

Refere ainda que as áreas em questão se encontram parcialmente inseridas em Aproveitamento 

Hidroagrícola, o que determina a existência de parecer da Autoridade Nacional do Regadio, 

designadamente, a Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR). Importa referir que a 

DGADR integra a Comissão de Avaliação do presente procedimento de AIA, no âmbito do qual emitiu a 

sua pronúncia, a qual se encontra integrada no presente parecer. 

A DRAP Alentejo indicou ainda um conjunto de medidas de minimização a acautelar no projeto, as quais 

foram devidamente integradas no capítulo 9 do presente parecer. 

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAP Algarve) refere, no que respeita à RAN, que 

apenas no concelho de Loulé se verifica a interferência do projeto com esta condicionante e salienta a 

necessidade da formalização do pedido de parecer pela REN – Rede Elétrica Nacional, S.A., junto da 

Entidade Regional da RAN. 

Refere ainda que a identificação e caraterização dos fatores ambientais (solos, capacidade de uso e a 

condicionante RAN), para a região do Algarve, está corretamente elaborada, bem como estão previstas as 

medidas necessárias que garantem a minimização dos potenciais impactes negativos. 

Esta entidade emite parecer favorável, condicionado à formalização do pedido junto da Entidade Regional 

da RAN, conforme previsto no regime jurídico da RAN, sempre que existam ações que coincidam com 

áreas classificadas como RAN. 

As Entidades Concessionárias (EC) dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH) intersetados pelo projeto, 

designadamente, a Associação de Beneficiários do Roxo (ABROXO), a Associação de Regantes e 

Beneficiários de Campilhas e Alto Sado (ARBCAS) e a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de 

Alqueva (EDIA), foram consultadas no âmbito da presente avaliação e emitiram os respetivos pareceres, 

que incluem as preocupações e os contributos daquelas entidades. Os referidos pareceres e principais 

preocupações foram considerados na pronúncia da DGADR, no fator ambiental Solo e Uso Agrícola do 

Solo. 

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), tendo presente a aplicação do princípio 
da prevenção, consagrado na Lei de Bases da Proteção Civil, estabelece um conjunto de medidas de 
minimização a assegurar pelo Projeto, que foram devidamente integradas no capítulo 9 do presente 
parecer. 

A E-Redes (ex-EDP Distribuição) verifica que a área de estudo do projeto interfere com infraestruturas 

elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede 

Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-Redes. 

A E-Redes refere que todas as intervenções no âmbito da execução do projeto ficam obrigadas a respeitar 

as servidões administrativas constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas 

da RESP, decorrente, nomeadamente, da necessidade do estrito cumprimento das condições 

regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT), 

aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro, e no Regulamento de Segurança de 

Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT), aprovado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 90/84, de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-

Redes em matéria técnica. 
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Informa que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os 

proprietários ou locatários dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas 

propriedades das pessoas encarregadas de estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância 

dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas propriedades enquanto durarem os 

correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns trabalhos e 

sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização 

por parte da E-Redes; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de 

largura mínima e pendente máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião 

com grua; (iv) assegurar na envolvente dos apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 

metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles, plantações que possam prejudicar essas 

infraestruturas na sua exploração. 

Alerta ainda para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de 

trabalhos, de modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores 

aos valores dos afastamentos mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o 

promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer 

prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do incumprimento das distâncias de 

segurança regulamentares. 

Garantida a observância das condicionantes e precauções expostas no seu parecer, em prol da garantia 

da segurança de pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões 

administrativas existentes, a E-Redes considera que o projeto merece o seu parecer favorável. 

A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) reitera o seu parecer favorável ao projeto, emitido 

em consulta anterior (no âmbito de elaboração do EIA). 

A Infraestruturas de Portugal (IP) apresenta um conjunto de considerações relativas às referências à Rede 

Rodoviária Nacional (RRN) e ao respetivo enquadramento legal, designadamente o novo Estatuto das 

Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN). Faz ainda menção ao regime de proteção da rede 

ferroviária e à necessidade de os atravessamentos de infraestruturas rodoferroviárias darem 

cumprimento ao Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT). 

A IP informa que a rede rodoviária sob sua jurisdição existente na área de estudo é constituída por 

Itinerários Complementares (IC1), Estradas Nacionais (EN2, EN121, EN123 e EN263), Estradas Regionais 

8ER123, ER261 e ER393) e Estradas Nacionais não classificadas no Plano Rodoviário nacional (EN383), 

alertando para as zonas de servidão non aedificandi e de visibilidade aplicáveis às tipologias rodoviárias 

indicadas, bem como as obras e atividades que decorram na zona de respeito à estrada estarem sujeitas 

a parecer prévio vinculativo da administração rodoviária. 

Em termos de infraestruturas ferroviárias, a IP identifica na área do projeto a Linha do Sul (troço Torre Vã 

/ Funcheira) e a Linha do Alentejo (troço Panóias / Funcheira). 

Refere ainda a preocupação com eventuais acréscimos dos níveis de ruído ambiente junto dos recetores 

sensíveis localizados junto das infraestruturas rodoferroviárias, em resultado do projeto em avaliação, 

pelo que eventuais medidas de minimização a adotar serão da responsabilidade do proponente do 

projeto. 

A IP, relativamente ao projeto em avaliação, emite parecer favorável condicionado a que sejam garantidas 

as observações que constituem o seu parecer. 

O Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) refere que a A2 – Autoestrada do Sul é atravessada 

pela Linha Ferreira do Alentejo – Panóias, entre os apoios 68 e 69, e pela linha Panóias – Tavira, entre os 

apoios 101/71 e 102/72, pelo que nestes atravessamentos devem ser consideradas as condicionantes já 

indicadas pela concessionária Brisa ao proponente do projeto, no âmbito de elaboração do EIA, 

designadamente: 
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 Respeitar a zona de servidão “non aedificandi” da A2, estipulada no Estatuto das Estradas da Rede 

Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril; 

 Assegurar, previamente à materialização ou desmontagem dos atravessamentos das linhas sobre 

esta autoestrada, a consulta à Brisa, de modo a garantir que se encontram cumpridas todas as 

disposições regulamentares aplicáveis à implantação ou desmontagem dos apoios na proximidade 

da A2, e que são implementadas as medidas necessárias ao seu adequado atravessamento, 

garantindo todas as condições de segurança aos utilizadores da via. 

Em relação às vias rodoviárias e ferroviárias sob gestão da Infraestruturas de Portugal (IP), refere a 

necessidade de serem respeitadas pelo projeto em apreço todas as imposições legais relacionadas 

com os limites de servidão “non aedificandi” e todas as outras já transmitidas pela IP durante a 

elaboração do presente EIA. Refere ainda que os projetos dos troços das linhas que interfiram com a 

rede sob sua jurisdição terão de ser submetidos à aprovação da IP e devidamente licenciados. 
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7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública, de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 

de outubro, na atual redação, decorreu durante 30 dias úteis, de 26 de novembro de 2021 a 10 de janeiro 

de 2022. 

Durante este período foram recebidas 3 exposições com a seguinte proveniência: 

 DGT – Direção-Geral do Território. 

 LPN – Liga para a Proteção da Natureza. 

 1 cidadão em nome individual. 

 

7.1. PRINCIPAIS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Analisadas as exposições apresentadas durante o período de consulta pública, destacam-se de seguida os 

temas e preocupações mais pertinentes. 

A DGT refere que, relativamente à Rede Geodésica Nacional, deverá ser respeitada a zona de proteção 

dos marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a quinze metros de raio 

e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das 

respetivas minutas de triangulação. 

Refere, ainda, que caso se verifique que no desenvolvimento de algum projeto seja indispensável a 

violação da referida zona de respeito de algum vértice geodésico, deverá ser solicitado à DGT um parecer 

sobre a análise da viabilidade da sua remoção. 

No que diz respeito à localização do projeto, verifica que dentro do limite da sua área de estudo existem 

vários vértices geodésicos, os quais se encontram representados na “Planta de Condicionantes 

Urbanísticas e Servidões”. 

No que respeita à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP), verifica que na área de 

intervenção do projeto existem várias marcas de nivelamento, cuja integridade deverá ser preservada. 

Refere que a informação sobre a localização dos vértices geodésicos e das marcas de nivelamento que 

poderão ser afetados pela execução daquele projeto, já foi enviada à Future Proman, S.A., responsável 

pelo EIA. 

Relativamente aos limites administrativos refere que estão representados nas Peças Desenhadas e existe 

referência à Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) utilizada. 

No que respeita à cartografia, refere que as peças desenhadas estão elaboradas sobre cartografia vetorial 

e imagem oficial. 

Assim, emite parecer favorável. No entanto, deverá ser tido em consideração o acima recomendado. 

A LPN reconhece o impacte positivo de significativa relevância, designadamente sobre a avifauna, da 

desmontagem da atual linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV, numa extensão de 41,8 km, a qual 

atualmente atravessa a ZPE de Castro Verde em 13,7 km, e onde há registos de elevada mortalidade de 

abetarda (Otis tarda), entre outras aves, dando-se assim cumprimento aos compromissos estabelecidos 

pela REN, S.A., em sede de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

No entanto, a LPN lamenta que tanto no trabalho de recolha e sistematização de informação (que incluiu 

a elaboração de cartas temáticas para toda a área de estudo, incidindo sobre os aspetos considerados 

relevantes), como no processo de avaliação de impactes cumulativos, se tenha ignorado o crescente 

número de projetos associados ao desenvolvimento do aproveitamento do potencial solar na zona do 
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Baixo Alentejo e do Algarve. Refere que aqueles projetos incluem as grandes centrais solares e as menores 

mas múltiplas instalações de resposta às crescentes necessidades energéticas do setor agrícola/regadio 

(como as propostas comunidades de energia solar). 

Considera que aquela lacuna é incompreensível dado que um dos principais objetivos e justificação do 

Projeto consiste em promover uma resposta às inúmeras manifestações de interesse realizadas junto do 

operador da RNT na região, e que a criação de uma nova subestação está prevista justamente para 

viabilizar os objetivos definidos de maior criação de capacidade para nova produção renovável, 

permitindo a implementação das futuras linhas de promotores de centrais solares. 

Como a evolução do ordenamento do território da área de estudo será ditada pelo grau de implementação 

das políticas locais e regionais preconizadas, considera urgente que se efetue uma AAE para a expansão 

das centrais solares a nível nacional, que identifique as oportunidades, os riscos e os efeitos no ambiente 

que decorrem da concretização dos objetivos para o setor, e da qual resulte um regulamento claro sobre 

a seleção dos locais para o estabelecimento de novas centrais solares a nível nacional. 

Considera que a autorização para a execução de novos projetos de centrais solares na região (Baixo 

Alentejo e Algarve) só deverá ser dada após a definição clara daquelas áreas ambientalmente adequadas. 

Assim, a LPN sugere que o presente Estudo de Impacte Ambiental seja revisto de forma a incluir um 

zonamento que identifique as áreas interditas a novas centrais solares dentro da área de influência das 

linhas abrangidas pelo Projeto. 

O cidadão considera que a alteração em avaliação não se justifica. 

 

7.2. ANÁLISE DOS RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

No que diz respeito às preocupações identificadas nos pareceres recebidos no âmbito da consulta pública, 

verifica-se que a maioria das mesmas se encontram incluídas no âmbito das competências asseguradas 

pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação (CA) constituída para o efeito, bem como no 

âmbito das competências das entidades que emitiram parecer enquanto entidades externas consultadas. 

Neste sentido, a CA informa que as mesmas foram consideradas na presente avaliação, tendo sido 

contempladas para efeitos da decisão. 

Não obstante, no que se refere aos impactes cumulativos (que o EIA apresenta no capítulo 6.5 do seu 

Relatório Síntese), importa referir que foram consideradas na respetiva avaliação as centrais solares 

fotovoltaicas existentes e licenciadas num raio de 5 km do projeto em avaliação. 

Por outro lado, a preocupação com uma AAE para a expansão das centrais solares a nível nacional que 

resulte num regulamento com locais adequados para essas centrais, apesar de pertinente, extravasa o 

âmbito do procedimento de AIA em curso. Trata-se de uma questão relacionada com opções estratégicas 

e de planeamento, quer do setor energético, quer do território, cuja resposta não se alcança em 

procedimentos de AIA avulsos. 
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8. CONCLUSÃO 

O presente parecer constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental do 

projeto de Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e 

Tavira, em fase de projeto de execução, cujo proponente é a REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. 

O projeto tem por objetivo reforçar a rede determinante para manter os níveis de segurança de operação 

e abastecimento dos consumos do Sistema Elétrico Nacional, quer no contexto da anunciada 

desclassificação da central termoelétrica de Sines, quer na perspetiva da nova geração de energia na zona 

sul (Baixo Alentejo e Algarve), permitindo, simultaneamente, melhorar a capacidade de receção em toda 

esta zona e promover uma resposta a inúmeras manifestações de interesse realizadas junto do operador 

da RNT. 

O projeto da Modificação da RNT entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira é constituído por: 

 Construção da linha dupla Ferreira do Alentejo – Panóias 1 e 2, a 150 /400 kV (LFA.PNA1 e 

LFA.PNA2); 

 Construção da linha dupla Panóias – Tavira, a 400 (/150) kV (LPNA.TVR); 

 Construção da linha simples Ourique – Tavira, a 150 kV (LOQ.TVR); 

 Construção da linha simples Ourique – Panóias, a 150 kV (LOQ.PNA); 

 Construção da nova Subestação de Panóias, a 400/150 kV (SPNA); 

 Ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, a 400/150/60 kV (SFA); 

 Ampliação da Subestação Ourique, a150/60 kV (SOQ); 

 Desmontagem do troço da linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV, entre a Subestação de 

Ferreira do Alentejo e o apoio 150. 

Para melhor caracterizar as intervenções no território e permitir uma avaliação de impactes mais 

organizada, os projetos das 4 novas linhas foram organizados em 3 troços distintos: 

 Troço 1 – troço de linha dupla, entre Ferreira do Alentejo e Panóias, estabelecendo as linhas 

Ferreira do Alentejo – Panóias 1 e 2, a 150/400 kV (troço com 43,9 km e 135 apoios, 

desenvolvendo-se em um único traçado). 

 Troço 2 – segundo troço de linha dupla, correspondente à linha Panóias – Tavira, a 400 kV (troço 

com 82,6 km e 217 apoios, implantando-se em um único traçado). 

 Troço 3 – terceiro troço, correspondente ao corredor comum às linhas Ourique – Tavira, a 150 kV, 

e Ourique-Panóias, a 150 kV, entre a Subestação de Ourique e a linha Panóias – Tavira, a 400 kV 

(troço com 8,7 km e 62 apoios, contendo 2 traçados paralelos). 

A modificação das linhas de 150 kV prevista no projeto em avaliação permitirá a desmontagem da atual 

linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV, numa extensão de 41,8 km (em 26 km, considerando os 2 

circuitos de linha), a qual atravessa cerca de 13,7 km de Rede Natura 2000, dando, assim cumprimento 

aos compromissos estabelecidos pela REN, S.A., em sede de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE). 

Adicionalmente, a REN, S.A., propõe que a atual linha Ourique – Neves Corvo (LOQ.NVC) a 150 kV, com 

cerca de 22 km e 9,3 km em zona de Rede Natura 2000 (ZPE de Piçarras), a qual se destina a alimentar 

exclusivamente a Somincor, seja desmontada em quase toda a sua extensão, vindo nesse caso a ter que 

ser substituída quando for estabelecida uma nova ligação entre as instalações servidas pela atual 

LOQ.NVC, e a atual linha Ourique –Tavira (LOQ.TVR) a 150 kV (projeto não incluído neste EIA, ficando 

condicionado à decisão do procedimento de AIA do presente eixo), condicionada à entrada em serviço do 

novo eixo a 400 kV entre Ferreira do Alentejo – Ourique – Tavira. 
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Importa salientar que, em fase anterior ao procedimento de AIA, o proponente realizou um Estudo de 

Grande Condicionantes Ambientais (EGCA), tendo sido delimitadas e avaliadas comparativamente 

soluções alternativas para cada um dos projetos em avaliação e propostos corredores e localizações 

alternativas, considerados como os ambientalmente menos restritivos para as infraestruturas que 

constituem o projeto em avaliação. Face ao contexto de importância nacional das intervenções previstas 

no projeto em avaliação, as soluções preferenciais foram objeto de avaliação prévia pela APA e por um 

conjunto de entidades nomeadas para o efeito, previamente ao desenvolvimento dos projetos de 

execução de todas as infraestruturas e, consequentemente, do EIA em análise. 

A área de estudo do projeto de Modificação da RNT insere-se nos concelhos de Ferreira do Alentejo, 

Aljustrel, Castro Verde, Ourique, Almodôvar, do distrito de Beja, e nos concelhos de Loulé e Tavira, do 

distrito de Faro, pelo que abrange a região do Alentejo e a região do Algarve. 

O projeto em avaliação atravessa unicamente uma área sensível – o Sítio Ramsar da Ribeira do Vascão, 

cuja delimitação se tornou impossível de evitar, face à necessidade de ligação do projeto à Subestação de 

Tavira. No entanto, na envolvente do projeto ocorrem várias áreas classificadas e IBA, sem nunca as 

atravessar, designadamente: Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde (PTZPE0046); ZPE de 

Piçarras (PTZPE0058); ZPE do Caldeirão (PTCON0057); Sítio Rede Natura do Guadiana (PTCON0036); Sítio 

Rede Natura do Caldeirão (PTCON0057); Área Importante para Aves (IBA) de Castro Verde; IBA de São 

Pedro de Sólis; IBA de Luzianes; e IBA Serra do Caldeirão. 

Das referidas áreas, destaca-se a área mais próxima do projeto, nomeadamente, a ZPE de Piçarras, que se 

localiza a 4 m do projeto (dos cabos da linha, nomeadamente do vão 13-14 da Linha LOQ-TVR a 150kV), 

ficando a 67 m do apoio mais próximo (apoio 14). 

No que respeita à linha a desmontar, verifica-se que a mesma atravessava 13,7 km da ZPE de Castro Verde, 

pelo que o proponente considera que a eliminação deste impacte como um dos motivos para o 

desenvolvimento do projeto em avaliação. 

Em termos de início da fase de construção das linhas, o mesmo ocorrerá após a emissão da Licença de 

Estabelecimento, que, à data de elaboração do EIA, estava previsto para maio de 2022. Prevê-se ainda 

que a fase de construção da nova SPNA tenha uma duração de 14 meses, enquanto a fase de ampliação 

da SFA terá uma duração prevista de 29 meses. No caso da ampliação da SOQ, não se encontra definido 

o prazo total da empreitada. No que respeita à data de entrada em serviço, todos os projetos de 

subestações têm como data de referência setembro de 2023. Relativamente à desmontagem da LFA.OQ, 

prevê-se que a respetiva obra se inicie após a entrada em serviço da LFA.PNA, ou seja, após setembro de 

2023. 

Tendo o EIA sido precedido do estudo das grandes condicionantes ambientais existentes na área do 

projeto, constata-se que foram evitados ou minimizados alguns dos impactes então identificados, sobre 

os traçados das linhas, a localização dos apoios e respetivos acessos, pelo que a análise de impactes é 

direcionada em função da área de implantação dos elementos constituintes do projeto, considerando-se 

correta esta análise. 

No âmbito da avaliação desenvolvida e dadas as caraterísticas e dimensão do projeto e as áreas onde se 

desenvolve, consideram-se como fatores ambientais relevantes para a decisão os Sistemas Ecológicos, a 

Paisagem, a Socioeconomia e o Uso do Solo. 

As interferências induzidas pelo projeto, sobretudo durante a fase de construção, capazes de gerar 

maiores impactes negativos, relacionam-se com a instalação de estaleiros, a circulação de máquinas e 

veículos, o estabelecimento de acessos, a desmatação e decapagem, a limpeza e abate de árvores, a 

construção de fundações dos apoios e a sua implantação. Tal resulta em alterações do uso do solo e perdas 

temporárias de solos, da destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas, proliferação 

de espécies invasoras e alterações no comportamento das espécies da fauna devido à perturbação, 
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degradação local da qualidade do ar e aumento dos níveis de ruído, potencial afetação indireta de 

ocorrências patrimoniais, bem como com a intrusão visual e degradação da qualidade da paisagem. 

Da apreciação desenvolvida conclui-se que os impactes positivos do projeto ocorrerão na fase de 

exploração, ao nível socioeconómico regional, e são inerentes ao cumprimento dos objetivos do projeto. 

Encontram-se assim fundamentalmente associados à introdução de eficiência e ao reforço da capacidade 

da Rede Nacional de Transporte de eletricidade, de forma a manter os níveis de segurança de operação e 

abastecimento dos consumos do Sistema Elétrico Nacional. 

De salientar ainda o impacte positivo que resulta da desmontagem do troço da linha Ferreira do Alentejo 

– Ourique, a 150 kV (LFA.OQ), entre a Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA) e o apoio 150, atendendo 

a que permite a libertação do solo (maioritariamente espaços agrícolas e naturais) em área classificada 

como Rede Natura 2000, prevendo-se que a vegetação na área dos apoios, área de trabalho e acessos 

temporários terá a possibilidade de recuperar. 

Assim, destacam-se as principais conclusões alcançadas ao nível de cada fator ambiental. 

No que se refere à geologia, geomorfologia e recursos minerais, os principais impactes negativos estão 

associados à fase de construção, nomeadamente com movimentação de equipamentos pesados para a 

desmatação, decapagem do terreno, escavação e aterro, que irão conduzir a uma alteração da topografia 

das áreas a intervencionar. Estas ações promovem processos de destabilização e destruição do substrato 

rochoso, por meios mecânicos e com o recurso a explosivos, e a compactação dos solos. Considera-se que 

as alterações referidas constituem um impacte negativo, de âmbito local e irreversível, mas de reduzida 

magnitude e pouco significativo. 

Relativamente aos recursos hídricos, na região do Alentejo, a implementação do projeto atravessa 

algumas linhas de água, sendo as de maior expressão o rio Sado e o rio Mira. O projeto evita a colocação 

de apoios na proximidade de todas as linhas de água principais e secundárias existentes ou em leitos de 

cheia. Contudo, face à reduzida dimensão destas linhas de água, bem como às intervenções previstas nas 

fases de construção e exploração das linhas, considera-se que o projeto não provoca impactes 

significativos sobre estas. 

Durante a fase de construção da Subestação de Panóias e das ampliações da Subestação de Ferreira do 

Alentejo e da Subestação de Ourique, as ações potencialmente geradoras de impactes nos recursos 

hídricos superficiais e subterrâneos estão relacionadas com as atividades de instalação de estaleiros (na 

envolvente e na plataforma das subestações), de preparação dos terrenos a ocupar (abate de árvores, 

desmatações e movimentações de terra), de execução de fundações e ainda pelas operações de 

exploração e gestão dos estaleiros da obra.  

No que concerne aos recursos hídricos na região do Algarve, os impactes do projeto serão pouco 

significativos ou mesmo negligenciáveis quando apreciados numa escala alargada, uma vez os apoios para 

as linhas não irão interferir com a rede hidrográfica ou com aquíferos, e o funcionamento das linhas não 

implica o corte de vegetação ripícola. 

Com a implementação do presente projeto e decorrente da sua exploração perspetiva-se uma afetação 

pouco significativa dos recursos hídricos, em condições normais de funcionamento do sistema global. 

Em termos de ordenamento do território, em matéria de conformidade do projeto com os Planos 

Diretores Municipais (PDMs) dos municípios abrangidos, o mesmo tem enquadramento nesses PDMs, 

verificando-se não haver incompatibilidade efetiva com a classificação/qualificação do uso do solo. 

Os potenciais impactes das linhas de transporte de energia sobre o ordenamento do território relacionam-

se com a ocupação de áreas de uso condicionado, conforme previsto nos respetivos instrumentos de 

gestão territorial e que se evidenciam nas fases de construção e de exploração, nomeadamente em áreas 

afetas à REN e RAN e em povoamentos florestais. Foram identificadas as situações de localização de apoio 
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em áreas florestais de produção-proteção, em solos afetos à RAN e em REN. Consideram-se assim neste 

descritor, os impactes negativos, diretos, localizados, permanentes, significativos e de magnitude baixa a 

elevada. 

Relativamente à socioeconomia, destacam-se os impactes positivos significativos associados quer à maior 

eficácia e qualidade nos serviços de fornecimento de energia elétrica na região sul, quer à contribuição na 

resposta a um objetivo nacional previsto no Roteiro Nacional para a Neutralidade Carbónica, o 

escoamento da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis. São também esperados 

impactes positivos, durante a fase de construção, associados à criação de emprego e à potencial dinâmica 

económica gerada pelos trabalhadores na restauração/alojamento, mas que serão pouco significativos. 

São ainda expectáveis impactes positivos sobre alguns caminhos e acessibilidade aos terrenos de 

proximidade dos apoios, os quais podem permitir uma maior mobilidade e gestão em caso combate contra 

incêndios. 

Por outro lado, será expectável um impacte negativo pouco significativo, associado à afetação temporária 

sobre a qualidade de vida da população e perturbação da gestão e fluidez do tráfego rodoviário, 

logístico/industrial ou turístico/sazonal, junto de quem reside mais próximo dos locais em obra. 

Sobre o uso do solo e ambiente social, os maiores impactes ocorrem com a destruição de culturas 

existentes, das zonas com ocupação florestal e na proximidade à linha de alguns aglomerados 

populacionais, em particular em Vale da Moita, sem descurar Corte João Marques e Alcarias Pedro 

Guerreiro, pelo que são expectáveis impactes negativos, certos, localizados, permanentes, de média 

magnitude e significativos. 

No que respeita ao solo e uso agrícola do solo, o projeto é gerador de impactes negativos nas atividades 

agrícolas pela afetação das áreas beneficiadas e respetivas infraestruturas (incluindo os acessos 

existentes) dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH), através da ocupação pelos apoios das linhas, 

abertura de novos acessos ou alteração existentes e implantação de estaleiros e parques de máquinas. 

Estes impactes negativos carecem de um planeamento prévio à execução do projeto, efetuado 

atempadamente, com a DGADR e com as Entidades Concessionárias dos AH, relativo às áreas passíveis de 

serem ocupadas pelos estaleiros associados à construção/montagem dos apoios e na definição dos 

acessos aos locais das obras, planeando também, se necessário, a adoção das medidas de proteção às 

infraestruturas, tendo em vista reduzir os riscos efetivos de danos graves nas redes dos AH. 

Em termos do fator sistemas ecológicos, para além do projeto atravessar a área sensível Sítio Ramsar da 

Ribeira do Vascão, na envolvente do mesmo ocorrem várias áreas classificadas e IBA, designadamente a 

ZPE de Castro Verde, a ZPE de Piçarras, a ZPE do Caldeirão, o Sítio Rede Natura do Guadiana, o Sítio Rede 

Natura do Caldeirão, a IBA de Castro Verde, a IBA de São Pedro de Sólis, a IBA de Luzianes e IBA Serra do 

Caldeirão. De referir ainda que o projeto também se insere em corredores ecológicos e áreas florestais 

sensíveis. 

Destacam-se, para a fase de construção, como principais impactes negativos significativos: 

 No Troço 1 

o A destruição de biótopos, designadamente, montados de sobro e montados de azinho 

que correspondem ao habitat 631, de elevado valor para a conservação quando 

coincidente com Áreas Classificadas, resultante da instalação dos apoios. 

o A afetação de raízes de 25 exemplares adultos de azinheira/sobreiro pela instalação dos 

apoios. 

o A perturbação e afastamento de espécies de fauna. As espécies potencialmente afetadas 

apresentam elevado valor para a conservação, dada a instalação de apoios em áreas de 

culturas anuais de sequeiro (habitat favorável a aves estepárias) e em área muito crítica 
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para aves estepárias, assim como na proximidade de área crítica/ muito crítica para aves 

aquáticas ameaçadas. 

 No Troço 2 

o A destruição de biótopos (montados de sobro, montados de azinho, montado de azinheira 

e sobreiro e florestas de sobreiro) pela instalação dos apoios, em que grande parte dos 

apoios se encontram em biótopos de elevado valor para a conservação. 

o A instalação de 60 apoios em áreas florestais com sobreiro e/ou azinheira, estando 

previsto o abate de 45 exemplares adultos e afetadas as raízes de 123 exemplares adultos 

de azinheira/sobreiro. 

o A destruição de espécimes de flora (destacando-se quercíneas e outras espécies de 

interesse conservacionista, RELAPE e ou protegidas nos termos do Decreto-Lei 

n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro) e de habitats de 

interesse conservacionista (protegidos de acordo com o mesmo diploma). 

o A perturbação e o afastamento de espécies de fauna. As espécies potencialmente 

afetadas apresentam elevado valor para a conservação dado o atravessamento do Sítio 

Ramsar da Ribeira de Vascão pela linha, a instalação de apoios em áreas de culturas anuais 

de sequeiro (habitat favorável a aves estepárias) e na proximidade de uma área 

crítica/muito crítica para aves aquáticas ameaçadas e aves de rapina ameaçadas 

(nomeadamente águia de bonelli). 

 No Troço 3 

o A destruição de biótopos (montados de sobro e montado de azinheira e sobreiro) pela 

instalação dos apoios, em que grande parte dos apoios se encontram em biótopos de 

elevado valor para a conservação. 

o A instalação de 56 apoios em áreas florestais com sobreiro e/ou azinheira, estando 

previsto o abate de 21 exemplares adultos e afetadas as raízes de 65 exemplares adultos 

de azinheira/sobreiro. 

o A perturbação e afastamento de espécies de fauna. As espécies potencialmente afetadas 

apresentam elevado valor para a conservação, dada a instalação de apoios na 

proximidade de uma área muito critica para aves estepárias e da ZPE de Piçarras. 

 Na linha a desmontar 

o A destruição de biótopos de forma temporária, resultante dos apoios a desmontar. 

o A perturbação e afastamento de espécies de fauna. As espécies potencialmente afetadas 

apresentam elevado valor para a conservação, dado atravessamento de uma área muito 

crítica para aves estepárias, do atravessamento da ZPE e IBA de Castro Verde, do 

atravessamento de uma área crítica/muito crítica para aves de rapina (para francelho – 

Falco naumanni), o atravessamento da Reserva da Biosfera Castro Verde e a proximidade 

de massas de água utilizadas por espécies de aves aquáticas ameaçadas. 

 Na Subestação de Panóias (SPNA), a afetação das raízes de 44 exemplares adultos de azinheira, 
sendo que 13 destes se encontram em povoamento e os restantes 31 são exemplares isolados. 

Na fase de exploração da linha e da faixa de servidão da linha, destacam-se como os principais impactes 

negativos significativos: 

 O efeito barreira sobre as aves, com redução da conetividade entre áreas atravessadas, dada a 

presença na área de estudo de espécies ameaçadas, potencialmente mais sensíveis à presença 
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deste tipo de infraestrutura, como é o caso da abetarda. 

 A potenciação de situações de morte de aves por colisão com LMAT, especialmente para as 

espécies com estatuto de conservação desfavorável, designadamente o sisão (Tetrax tetrax), a 

abetarda (Otis tarda), a cegonha-preta (Ciconia nigra) e cegonha-branca. Existem ainda 64 

espécies que apresentam risco de colisão. 

 O efeito de exclusão provocado pelas linhas elétricas, que contribuem para a deterioração das 

condições ecológicas, com repercussões na distribuição e abundância das espécies, 

nomeadamente do sisão. 

 O atravessamento de áreas de caça/território de aves de grande porte, que constitui um elemento 

de risco de mortalidade por colisão de aves. Verifica-se o atravessamento de territórios de águia 

de bonelli na região do Algarve, induzindo impactes significativos negativos nesta espécie, 

protegida, prioritária, nos termos do Decreto-Lei n.º 49/2005 e pelo Decreto-Lei nº156-A/2013, 

de 8 de novembro, com estatuto de proteção “em perigo” (Portugal), nomeadamente, 

afastamento da espécie e aumento de mortalidade, induzidos pelo efeito barreira da linha - 

segmentando o habitat e reduzindo a sua disponibilidade e acesso – e risco de colisão, 

apresentando as aves juvenis maior vulnerabilidade. 

 Apesar de não se prever a necessidade de afetação de áreas de montado nos trabalhos de 

manutenção da faixa de servidão da linha, ocorrem habitats e espécies de interesse 

conservacionista e protegidos que serão afetados. Adicionalmente, não é excluída a necessidade 

de abate ou decote de árvores pontualmente, nomeadamente aquelas que constituem a 

vegetação ripícola. 

É ainda de referir que a quase totalidade da extensão da linha dupla Panóias – Tavira (LPNA.TVR), na região 

do Algarve, é paralela a LMAT existente, o que poderá implicar impactes cumulativos, especialmente para 

a avifauna de importante valor conservacionista (águia de bonelli), nomeadamente pela ampliação do 

efeito barreira, e risco do aumento de mortalidade por colisão e eletrocussão. 

Em relação à Paisagem considera-se que o projeto é gerador de 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. 

Pese embora a significância de alguns dos impactes, elencados anteriormente, importa referir, em 

particular, que, no caso dos Observadores Permanentes, estes constituem um número reduzido de 

recetores sensíveis e quase sempre correspondentes a habitações isoladas. Nestes termos a magnitude é 

baixa no que se refere à afetação destes observadores. 

No caso dos Observadores Temporários, os mesmos estarão expostos ao impacte visual negativo dos 

apoios por curtos períodos de tempo, o que permite uma certa minimização dos impactes, mas estes não 

deixarão de representar sempre impactes Significativos a Muito Significativos. 

No que se refere à Afetação de Áreas de Qualidade Visual “Elevada” a magnitude do impacte é elevada e 

representa um impacte significativo, sobretudo, nas áreas que atravessa fisicamente. 

No que se refere à desmontagem da Linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 kV (LFA.OQ), a mesma 

representa um impacte positivo, como representa sempre a remoção de um projeto desta tipologia, 

sobretudo, sobre Observadores Permanentes, embora presentes num reduzido número. O impacte é 

igualmente positivo sobre as vias rodoviárias sobre as quais ocorre a sobrepassagem da linha. Não menos 

relevante, é deixar de haver afetação da integridade visual de áreas de valor cénico elevado e muito 

elevado, existentes ao longo do traçado da linha, deixando de existir condicionantes ao nível do solo, 
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podendo, inclusive, a faixa de servidão legal recuperar paisagisticamente, nalguns sítios, para um valor 

cénico mais elevado do que a mesma apresenta na atualidade. A sua remoção permitirá, de algum modo, 

“compensar” a presença das novas linhas. 

Ao nível do património cultural, a implantação das linhas elétricas do projeto em avaliação será suscetível 

de implicar impactes negativos sobre os elementos patrimoniais, essencialmente durante a fase de 

construção, que comporta impactes significativos sobre o solo através das seguintes ações: desmatação, 

abertura de caboucos, construção/beneficiação de acessos, instalação de estaleiros e outros depósitos 

(montagem de apoios). 

Para efeito de avaliação de impactes, foram consideradas como alvo de afetação direta todas as 

ocorrências localizadas a menos de 50 m de qualquer apoio, tendo sido consideradas como objeto de 

afetação indireta todas as ocorrências localizadas entre 50 m e 100 m. Nesse âmbito, foi efetuada a 

avaliação de impactes do projeto relativamente a 79 elementos patrimoniais inventariados nos trabalhos 

de prospeção arqueológica. 

Assim, para a fase de construção e no Troço 1, destaca-se, pela sua natureza arqueológica, as ocorrências 

n.º 75 (Poço do Valverde), n.º 85 (Boizana 2) e n.º 89 (Vale da Represa), sobre as quais os impactes poderão 

ter significância e magnitude moderada ou mesmo elevada no caso dos elementos n.º 85 e n.º 89. 

No que respeita ao ambiente sonoro, as atividades construtivas afetarão a generalidade dos recetores 

identificados que distam menos de 100 m dos respetivos apoios, nomeadamente o recetor sensível R11, 

prevendo-se, neste caso, a ocorrência de impactes negativos, temporários, de média magnitude e de 

significado moderado, atendendo à emissão de níveis sonoros superiores ao característico destes locais. 

Para a fase de exploração do projeto, face à análise dos resultados das estimativas sonoras efetuadas, não 

se prevê a ocorrência de impactes negativos no ambiente sonoro das zonas povoadas situadas na sua 

proximidade. 

Em termos de qualidade do ar, os principais impactes ambientais provocados pelo projeto concentram-se 

na fase de construção, nomeadamente na emissão de partículas totais em suspensão provenientes da 

movimentação de terras e à emissão de poluentes derivados da queima de combustíveis fósseis na 

circulação de veículos e maquinaria afeta ao projeto de construção, sendo expetáveis impactes negativos 

pouco significativos. 

Em relação às alterações climáticas, na vertente mitigação, há a referir que a concretização do projeto 

será responsável, de forma direta, pela introdução de eficiência na RNT, sendo estimada uma redução de 

perdas de energia elétrica na ordem de 6060 MWh/ano, prevendo-se ainda um valor de redução das 

emissões de CO2 de cerca de 197 kton/ano. 

Prevê-se ainda um impacte positivo a nível nacional, considerando que o projeto, em pleno 

funcionamento, assegurará, de forma indireta, a redução das emissões de CO2 através do contributo 

direto associado à produção por terceiros de eletricidade que, por ser de origem solar, é na prática isenta 

de emissões de CO2, substituindo a produção termoelétrica de Sines com base em combustíveis fósseis. 

Na vertente adaptação às alterações climáticas, verifica-se que os principais riscos identificados para a 

zona em estudo estão essencialmente associados ao aumento da temperatura e ao aumento da 

frequência de incêndios florestais, à diminuição da precipitação, bem como ao aumento da frequência de 

precipitação intensa, tempestades e ventos fortes. 

Verifica-se ainda que o Projeto se enquadra no cumprimento das principais linhas de orientação relativa 

à promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos 

compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às alterações climáticas. A concretização 

deste projeto contribuirá para alcançar as metas relativamente à produção de eletricidade a partir de 

fontes renováveis de energia e à redução de emissão de gases com efeito de estufa (GEE). 
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No que respeita à saúde humana, os principais impactes identificados, quer na fase de construção, quer 

na fase de exploração, são relativos aos aspetos da socioeconomia (determinantes de saúde), como por 

exemplo as afetações temporárias das atividades agrícolas e a ocupação de terrenos, a afetação 

temporária na qualidade de vida dos habitantes locais, durante a instalação e operação de estaleiros, a 

perturbação pela abertura de acessos temporários e circulação de maquinaria e veículos, a perda da 

qualidade estética da paisagem, entre outros. 

Não são expectáveis impactes sobre a saúde das populações e atividades em consequência da 

implementação do projeto, embora se prevejam impactes negativos pouco significativos, durante a fase 

de construção, em matéria de saúde humana, que resultam da perturbação/afetação temporária da 

qualidade de vida da população residente nas imediações das obras. 

De modo geral, os impactes diretos (relacionados com a presença das linhas elétricas) e indiretos são 

identificados e avaliados como nulos, negativos e pouco significativos. Está ainda acautelada a 

identificação dos principais riscos associados ao projeto nas fases de construção e exploração 

(implantação, presença e funcionamento das linhas elétricas) sendo globalmente avaliados com baixo 

risco, atendendo ao afastamento à malha urbana e presença humana, e a critérios técnicos de segurança 

salvaguardados, nomeadamente o cumprimento dos níveis de referência de exposição para campos 

elétricos e magnéticos. 

Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar previamente ao 

licenciamento, medidas e planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo 9 do presente 

parecer, podem 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 e nacional, considera-se ser de aceitar esses impactes residuais. 

A apreciação técnica do EIA e respetivos Aditamentos efetuada pela Comissão de Avaliação teve por base 

os pareceres emitidos pelas entidades que a constituem, sendo que, para complementar essa apreciação, 

foram consultadas, através de pedido de parecer, as Câmaras Municipais de Ferreira do Alentejo, de 

Aljustrel, de Ourique, de Castro Verde, de Almodôvar, de Loulé e de Tavira, as Direções Regionais de 

Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) e do Algarve (DRAP Algarve), a Associação de 

Beneficiários do Roxo (ABROXO), a Associação de Regantes e Beneficiários de Campilhas e Alto Sado 

(ARBCAS), a Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva (EDIA), a Sociedade Portuguesa 

para o Estudo das Aves (SPEA), o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO), 

a Sociedade Portuguesa de Botânica (SPB), a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), 

a E-Redes, o Estado-Maior da Força Aérea (EMFA), a Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), a 

Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM), a Infraestruturas de Portugal (IP) e Instituto da 

Mobilidade e dos Transportes (IMT). Foram recebidos pareceres da Câmara Municipal de Loulé, da 

DRAP Alentejo, da DRAP Algarve, da ABROXO, da ARBCAS, da EDIA, da ANEPC, da E-Redes, da ANACOM, 

da IP e do IMT. 

No âmbito dos pareceres solicitados a entidades externas, verifica-se que as pronúncias recebidas neste 

âmbito não obstam à concretização do projeto, tendo os seus conteúdos sido devidamente considerados 

na presente avaliação. 

Além do necessário cumprimento de aspetos legais identificado pelas entidades consultadas, destaca-se 

o parecer da Câmara Municipal de Loulé, que refere que, apesar do projeto prever o traçado junto à linha 

existente na freguesia do Ameixial, conforme a posição daquela autarquia, este atravessa e aproxima-se 

de aglomerados populacionais existentes – Vale da Moita e Corte João Marques – sendo um dos impactes 

negativos identificados, pelo que recomenda ajustes ao traçado proposto de forma a afastar-se dos 

referidos aglomerados. 
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No que respeita à Consulta Pública, que decorreu de 26 de novembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, 

foram recebidas 3 exposições de entidades e particulares, conforme exposto no capítulo respetivo do 

presente parecer. Destaca-se o parecer da LPN – Liga para a Proteção da Natureza, que aponta para falhas 

na avaliação efetuada, em particular no que respeita aos impactes cumulativos, por considerar que foi 

ignorado o crescente número de projetos associados ao desenvolvimento do aproveitamento do potencial 

solar na zona do Baixo Alentejo e do Algarve. 

De referir que as questões evidenciadas nos pareceres recebidos encontram-se incluídas no âmbito das 

competências asseguradas pelas entidades que integram a Comissão de Avaliação constituída para o 

efeito, bem como no âmbito das competências das entidades que emitiram parecer enquanto entidades 

externas consultadas, tendo sido devidamente consideradas na presente avaliação e contempladas para 

efeitos da decisão, nomeadamente integrando os aspetos a cumprir para a concretização 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 de Modificação 

da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira, em fase de projeto de 

execução, condicionado à apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas, dos planos de 

monitorização, bem como das condicionantes que se indicam no capítulo seguinte do presente parecer. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE 

COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

 

CONDICIONANTES 

1. Relocalizar o apoio 174 pela sua proximidade à linha de água (Ribeira do Vascãozinho). Os apoios 

devem localizar-se o mais afastado possível das linhas de água. 

2. Ajustes ao traçado proposto, de forma a afastar-se dos aglomerados Vale da Moita, Corte João 

Marques e Alcaria Pedro Guerreiro, evitando eventuais impactes em valores naturais. As soluções 

a encontrar devem minimizar os impactes em particular em relação aos apoios 176, 177, 182, 183, 

191 e 192 da Linha Panóias-Tavira (LPNA.TVR). 

3. Salvaguardar os direitos de prospeção, pesquisa e eventual exploração de Recursos Geológicos 

do domínio público do Estado, nomeadamente em relação a contratos existentes e pedidos em 

apreciação, designadamente: 

a) Que a respetiva implantação não seja impeditiva da revelação, e eventual futura 

exploração, de recursos geológicos, nomeadamente na área de Prospeção e Pesquisa 

“ERMIDAS” (atribuída) e assim não seja impeditiva dos respetivos trabalhos de campo 

previstos, nomeadamente levantamentos geológicos, geoquímicos e geofísicos na área 

de implantação da linha elétrica, e de sondagens mecânicas na sua proximidade. 

b) Que não sejam inviabilizadas outras futuras atribuições de direitos de depósitos 

minerais e atividades respetivas de prospeção, pesquisa e eventual exploração, 

especialmente nas áreas com pedidos de PP em tramitação na DGEG e em áreas 

potenciais de recursos geológicos já identificadas. 

4. Obter declaração de utilidade pública para o projeto, dada a ocupação permanente de áreas 

beneficiadas por Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH), designadamente a área de ampliação da 

Subestação de Ferreira do Alentejo (SFA), reposição de acessos e estaleiro de apoio à obra, o que, 

no primeiro caso, implicará a sua inutilização permanente para a atividade de regadio, bem como, 

em fase prévia à execução da obra, obter a exclusão do EFMA/Bloco de Ferreira-Valbom, ao abrigo 

do disposto no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola – RJOAH (aplicação do 

art.º 101.º do RJOAH conjugado com o disposto no Regulamento definitivo do Bloco de rega de 

Ferreira-Valbom, artigo 38.º). 

5. Obter parecer favorável das Entidades Regionais (do Alentejo e do Algarve) da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN) que ateste a conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da 

RAN, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro. 

O parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo sobre a localização da 

ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo deve integrar o requerimento de exclusão (do 

EFMA/Bloco de Ferreira-Valbom). 

6. Obter parecer favorável prévio, vinculativo, da DGADR aos projetos com implicações em AH, no 

cumprimento do disposto no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola (RJOAH), 

do Decreto-Lei n.º 269/82, de 10 de julho, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 86/2002, de 

6 de abril, e legislação complementar, nomeadamente os regulamentos definitivos das obras de 

rega. 

7. Assegurar, em fase prévia à execução da obra, a conclusão do procedimento de exclusão da área 

afetada pela ampliação da SFA, ao abrigo do artigo 101.º do RJOAH conjugado com o disposto no 
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artigo 38.º do Regulamento Definitivo do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom. 

8. Assegurar que os Projetos de Execução integram a informação e implicações sobre os AH. 

9. Dar preferência à utilização, sempre que tecnicamente possível, de estruturas de suporte/apoio 

da linha do tipo DLT, com alturas o mais próximo dos 46,6 metros, dado que a maioria dos estudos 

sobre aves estepárias indicam que efetuam voos pós-reprodutores em média acima dos 50 

metros. 
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ELEMENTOS A APRESENTAR 

Previamente ao licenciamento: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Novo layout de implantação dos apoios da linha, desenvolvido para cumprimento das 

Condicionantes n.º 1 e n.º 2, tendo na sua base a representação gráfica da área total necessária à 

sua construção, e avaliação dos impactes associados às alterações introduzidas face ao projeto 

inicial. 

2. Proposta de sinalização da linha e outros aspetos técnicos, de acordo com o “Manual de Apoio à 

análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição de distribuição e de 

transporte de energia elétrica” do ICNF, para LMAT, devendo ainda incluir a expansão do vão no 

Troço 2 proposto para sinalização 167/137-195 até ao apoio 200, de forma a incluir a totalidade de 

território de bonelli identificado na zona do Algarve. A Tabela 22 (Vãos a sinalizar e tipo de 

sinalização) do item Medidas de Minimização do capítulo 9 do presente parecer deverá ser alterada 

em conformidade, face a esta proposta. 

3. Proposta de plano de gestão para águia bonelli, prevendo, nomeadamente, a criação e manutenção 

de habitat favorável à espécie, o aumento da disponibilidade de alimento e abrigo para presas 

principais da espécie, e de pontos de água, em áreas a propor. As novas áreas a considerar para 

criação de habitat deverão corresponder, no mínimo, a igual área da que é afetada diretamente 

pelo projeto, devendo localizar-se em zona adjacente ao atual território ocupado pela espécie e 

fora de zonas de caça, de forma a criar condições favoráveis à nidificação em áreas afastadas da 

linha elétrica. 

4. Proposta de protocolo com associação sem fins lucrativos, que vise o desenvolvimento de ações de 

estudo e conservação da águia de bonelli na zona. 

5. Relatório do estudo de aprofundamento do levantamento de flora de interesse conservacionista a 

proteger (espécies RELAPE e espécies protegidas, constantes nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei 

n.º 140/99, de 24 de abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo 

Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 de novembro), nas áreas de servidão da linha/faixas de gestão de 

combustível, áreas de 400 m2 na fase de construção (a afetar para a colocação de cada novo apoio) 

e na construção de novos caminhos. Deve ser apresentada cartografia destas espécies. As áreas em 

que se verifique a impossibilidade de não afetar espécies de flora de interesse devem ser 

identificadas e apresentado plano de minimização/compensação em conformidade. 

6. Plano de Ação para as espécies invasoras incluídas no Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de julho, para 

a área de estudo, e áreas de gestão de habitat indicadas no anterior Elemento n.º 3. 

7. Alteração do acesso a melhorar ao apoio 183 da linha LPNA.TVR, de modo a evitar a afetação dos 

elementos arqueológicos n.º 66 (povoado fortificado Corte de João Marques - CNS 2651) e n.º 67, 

situado na mesma área. 

Em sede de licenciamento: 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes 

elementos: 

8. Demonstração de que foram consideradas as servidões administrativas constituídas no âmbito das 

infraestruturas da Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à E-Redes, identificadas 
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pela referida entidade. 

9. Demonstração de que foram respeitadas as zonas de servidão “non aedificandi” da A2 – 

Autoestrada do Sul, estipulada no Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado 

pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril. 

10. Demonstração de que, previamente à materialização ou desmontagem dos atravessamentos das 

linhas sobre a A2 – Autoestrada do Sul, foi efetuada consulta à Brisa, de modo a garantir que se 

encontram cumpridas todas as disposições regulamentares aplicáveis à implantação ou 

desmontagem dos apoios na proximidade da A2, e que são implementadas as medidas necessárias 

ao seu adequado atravessamento, garantindo todas as condições de segurança aos utilizadores da 

via. 

11. Demonstração de que foram respeitadas todas as imposições legais relacionadas com os limites de 

servidão “non aedificandi” das vias rodoviárias e ferroviárias sob gestão da Infraestruturas de 

Portugal (IP), de como os projetos dos troços das linhas que interfiram com a rede sob jurisdição 

daquela entidade foram submetidos à sua aprovação e devidamente licenciados, bem como foram 

respeitados os restantes aspetos identificados pela IP. 

12. Demonstração de que foi obtida pronúncia da Câmara Municipal de Ourique, enquanto proprietária 

do Centro de Meios Aéreos (CMA) de Ourique, relativamente ao projeto, o qual se situa na 

proximidade da referida infraestrutura aeronáutica. 

Previamente ao início da execução da obra: 

Apresentar à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT) e Subestações 

13. A delimitação definitiva das áreas de ocupações temporárias em Aproveitamento Hidroagrícola 

(AH) e na proximidade de infraestruturas dos AH, para localização dos estaleiros e zonas de 

assemblagem dos apoios, quer para as linhas a construir, quer para a linha a desmontar. Essa 

delimitação deve ser previamente avaliada pela DGADR e pelas Entidades Concessionárias (EC) dos 

respetivos AH, de forma a assegurar que não ocorrem interferências que coloquem em causa a 

integridade e o bom funcionamento das infraestruturas instaladas e implicações com as faixas de 

proteção às mesmas. 

14. Plano de Acessos Reformulado, quer para as linhas a construir, quer para a linha a desmontar, que 

inclua também uma referência aos acessos/caminhos agrícolas construídos pela EDIA, que assegure 

a não afetação das infraestruturas dos AH e que assegure a avaliação prévia pela DGADR e pelas 

EC. 

A mencionada avaliação poderá concluir pela necessidade do prévio reforço dos caminhos em 

causa, tendo em vista a proteção das infraestruturas dos AH. 

O Plano de Acessos Reformulado deverá ponderar o uso de circuitos alternativos em situações de 

maior sensibilidade. 

15. Após a emissão da licença de estabelecimento, que permite por lei aceder aos locais de obra nas 

propriedades privadas, apresentar relatório até 2 meses antes do início da fase de construção, o 

qual deve conter a seguinte informação: 

a) Caracterização dendrométrica e delimitação cartográfica das áreas que constituam 

povoamento puro de sobreiro, povoamento puro de azinheira e povoamento misto de 

azinheira e sobreiro, de acordo com o definido no Regime Jurídico de Proteção ao Sobreiro 

e à Azinheira – RJPSA, presentes na faixa de servidão das linhas, assim como na área de 
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implantação das subestações (incluindo todos os seus elementos de projeto), cujo 

arvoredo será intervencionado (corte/abate, poda e afetação de raízes). 

i. Esta informação deverá ser complementada com a quantificação e 

georreferenciação das azinheiras e sobreiros a abater, a podar e/ou a afetar as 

raízes, diferenciando entre árvores isoladas e povoamento, e sobreiro/azinheira 

jovem ou adulto. 

ii. No caso de existirem exemplares de sobreiro e/ou azinheira suscetíveis de serem 

afetados (corte/abate, podas e/ou afetação de raízes), dispersos em 

povoamentos dominados por outras espécies florestais, aplicam-se os critérios 

definidos anteriormente. 

b) Caraterização dendrométrica das áreas florestais ocupadas por eucalipto, pinheiro manso 

e outras espécies florestais não identificadas no EIA, mas suscetíveis de serem afetadas 

pelo projeto. Devem ser especificadas as intervenções a realizar neste tipo de arvoredo. A 

informação disponibilizada deverá ser acompanhada com cartografia. Sugere-se que 

sejam aplicados os critérios do 6.º Inventário Florestal Nacional. 

c) Para a realização das intervenções previstas em sobreiro e azinheira em povoamento, 

núcleos e isolados (corte/arranque de arvoredo, afetação de raízes, podas e outras 

intervenções) deve ser dado cumprimento ao estabelecido no regime jurídico de proteção 

de sobreiros e azinheiras (RJPSA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

d) Quantificar as áreas e os exemplares afetados por incêndios rurais por espécie florestal. 

Tal necessidade está associada ao facto das intervenções em povoamentos florestais 

percorridos por incêndios, serem suscetíveis de levantamento das proibições de 

construção para os casos de ações de interesse público, desde que reconhecidos como tal 

por despacho ministerial conjunto (emissão de DIUP), tal como definido no n.º 5 do 

Decreto-Lei n.º 55/2007, de 12 de março. 

e) Identificar e caraterizar, com apoio a informação cartográfica, todas as (re)arborizações e 

outros projetos de beneficiação (ex. adensamento de áreas) de âmbito florestal objeto de 

financiamento público, sujeitas a impactes ambientais do projeto. 

f) Caraterizar e identificar cartograficamente os povoamentos de eucalipto cujos cortes 

finais terão de ter autorização, de acordo com o estipulado no ponto 1 do artigo 1.º e 

ponto 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio. 

g) No que respeita à obtenção de autorização de abates de azinheiras e sobreiros que 

integrem áreas de povoamento, requerer a conversão da área de intervenção do 

povoamento florestal no âmbito de “empreendimentos de imprescindível utilidade 

pública”, tal como definido na alínea a) do n.º 2 do art.º 2.º do RJPSA. Para tal, é necessária 

a obtenção por parte da entidade proponente de uma Declaração de Imprescindível 

Utilidade Pública (DIUP), nos termos do art.º 6.º do RJPSA. 

h) Otimização da implantação dos apoios que permita minimizar a intervenção 

(corte/arranque e/ou afetação de raízes) em particular de sobreiros adultos e jovens e 

azinheiras adultas e jovens, e concluir sobre as quantidades efetivas a intervencionar. 

16. Plano Global de Compensação de Quercíneas, no caso da obtenção de eventual Declaração de 

Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) e como mecanismo de resposta à compensação das 

operações de corte/arranque e/ou afetação de raízes de azinheiras e/ou sobreiros em áreas de 

povoamento florestal de azinheira, sobreiro ou misto. 
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17. Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) atualizado, que deverá integrar o Caderno 

de Encargos da Obra, com todas as medidas referentes aos fatores Património e Solo e Uso Agrícola 

do Solo (em áreas de AH), bem como a Carta de Condicionantes, com a implantação e identificação 

de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas e das áreas beneficiadas e infraestruturadas dos 

AH, bem como o Plano de Acessos. 

18. A Carta de Condicionantes, que deve interditar, em locais a menos de 50 m das ocorrências 

patrimoniais, a instalação de estaleiros, acessos à obra e áreas de empréstimo/depósito de inertes, 

salvo situações devidamente justificadas; na fase obra a mesma deverá ser facultada a cada 

empreiteiro e subempreiteiros. 

19. Relativamente à linha a desativar nesta fase (LFA.OQ a 150 kV), elaborar Carta de Condicionantes, 

com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas e executar o 

acompanhamento arqueológico da respetiva desmontagem, devendo ser cumpridas as medidas de 

minimização previstas na presente decisão para a fase de construção, quando aplicáveis. 

20. Plano de Segurança e Saúde, enquanto instrumento de prevenção dos riscos profissionais nas obras 

e estaleiros, que contemple uma análise dos riscos mais relevantes associados aos condicionalismos 

locais, às especificações dos trabalhos nas diversas especialidades envolvidas e aos tipos de 

trabalho a executar, materializada através de uma Lista não exaustiva de Trabalhos com Riscos 

Especiais. 

O Plano de Segurança e Saúde deve contemplar em todas as suas fases, a monitorização da 

exposição dos trabalhadores aos campos eletromagnéticos, conforme disposto na Lei n.º 64/2017, 

de 7 de agosto, que estabelece as prescrições mínimas em matéria de proteção dos trabalhadores 

contra os riscos para a segurança e a saúde a que estão ou possam vir a estar sujeitos devido à 

exposição a campos eletromagnéticos durante o trabalho, pelo que a proposta deverá contemplar 

uma avaliação de riscos, uma avaliação da exposição dos trabalhadores e as medidas de prevenção 

e proteção específica aos campos eletromagnéticos. 

21. Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI) para a faixa de servidão legal das linhas, 

estaleiros, apoios, acessos e subestações, de acordo com as seguintes orientações: 

a) Prospeção, em data próxima do início da obra, das faixas de servidão legal das linhas, assim 

como ao longo dos acessos aos respetivos apoios, em buffer a propor para os acessos. 

b)  Cartografia mais rigorosa e atualizada com a localização georreferenciada das manchas 

e/ou núcleos de espécies vegetais exóticas invasoras em presença. 

c) O levantamento deve ser apresentado graficamente em cartografia adequada, sobre o 

levantamento topográfico completo existente e sobre o orto. As áreas contaminadas 

devem ser quantificadas. 

d) Exposição das metodologias de controlo adequadas a cada espécie em presença que 

venha a ser identificada. 

e) Definição das ações a implementar na eliminação do material vegetal. 

f) Inclusão no planeamento da desarborização/desmatação com o objetivo das referidas 

áreas terem um tratamento diferenciado e adequado por parte do empreiteiro, assim 

como para referência espacial para a monitorização a realizar durante a Fase de 

Exploração. 

g) O período de implementação e acompanhamento/monitorização deve iniciar-se após a 

aprovação do plano até data a propor posteriormente em função dos resultados positivos 
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que possam permitir o antecipar do fim do período do controlo, mas nunca inferior a 10 

anos. 

h) Programa de Monitorização/Manutenção para a Fase de Exploração. 

i) Nos primeiros 3 anos deve ser apresentado um relatório anual do trabalho devidamente 

documentado e com adequado registo fotográfico evidenciando os objetivos alcançados. 

Posteriormente, ao 3.º ano, deve ter uma periodicidade trianual. 

22. Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Servidão Legal das Linhas (PGRFSLL), constituído por 

peças escritas e desenhadas que devem conter os seguintes elementos: 

a) Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à 

sua preservação e proteção.  

b) Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas 

através da plantação de espécies autóctones. 

c) Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação 

edafoclimática/ecológica no que se refere aos locais de plantação como por exemplo 

linhas de água, ou de escorrência preferencial. 

d) Plano de Manutenção para a Fase de Exploração. 

Durante a execução da obra: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

23. 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 vegetais exóticas invasoras. 

Previamente ao início da fase de exploração 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

24. Relatório final do “estudo complementar dirigido à avifauna”, em desenvolvimento na área de 

estudo do presente projeto (abrangendo o setor entre Ferreira do Alentejo e Ourique) e que será 

apresentado em fase prévia à exploração. 

25. Programa de monitorização da avifauna para a fase de exploração, usando a metodologia 

proposta no EIA (capítulo 9 do Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021) e definindo os 

aspetos de monitorização a considerar com base nos resultados do referido relatório final do 

“estudo complementar dirigido à avifauna”. 
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Durante a fase de exploração: 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

26. Relatório de Acompanhamento do Programa de Monitorização das Espécies Vegetais Exóticas 

Invasoras, associado ao Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras, com periodicidade 

trianual, após o 3º ano. Nos 3 primeiros anos deverá ter uma periodicidade anual. 

27. Relatório de Acompanhamento da Fase de Exploração com periodicidade anual, 

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas áreas de intervenção da 

Subestação de Ferreira do Alentejo, da Subestação de Ourique e da Subestação de Panóias, assim 

como nas áreas previstas no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, para um período 

inicial previsto de 3 anos após o término da garantia. Para elaboração dos diversos relatórios de 

acompanhamento, deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente 

colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações do desenvolvimento da vegetação 

e de, eventuais, situações de erosão. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de 

referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir 

visualizar não só o local concreto, assim como a envolvente no âmbito da verificação do 

cumprimento das medidas/DIA. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada 

resolução/definição. 
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar de 

um Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve ser integrado no respetivo 

caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 

proponente, para execução do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e 

de exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 

desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação. Devem também ser 

disponibilizadas a esta autoridade as shapefiles do layout final do projeto. 

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, 

devem ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias 

deve ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-

Avaliação”, disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo 

publicado no portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias 

úteis após a sua apresentação pelo verificador. 

 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Medidas a integrar no projeto 

1. Assegurar as distâncias mínimas aos cabos dos apoios que garantam a compatibilização do projeto 

com as atividades agrícolas, nomeadamente no que respeita a culturas permanentes instaladas 

(como área de olival) e a máquinas de rega (como pivots ou rampas de aspersão). 

2. Assegurar que a infraestrutura do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom e respetiva faixa de servidão 

não são afetadas pela ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, não devendo essa área 

ser vedada, salvaguardando o acesso e intervenções, quando necessárias, da Entidade 

Concessionária (EC) do Bloco de Rega, a EDIA. Esta situação deverá ser verificada na fase final da 

obra. 

3. Escolher a localização do estaleiro de apoio à obra da Subestação de Ferreira do Alentejo (1.ª fase) 

fora da área beneficiada do Bloco de Rega de Ferreira-Valbom. 

4. Assegurar o afastamento dos apoios 120 e 123 às infraestruturas do AH do Alto Sado (canal 

condutor geral e regadeira 03 desse canal), bem como não criar condicionamentos à atividade 

agrícola na área beneficiada do prédio n.º 06C. 

5. Assegurar preservação de flora de interesse conservacionista nomeadamente as espécies RELAPE 

e espécies protegidas, constantes nos anexos B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro, e pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 

8 de novembro, designadamente nas áreas de servidão da linha/ faixas de gestão de combustível, 

áreas de 400 m2 na fase de construção, a afetar para a colocação de cada novo apoio, e na 

construção de novos caminhos. 

6. Os apoios a implementar junto das linhas de água devem assegurar a salvaguarda da flora e 

habitats de interesse conservacionista. Caso tal se verifique impossível, devem ser propostas 

medidas de minimização e/ou compensação em conformidade. 

7. A implantação dos apoios e respetivas fundações devem ocorrer preferencialmente fora de áreas 
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condicionadas, designadamente em áreas afetas à REN, à RAN e fora de áreas localizadas na 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) do Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT) Alentejo e PROT Algarve, bem como garantir o afastamento a 

aglomerados populacionais, habitações e apoios agrícolas. Deve ainda ser salvaguardado que a 

implantação dos apoios não ocorra sobre afloramentos rochosos. 

8. O estaleiro deve localizar-se em áreas industriais/industrializadas ou previamente 

infraestruturadas e vedadas. 

O estaleiro, caso não seja possível utilizar qualquer das áreas referidas anteriormente, deve ser 

localizado preferencialmente em locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, 

tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos. O estaleiro não deve ser 

implantado nas seguintes situações: 

a) Na proximidade de aglomerados populacionais, habitações e apoios agrícolas. 

b) Em zonas de proteção de património cultural. 

c) Nas proximidades das principais linhas de água (o estaleiro não deve ser instalado a 

menos de 50 m de distância destas e em leitos de cheia). 

d) Nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário proceder à 

destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico. 

e) Nos locais coincidentes com os biótopos charco temporário e vegetação ripícola, 

sobretudo aquela que corresponde aos habitats 92A0 e 92D0. 

f) Em locais com afetação de exemplares de espécies autóctones, como sobreiros e 

azinheiras. 

g) Em áreas de ocupação agrícola. 

h) Em terrenos classificados como RAN, AH e REN. 

i) Na vizinhança de espaços turísticos. 

j) Em locais a menos de 100 m de elementos patrimoniais. 

k) No caso das ocorrências patrimoniais identificadas na pesquisa documental localizadas 

fora do corredor, dado que não foram observadas e logo se desconhece a sua 

dimensão/área de dispersão, a localização do estaleiro deverá ser efetuada a mais de 

200 m. Caso não seja possível, terá que ser efetuada uma prospeção arqueológica prévia 

pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico, das áreas propostas 

para as infraestruturas cabendo a este avaliar os impactes e definir as medidas de 

mitigação consideradas adequadas. 

A localização dos estaleiros deverá ainda ficar, preferencialmente, fora de áreas localizadas na 

Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) do Plano Regional de 

Ordenamento do Território (PROT) Alentejo e PROT Algarve. 

9. Acautelar a seleção preferencial de equipamentos de refrigeração para climatização de edifícios 

técnicos que utilizem gases fluorados com menor potencial de aquecimento global (PAG) ou 

mesmo equipamentos que utilizem fluídos naturais. 

10. Assegurar que Plano de Acessos reduz os impactes nas áreas agrícolas ou de pastoreio. Deve dar-

se preferência ao uso de caminhos já existentes que possam ficar afetos à obra sem prejudicar a 

circulação da população local, bem como o acesso a áreas da exploração agrícola que 

eventualmente tenham sido seccionadas em virtude do traçado. Os restabelecimentos a efetuar 

não deverão introduzir deficiências nas características geométricas das vias a restabelecer, 
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devendo minimizar a afetação dos usos existentes. 

11. Assegurar que a construção da linha afeta o mínimo possível o normal desenvolvimento da 

atividade agrícola. Para tal a programação da construção deve ser estabelecida atempadamente, 

em articulação com as Explorações Agrícolas e as Entidades Concessionárias dos AH. Com o 

objetivo de ser compatibilizada a calendarização cultural do ano agrícola, evitando-se assim a 

inviabilização de culturas ou produção animal durante o período de construção, bem como 

consequentes prejuízos para os agricultores. 

12. Acautelar a implantação das linhas de transporte de energia, evitando zonas geologicamente 

instáveis ou sujeitas a movimentos de vertentes, assinalando-se que a linha de transporte 

atravessa áreas identificadas como de elevado risco de erosão hídrica do solo, pelo que é 

importante assegurar soluções construtivas que mitiguem este risco e não sujeitem o território e 

a infraestrutura a futuros acidentes de índole geológica. 

13. Adotar as normas técnicas antissísmicas adequadas nas construções face à perigosidade sísmica 

da zona bem como aos efeitos de sítio associados, cumprindo as indicações da norma em vigor 

“NP EN 1998-1:2010 Eurocódigo 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos”. 

14. Minimizar 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. Neste 

mesmo contexto, devem também ser cumpridos os requisitos legais de distanciamento destas 

infraestruturas ao solo e a arquiteturas existentes, acautelando-se designadamente, a eventual 

sobrepassagem do aglomerado populacional de Cortes João Marques, localizado no concelho de 

Loulé. 

15. Adaptar o Plano de Monitorização no sentido de ser mais lato do que um plano de 

acompanhamento da vertente ambiental, passando a incluir o risco de incêndio rural, por forma a 

precaver a eventual deflagração de incêndios deste tipo na fase de implementação da 

infraestrutura. 

16. Assegurar o cumprimento das recomendações da ANAC – Autoridade Nacional de Aviação Civil, 

relativamente às áreas de proteção que salvaguardam a operacionalidade do Centro de Meios 

Aéreos (CMA) de Ourique, e obter a pronúncia do proprietário desta infraestrutura aeronáutica, 

designadamente a Câmara Municipal de Ourique, relativamente ao novo projeto assim como à 

desmontagem da linha nas imediações do CMA. 

17. Assegurar o cumprimento das recomendações emanadas da Circular Informação Aeronáutica 

n.º 10/2003, de 6 de maio, do ex-Instituto Nacional Aviação Civil, no que se se refere às 

"Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea". 

18. Relativamente à interferência do projeto com a zona de proteção restrita do ponto de água 

identificado na proximidade da Subestação de Ourique (inviabilizado para utilização por meios 

aéreos), assegurar que são estudadas alternativas para a substituição do ponto de água 

comprometido, em estreita articulação com a respetiva Câmara Municipal, a quem compete a 

classificação, cadastro e registo dos pontos de água ao nível municipal, nos termos do Despacho 

n.º 5711/2014, de 30 de abril (Regulamento dos Pontos de Água), para que essa autarquia possa 

submeter a proposta de construção de novos pontos de água à apreciação da respetiva Comissão 

Municipal de Defesa da Floresta. Procedimento análogo deve ser adotado para outros pontos de 

água que, em sede de execução do projeto, venham a ser identificados. 

19. Assegurar que é realizada a gestão de combustível nas linhas de transporte e distribuição de 

energia elétrica, previamente definido nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. 
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20. Garantir que, relativamente à Rede Geodésica Nacional, é respeitada a zona de proteção dos 

marcos, que é constituída por uma área circunjacente ao sinal, nunca inferior a quinze metros de 

raio e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as visibilidades das direções 

constantes das respetivas minutas de triangulação. 

21. Assegurar que, no caso de ser indispensável a violação da zona de proteção de algum vértice 

geodésico no desenvolvimento do projeto, é solicitado à DGT – Direção-Geral do Território, um 

parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

LMAT e Subestações 

22. Apresentar e discutir, com todos os intervenientes, o Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra (PAAO), nomeadamente na sua vertente de Arqueologia. 

23. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve incluir o 

planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização 

das medidas de minimização a implementar na fase da execução das mesmas, e respetiva 

calendarização. O PAAO deve ser revisto em fase prévia à obra de forma a incluir as medidas de 

minimização determinadas pela emissão da Declaração de Impacte Ambiental. 

24. Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), o 

qual deve definir o destino final mais adequado para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de 

virem a ser produzidos durante a fase de construção. 

25. Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI). 

26. Implementar o Plano de Emergência Ambiental (PEA), o qual deve prever os meios de atuação em 

casos de derrames e de outras situações que possam causar a poluição ou degradação do meio 

envolvente. 

27. Implementar o Plano de Acessos. 

28. Implementar o Plano de Formação Ambiental, o qual deve incluir as ações de formação ambiental 

com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e encarregados envolvidos na execução 

das obras, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de 

minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos. 

As ações de formação e sensibilização devem englobar, pelo menos, os seguintes temas: 

a) Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem 

como das áreas envolventes e respetivos usos. 

b) Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra e 

respetivas boas práticas ambientais a adotar. 

c) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra. 

d) Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a 

adotar em caso de acidente. 

e) Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis. 

f) Conhecimento das espécies invasoras e regras para evitar a sua disseminação. 

29. Transmitir instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter 

em obra (sensibilização ambiental) de forma a limitar ações nefastas perante os valores naturais e 

visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem. Deve ainda incluir as temáticas “espécies 

autóctones” versus “espécies vegetais exóticas invasoras”. 
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30. Planear a fase de obra de forma a garantir que as obras são realizadas entre 15 de junho e 15 de 

março, evitando o período de nidificação/criação da fauna silvestre. Este período pode ser 

ajustado em função das espécies de aves presentes. 

31. Promover a divulgação do projeto através das seguintes ações: 

a) Comunicar o início da construção às Câmaras Municipais de Ferreira do Alentejo, de 

Aljustrel, de Castro Verde, de Ourique, de Almodôvar, de Loulé e de Tavira e freguesias 

atravessadas pelo projeto, sempre que aplicável ao projeto em causa. 

b) Disponibilizar um número de atendimento ao público e assegurar a realização de 

reuniões quando necessário. 

c) Afixar o número de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de 

obra. 

d) Os resultados serão inseridos no Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento 

Ambiental. 

32. Em todas as áreas sujeitas a intervenção e antes do início de qualquer atividade, estabelecer os 

limites para além dos quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas máquinas 

quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. Consequentemente, os referidos 

limites devem ser claramente balizados com espaço de proteção suficiente, e não meramente 

sinalizados, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

33. Assegurar a sinalização da localização das infraestruturas dos AH e da respetiva faixa de proteção, 

para salvaguarda das mesmas, quer para infraestruturas que são afetadas pelos acessos (Plano de 

Acessos), quer para as infraestruturas a preservar fora das áreas de montagem ou desmontagem 

dos apoios, na sua envolvente próxima. Garantir que essa sinalização tem acompanhamento pelas 

Entidades Concessionárias (EC) dos AH. 

34. Assegurar o cumprimento da legislação fitossanitária quando efetuado o corte de coníferas 

hospedeiras do nemátodo da madeira do pinheiro. 

35. Assegurar que a limpeza de vegetação para instalação do estaleiro se restringe ao mínimo possível. 

36. Assegurar que o estaleiro tem rede de drenagem periférica. 

37. Assegurar que a instalação do estaleiro, à semelhança das restantes atividades que envolvam 

escavações, tem acompanhamento arqueológico, caso se trate de área que não esteja 

previamente infraestruturada. 

38. Garantir a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na envolvente das áreas 

diretamente afetadas pela construção do projeto. 

39. Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se encontram a menos de 25 m das 

componentes do projeto. Sinalizar os restantes elementos situados até a um limite máximo de 

50 m das componentes de projeto. 

40. Condicionar a circulação de viaturas e pessoas fora dos corredores e áreas estritamente 

necessários para a execução da obra. 

41. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do 

projeto, depósitos temporários e empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com zonas de 

visibilidade deficiente ou não prospetadas anteriormente, após desmatação e antes do avanço das 

operações de decapagem e escavação; de acordo com os resultados destes trabalhos, proceder 

ainda à alteração / ajuste da localização das componentes de projeto que interfiram com 

ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas de minimização específicas. 
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42. Antes do início da obra de ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, atendendo à 

proximidade do elemento patrimonial n.º 1, com a mesma designação, correspondente a uma 

mancha de ocupação (período Moderno), efetuar sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

43. Atendendo à proximidade das componentes de projeto, efetuar sondagens arqueológicas de 

diagnóstico na área dos elementos arqueológicos n.os 66, 67, 85, 88, 89 e 115. 

44. Vedar e sinalizar as ocorrências patrimoniais n.os 23, 37,41, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 90, 93, 94, 95, 

98, 100, 101, 102, 103, 105, 106,109, 110, 111, 112, 114 e 116, devendo estas ser objeto de 

especial atenção na fase de acompanhamento arqueológico. 

45. Sinalizar as ocorrências patrimoniais n.os 2, 91, 92, 99, devendo estas ser objeto de especial 

atenção na fase de acompanhamento arqueológico. 

46. Elaborar memória descritiva e efetuar registo topográfico, gráfico e fotográfico do elemento 

patrimonial n.º 95, Alistrão, via; a utilização desta ocorrência para acesso ao apoio P49/44 da linha 

LPNA.TVR, deve ser antecedida por cobertura com almofada de terra, sobre geotêxtil, a ser 

removida no final dos trabalhos. 

47. Se na fase na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, 

assegurar que a obra é suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de 

imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor as medidas 

de minimização a implementar. 

48. Informar os Serviços Municipais de proteção Civil e os Gabinetes Técnicos Florestais dos concelhos 

abrangidos, de modo a procederem à eventual atualização dos respetivos Planos Municipais de 

Emergência de Proteção Civil e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

Medidas para a fase de execução da obra 

LMAT e subestações 

49. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 

populações. 

50. Realizar pulverizações com água nas áreas sujeitas a movimentos de terra e nos respetivos 

caminhos de acesso, de modo a evitar a emissão de poeiras para o espaço envolvente, sobretudo 

se a obra se realizar num período de estiagem. 

51. Proceder à 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. 

52. Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, 

com a carga coberta. 

53. Implementar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), 

no qual se encontram definidos os destinos finais mais adequados para os diferentes tipos de 

resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos durante a fase de construção, bem como os aspetos 

relativos ao manuseamento, armazenamento e transporte de resíduos, nomeadamente: 

a) Delimitação dos espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando meios 

adequados. 

b) Disponibilização de contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos 

resíduos produzidos (escritórios e cantinas) equiparáveis a resíduos sólidos urbanos 

(RSU), de acordo com as suas características físicas e químicas (Papel e Cartão; 
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Embalagens e “Outros resíduos”). 

c) Garantia da deposição seletiva dos resíduos produzidos nos contentores 

especificamente destinados para o efeito. 

d) Sinalização dos meios de contentorização por intermédio de fichas de identificação. 

e) Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou 

derrames de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de 

originar situações de emergência ambiental. 

f) Substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, 

que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar 

situações de emergência ambiental. 

g) A manutenção das viaturas e maquinaria afeta à obra (gruas, escavadoras e betoneiras) 

será efetuada em oficinas licenciadas, reduzindo a ocorrência de derrames de 

substâncias e eventuais contaminações acidentais. Contudo, na eventualidade de se 

virem a produzir terras contaminadas com óleos usados no estaleiro, o armazenamento 

temporário, transporte e destino final destes resíduos deverá ser efetuado de acordo 

com as especificações da REN, S.A. 

54.  Cumprir o PPGRCD no transporte de resíduos da obra. 

55. Garantir que a lavagem de autobetoneiras é feita apenas na central de betonagem, procedendo-

se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de betonagem e 

a descarga das águas resultantes é efetuada em locais destinados para o efeito. 

56. Assegurar que nas áreas de AH (áreas beneficiadas para a exploração agrícola de regadio) e/ou 

nas áreas classificadas como RAN não ocorrem lavagens de betoneiras e respetivos acessórios, 

bem como outras ações associadas, que podem causar degradação ou poluição do solo agrícola. 

57. Assegurar, sempre que ocorram derrames de produtos químicos no solo, que se procede 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. 

58. Assegurar que as Substâncias e Misturas Químicas (SMQ) são depositadas sobre meios de 

contenção secundária de derrames (palete retentora) durante a sua utilização, sempre que 

aplicável, e durante a sua armazenagem. 

59. Assegurar que existem meios de contenção secundária de derrames/absorvente hidrófugo 

próximos dos locais de utilização das SMQ. 

60. As ações de piquetagem da linha elétrica e definição dos acessos devem ser acompanhadas por 

um técnico de ambiente, de forma a evitar o corte desnecessário de espécies arbóreas autóctones 

e destruição de biótopos de interesse conservacionista. 

61. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 

a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 

hídrica e o transporte sólido. 

62. Evitar a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos temporários, 

procedendo à sua recuperação logo que possível para sua rápida estabilização. 

63. A conceção dos taludes – aterro e escavação – dos acessos (novos ou a beneficiar), plataformas 

dos apoios e subestações, deve procurar estabelecer uma modelação mais natural nas zonas de 

transição com o terreno existente, conferindo-lhes maior continuidade. 

64. Caso se verifique a inviabilidade de criar caminhos de acesso ou transportar os materiais peça a 
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peça, em zonas onde existam condicionalismos relevantes, proceder à montagem dos apoios 

através de meios manuais, com recurso a um mastro de carga ou a helicóptero. 

65. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas frentes de obra e acessos utilizados pelos diversos veículos, que sejam fonte 

significativa de poeiras. 

66. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruído. 

67. Caso se recorra à utilização de explosivos na escavação, deve ser tida em consideração a existência 

de explorações mineiras, habitações e importantes estruturas rodoviárias na zona, e a necessidade 

de serem controladas as vibrações transmitidas a estas e a todo o maciço rochoso envolvente. 

68. Assegurar que, no caso de ser necessário recorrer à utilização de explosivos para a execução das 

fundações dos apoios da linha a instalar, a utilização de explosivos foi previamente autorizada 

pela REN, S.A., e respeita as condições definidas nas cláusulas técnicas especiais. 

69. Assegurar a não destruição e/ou afetação de formações geológicas/afloramentos rochosos com 

interesse pedagógico e/ou científico. Garantir que, no caso de ser indispensável a destruição de 

afloramentos rochosos relevantes no desenvolvimento do projeto, é solicitado à Comissão de 

Avaliação um parecer sobre a situação. 

70. Assegurar que o destino das terras sobrantes terá uma das seguintes possibilidades previstas na 

lei: 

a) Utilização noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia. 

b) Recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras ou de pedreiras e na 

cobertura de aterros destinados a resíduos. 

c) Local licenciado pela Câmara Municipal. 

71. Assegurar que a origem das terras de empréstimo, requeridas no projeto de ampliação da 

Subestação de Ferreira do Alentejo, provém de locais licenciados. 

72. Proceder à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não afetando 

obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola; 

73. Assegurar que as áreas de intervenção (desmatação, decapagem, movimentação de terras, 

circulação e parqueamento de veículos e máquinas) se restringe ao estritamente necessário e é 

devidamente balizada, devendo ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos 

que não perturbem a execução da obra, bem como deve ser evitada a afetação suplementar de 

solos e respetivos usos. 

74. No caso das espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, assegurar o respeito 

pelo exposto na respetiva legislação em vigor. Adicionalmente, devem ser implementadas 

medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e 

que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas. 

75. Assegurar que os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como sobreiro e azinheira, 

são sinalizados junto às áreas a intervencionar de forma a evitar a sua afetação acidental. A 

decisão sobre os exemplares a sinalizar deverá ser tomada no local. Esta sinalização deverá ser 

mantida durante o período em que a obra decorre no local de cada apoio. 

76. Assegurar que as ações de desarborização, desmatação e/ou limpeza do coberto vegetal são 
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reduzidas ao mínimo indispensável à execução dos trabalhos e de forma gradual/progressiva, 

devendo proceder-se sempre que possível apenas ao decote da vegetação, evitando a abertura 

de espaços que potenciam a invasão de espécies exóticas invasoras. 

77. Assegurar que as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar 

movimentações de terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, devem 

ser efetuadas por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde 

seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser 

efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas 

adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de 

apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

78. Realizar a desflorestação e desmatação de modo permitir o aproveitamento da madeira cortada 

e a remoção e eliminação dos sobrantes da exploração florestal. 

79. Realizar as ações de desmatação/desflorestação de modo a permitir o aproveitamento da 

madeira cortada e a remoção e eliminação dos sobrantes da exploração florestal. Assegurar que 

o material vegetal retirado seja encaminhado para destino final adequado, privilegiando-se o 

transporte para reutilização em unidades de valorização de subprodutos por compostagem ou 

similares. 

80. Assegurar que todos os exemplares arbóreos do género Quercus, quando próximos de áreas 

intervencionadas, são devidamente balizados e não apenas 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. 

81. As áreas de trabalho para a implantação dos apoios devem acomodar-se às existências, 

sobretudo, no que se refere à presença de espécies do género Quercus. Os apoios das linhas 

devem ser ajustados de forma a não conflituar fisicamente com os exemplares do referido género. 

82. Realizar ações de sensibilização para os trabalhadores da abertura de faixa, de modo a que saibam 

reconhecer as espécies exóticas invasoras e quais as melhores formas de prevenir a sua 

disseminação. 

83. 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, assegurar que se procede 

à sua remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 

executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável 

a todas as áreas a intervencionar. 

84. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas 

disponíveis para não destruir a estrutura e a qualidade da terra viva por compactação e 

pulverização, visando também a redução dos níveis de libertação de poeiras e a sua propagação, 

como: o não uso de máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de 

ventos que potenciem o levantamento e propagação das poeiras e a exposição de solos nos 

períodos de maior pluviosidade e ventos. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a 

minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

Deverão ser adotadas todas as práticas e medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de 

poeiras na origem. 

85. Proceder ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a fim de minimizar a 

sua exposição aos agentes erosivos. 

86. Assegurar a reutilização dos bons solos agrícolas afetados pelas operações de construção. 
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87. A decapagem da terra viva/vegetal deve restringir-se às áreas estritamente necessárias e que 

deve ser realizada em todas as áreas objeto de intervenção de forma progressiva/gradual. 

88. A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade do 

recurso “terra viva”, em toda a profundidade do horizonte local – O e A – e não em função de uma 

profundidade pré-estabelecida. 

89. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo 

a espessura destas a definir em cada local. 

90. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros 

materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

91. Assegurar que a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do 

banco de sementes das espécies autóctones (para posterior aplicação no recobrimento das 

fundações ou espalhamento no terreno, no caso dos apoios das linhas elétricas), é depositada em 

pargas. 

As referidas pargas devem ter até 2 m de altura com o topo relativamente côncavo. 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, de forma a manter a sua qualidade e/ou a sua cobertura se 

necessário, se aplicável em função da duração temporal da obra e das condições atmosféricas. 

Deve ser protegida de quaisquer ações de compactação por máquinas em obra. 

92. A decapagem da terra viva/vegetal deve realizar-se de forma segregadora em função de as áreas 

acusarem ou não a presença de espécies exóticas invasoras, assim como as áreas do seu 

armazenamento. 

93. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais 

exóticas invasoras, deve ser totalmente separada/segregada da restante terra viva/vegetal 

respeitando o levantamento a apresentar em cartografia onde conste a representação gráfica das 

referidas áreas. 

94. Assegurar que a terra viva/vegetal decapada em áreas onde se localizem espécies exóticas 

invasoras nunca é reutilizada nas ações de recuperação e integração paisagística, devendo ser 

transportada a depósito devidamente acondicionada ou colocada em níveis de profundidade 

superiores a 1 m (por exemplo, colocada no fundo dos caboucos). 

95. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada sempre no sentido de a máquina nunca 

circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre 

sobre o terreno já decapado. 

96. Assegurar que a iluminação que possa ser usada no exterior, incluindo estaleiros, não é projetada 

de forma intrusiva sobre a envolvente e sobre as habitações próximas, sempre que aplicável. 

Nesse sentido, a mesma deve ser o mais dirigida, segundo a vertical, e apenas sobre os locais que 

efetivamente a exigem. 

97. Assegurar que qualquer dano ou rutura causada nas redes dos AH (canal, conduta ou adutor), 

decorrente quer da construção das linhas, quer da desmontagem da linha, é reparada com 

urgência, às expensas do proponente do projeto e com acompanhamento das EC, adequando-se 

e enquadrando-se nos prazos máximos para a reposição das condições iniciais de 

operacionalidade de cada EC. 

98. Assegurar que os danos causados por eventuais interrupções do serviço de rega, tanto aos 

regantes como às EC, são devidamente compensados (indemnizações associadas) pelo 
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proponente do projeto. 

99. Elaborar e implementar um Plano de Reconversão da Faixa de Proteção para o troço 2. Este plano 

deve permitir minimizar a perda das áreas de floresta (13,7 ha) afetadas pela abertura da faixa de 

proteção, com repovoamento das mesmas com espécies de crescimento lento (e.g. sobreiros e 

azinheiras). 

100. Dada a presença de espécies com estatuto desfavorável e suscetíveis à colisão com linhas 

elétricas, assim como a significância deste impacte sobre a mesma, assegurar a sinalização dos 

vãos mais suscetíveis de causar este tipo de impacte sobre estas espécies. A sinalização foi 

definida tendo por base as indicações da REN/CIBIO, em complemento às orientações do Manual 

para a monitorização de impactes de linhas de muito alta tensão sobre a avifauna e avaliação da 

eficácia das medidas de mitigação (CIBIO, 2020). Os vãos a sinalizar, tipo de sinalização e grupos-

alvo a que a sinalização se destina são indicados na tabela abaixo, devendo ser alterados de 

acordo com a proposta de sinalização a entregar conforme estabelecido no Elemento a 

Apresentar n.º 2, nomeadamente para a área crítica no Troço 2. 

 

Tabela 22 – Vãos a sinalizar e tipo de sinalização. 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 
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Tabela 22 – Vãos a sinalizar e tipo de sinalização (continuação). 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 
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101. Garantir a articulação com a ABROXO (Associação de Beneficiários do Roxo), a EDIA (Empresa de 

Desenvolvimento e Infraestruturas de Alqueva) e a ARBCAS (Associação de Regantes e 

Beneficiários de Campilhas e Alto Sado) previamente aos trabalhos de construção nos troços 

afetados, de forma a minimizar os impactes da fase de construção na funcionalidade da rede de 

rega, restantes infraestruturas, drenagem e caminhos. 

102. Garantir articulação com as entidades gestoras dos Aproveitamentos Hidroagrícolas (AH) de 

modo a preservar as redes e a não dificultar ou inviabilizar as campanhas de rega. 

103. No Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado, em fase prévia à obra da faixa de proteção, 

articular o calendário e as intervenções da obra com o regante que explora os terrenos abrangidos 

pelos trabalhos no vão 122-123 da LFA.PNA, de forma a minimizar eventuais condicionantes à 

rega nesses terrenos. 

104. Assegurar a continuidade das acessibilidades aos agricultores e outros utilizadores, durante a 

execução da obra. 

105. Assegurar que não são criados condicionamentos à atividade agrícola na área beneficiada do 

prédio n.º 06Cdo AH do Alto Sado. 

106. Assegurar que as áreas de montagem e desmontagem dos apoios não interferem com as 

infraestruturas dos AH nem com as respetivas faixas de proteção. 

107. Assegurar tanto os afastamentos, como a não afetação das infraestruturas dos AH do Roxo, AH 

Campilhas e Alto Sado e EFMA, nas situações enumeradas nas tabelas seguintes (Tabelas 9.1 e 

9.2). 

 

Tabela 9.1 – Travessias de adutoras 

Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

Observações 

LFA.SN ----- C12 – conduta 

gravítica / C 12.1 

EFMA Apoios (Ap.) com menos de 

20 m à conduta 

Troço 1 

LFA.PNA 1/2 

2-3 C12 – conduta 

gravítica 

EFMA  

3-4 Conduta C 12.3 EFMA  

5-6 Conduta C 12.5 EFMA Ap. 6 com menos de 15 m à 

conduta. 

8-9 Conduta C 12 EFMA Ap. 8 com menos de 15 metros 

à conduta 

23-24 Conduta C.2.6.1 EFMA  

26-27 CP em betão / C 2 EFMA Ap. 27 a cerca de 15 m da 

conduta, que é atravessada 

pelo acesso. 
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Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

Observações 

27-28 Conduta C 2.5 EFMA  

34-35 CP EFMA  

52-53 Adutor do Xacafre  AH Roxo Em betão com alma de aço, 

diâmetro de 1,8 m. 

Referenciado pela ABROXO.  

55-56 Ramo 1 – Coletor do 

Vale de Casinhas 

Regadeira em betão 

AH Roxo Ap. 55 e 56, referenciados pela 

ABROXO, pela proximidade às 

infraestruturas. 

56-57 Coletor do Vale de 

Casinhas 

AH Roxo Referenciado pela ABROXO. 

57-58 Ramo A do Coletor do 

Vale de Casinhas. 

Canal trapezoidal de 

betão e vala 13, de 

drenagem ao longo 

do canal 

AH Roxo Apoios referenciados pela 

ABROXO, pela proximidade às 

infraestruturas e sensibilidade 

das mesmas. 

59-60 Regadeira do canal da 

Barrada, R7 

AH Roxo Ap. 59 referenciado pela 

ABROXO. 

60-61 Adutor Roxo – Sado 1 EFMA Adutor referenciado pela 

EDIA, Grande sensibilidade ao 

longo do adutor, quanto a 

travessias dos acessos. 

61-62 Coletor da Barrada, 

vala de drenagem 

AH Roxo Ap. 61 referenciado pela 

ABROXO 

64-65 Adutor Roxo – Sado 1 EFMA Adutor referenciado pela 

EDIA, Grande sensibilidade ao 

longo do adutor, quanto a 

travessias dos acessos. 

66-67 Conduta AH Roxo  
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Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

Observações 

68-69 Canal de Barrada e 

sifão. 

Adutor Roxo-Sado 1 

AH Roxo 

 

EFMA 

Localização referenciada pela 

ABROXO, por se tratar de 

importante infraestrutura 

hidráulica e ser local de difícil 

acesso, antes da A2. 

70-71 Regadeira R 18 do 

Canal de Barrada. 

AH Roxo Ap. 70 a cerca de 20 metros e 

com acesso a cruzar a 

regadeira. 

75-76 Canal de Barrada AH Roxo Ap. 76 muito próximo da 

infraestrutura, margem 

esquerda. 

77-78 Adutor Roxo – Sado 2 EFMA Adutor referenciado pela 

EDIA, Grande sensibilidade ao 

longo do adutor, quanto a 

travessias dos acessos. 

84-85 Conduta C 1.1 EFMA Conduta fora da área 

beneficiada. 

120 - 121 Canal Condutor Geral  AH Alto Sado Localização referenciada pela 

ARBCAS. 

122 - 123 Regadeira R 03 do 

Canal Condutor Geral. 

AH Alto Sado Localização referenciada pela 

ARBCAS 

Nota: A ABROXO menciona ainda o interesse de um proprietário, para que as localizações dos apoios 46 

e 47 fossem alteradas para a extrema da propriedade. 

 

 

Tabela 9.2 – Travessias de adutoras 

Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

LFA.OQ 

(a desmontar) 

1 - 2 Conduta C 12.1 EFMA 

2 - 3 Conduta C 12.2 
EFMA 

6 - 7 Conduta C 9.3 
EFMA 
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Linha - Troço Vão de travessia Designação Aproveitamento 

Hidroagrícola 

9 - 10 CP 
EFMA 

17 -18 CP e caminho CA 3 
EFMA 

18 - 19 Conduta C 2 
EFMA 

30 – 31  Conduta C 5 
EFMA 

36 - 37 CP 
EFMA 

37 - 38 Conduta C 8 
EFMA 

40 – 41  Conduta C 8  
EFMA 

46 - 47 Conduta C 4 
EFMA 

50 - 51 Canal Roxo, Canal Condutor 

Geral, 1.º troço 

AH Roxo / EDIA 

 

108. Acautelar a redução do risco de rotura das infraestruturas do AH, precavendo que previamente a 

qualquer intervenção na proximidade das mesmas, localizadas na área de intervenção do projeto, 

seja sinalizada a sua localização e seja previsto sistema de alerta que desencadeie uma 

intervenção urgente do promotor com acompanhamento e testagem por parte da EC, para 

reposição da continuidade de funcionamento da rede de rega, quando afetada. 

109. Garantir contacto de emergência com as EC. 

110. Evitar, sempre que possível, o corte de oliveiras nas zonas de atravessamento de olival pelas 

linhas. Sempre que se verificar absolutamente necessário, deve ser dado cumprimento às 

disposições do Regime Jurídico de Proteção às Oliveiras. 

111. Evitar, sempre que possível, o corte ou a afetação de sobreiros e azinheiras pelas linhas. Perante 

a necessidade de proceder ao abate de algum exemplar arbóreo de sobreiro ou azinheira, 

assegurar os procedimentos previstos por lei. 

112. Atendendo a que a linha LOQ.TVR irá inviabilizar um ponto de água de combate a incêndios 

florestais, assegurar a articulação com a Câmara Municipal de Ourique e com a Autoridade 

Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), de forma a efetuar a substituição do mesmo. 

113. Assegurar o Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e empréstimos 

de inertes), desde a fase preparatória da obra, como a instalação do estaleiro, abertura de 

caminhos e desmatação; o acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver 

mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo deve ser garantido o acompanhamento 

de todas as frentes. 

114. Após a desmatação, efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do 

projeto, como acessos e locais dos apoios da linha elétrica, incluindo ainda áreas de estaleiro, 

depósitos temporários e de empréstimos de inertes. Relocalizar e delimitar as ocorrências 

arqueológicas que não foram identificadas pelo EIA na área de incidência do projeto, 
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designadamente as n.os 2, 20, 28, 30, 36, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125. 

115. As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do 

acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto quanto possível e em função do valor do 

seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade o seu estado de 

conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

116. Os resultados obtidos nestes trabalhos arqueológicos podem assim determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas como o registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras. 

117. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

118. No que respeita a ocorrências patrimoniais, no caso do sítio 1, embora se localize bastante longe 

de qualquer apoio ou acesso, encontra-se apenas a cerca de 15 m de talude a construir no âmbito 

da ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, pelo que deve ser assegurada uma particular 

atenção no decorrer dos trabalhos de acompanhamento arqueológico. 

119. No caso do sítio 2, como se encontra na Área de Incidência Direta (AID) do acesso a melhorar ao 

apoio 27/66 da LPNA.TVR, assegurar a sua conservação pela salvaguarda e especial atenção na 

fase de acompanhamento arqueológico. Quanto a outras infraestruturas associadas à construção 

da linha (pontuais ajustes de acessos em fase de execução,) recomenda-se a mesma medida. 

120. Para as ocorrências 4, 20, 36, 39, 40, 49, 55, 97, 104, 107, 113, 118, 119, 120, 122, 124 e 125, por 

se encontrarem a mais de 100 metros das infraestruturas conhecidas mais próximas, não se 

propõem medidas de minimização no âmbito da abertura de caboucos dos apoios. Quanto a 

outras infraestruturas associadas à construção da linha (pontuais ajustes de acessos em fase de 

execução), recomenda-se como medida a conservação pela salvaguarda. No caso concreto das 

ocorrências 20, 120, 124 e 125, para além desta medida, recomenda-se ainda que os trabalhos de 

acompanhamento arqueológico devem ser alvo de uma especial atenção. 

121. Assegurar que os elementos arqueológicos n.º 14, Anta da Cadeira do Pastor, e n.º 16, Monte 

Escalfado, estela, não são afetados pelo projeto em nenhuma fase, devendo-se manter o 

afastamento de todas as infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 

100 m, assim como ter especial atenção no decorrer dos trabalhos de acompanhamento 

arqueológico. 

122. Para as ocorrências 21, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 87, por se encontrarem a mais de 100 metros 

das infraestruturas conhecidas mais próximas, não se propõem medidas de minimização no 

âmbito da abertura de caboucos dos apoios. Quanto a outras infraestruturas associadas à 

construção da linha (pontuais ajustes de acessos em fase de execução), recomenda-se como 

medida a conservação pela salvaguarda. Recomenda-se, ainda, o afastamento de todas as 

infraestruturas com impacte no solo para uma distância não inferior a 100 m dos sítios. 

123. No caso do sítio 23, assegurar a conservação pela salvaguarda e sinalização caso qualquer 

infraestrutura se localize a menos de 50 metros. 

124. No caso dos elementos patrimoniais 37, 62, 64, 65, 69, 72, 73, 78, 83, 90, 105, 110 e 112, que se 

localizam na AID de algum elemento de projeto (apoios ou acessos), assegurar a conservação pela 

salvaguarda e registo em caso de necessidade de destruição. A mesma medida aplica-se a outros 

elementos de projeto por agora desconhecidos. 

125. Atendendo à proximidade do apoio 2 da LOQ.TVR relativamente ao elemento patrimonial n.º 41, 

assegurar que a abertura de caboucos é executada com recurso a decapagens mecânicas de 20 

em 20 cm. Quanto a outros elementos de projeto por agora desconhecidos, assim como 
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deslocamento, parqueamento de máquinas e áreas de depósito, deve ser dada uma especial 

atenção durante a fase de acompanhamento arqueológico. 

126. Atendendo à proximidade das componentes de projeto relativamente aos elementos 

patrimoniais n.os 42, 74, 75, 77, 81, 84, 86 e 88, assegurar que os trabalhos com impacte no solo 

numa envolvente de 100 m destes são realizados com recurso a decapagens mecânicas de 20 cm 

em 20 cm. 

127. No que se refere às áreas de acessos a melhorar aos apoios 26, 41, 74, 118 da linha LFA.PNA, ao 

acesso a melhorar ao apoio 9 da linha LOQ.PNA e ao apoio 2 da Linha LFA.SN, recomenda-se que 

os trabalhos com impacte no solo numa envolvente de 100 m devem ser realizados com recurso 

a decapagens mecânicas de 20 cm em 20 cm. Mediante os resultados das decapagens, poderão 

ser adotadas medidas de minimização complementares como sondagens arqueológicas manuais. 

Quanto a outras infraestruturas associadas à construção da linha (pontuais ajustes de acessos em 

fase de execução, estaleiros, etc.) recomenda-se a mesma medida. 

128. Quanto aos sítios 96, 115, 117, 121 e 123, deverá ser dada especial atenção durante o 

acompanhamento arqueológico dos trabalhos de melhoramento dos acessos aos apoios 24/69 e 

156/126 da linha LPNA.TVR e dos apoios 6, 41 e 43 da LFA.PNA. A identificação de vestígios 

arqueológicos no decorrer dos trabalhos poderá determinar a realização de sondagens 

arqueológicas nas áreas de incidência do projeto. 

LMAT 

129. Assegurar que na criação de acessos aos locais de implantação dos apoios da linha são 

privilegiadas as situações de utilização e/ou beneficiação de caminhos ou acessos existentes, de 

forma a minimizar a afetação de solos e vegetação, pelo que a abertura de novos acessos deve 

ser efetuada apenas se estritamente necessário. 

130. Garantir que, na abertura de acessos às obras de construção das linhas elétricas e/ou na 

beneficiação de caminhos existentes, é tido em atenção o seguinte: 

a) O Plano de Acessos foi elaborado privilegiando os acessos/caminhos existentes (ou de 

áreas intervencionadas no âmbito de outras obras) em detrimento da abertura de novos 

acessos. 

b) Face à inevitabilidade de abertura de acessos provisórios, estes devem ocupar a menor 

extensão possível, reduzindo também a largura da via e dimensão dos taludes. Devem 

evitar a afetação de zonas de vegetação arbórea natural, ripícola e afloramentos 

rochosos, assim como áreas classificadas como RAN e REN e Aproveitamentos 

Hidroagrícolas (AH), bem como evitar acessos com implicações com as infraestruturas 

dos AH. Deve ser garantido que a abertura de novos caminhos concilie a 

operacionalidade do combate aos incêndios. 

c) A abertura de acessos deverá ser efetuada apenas após contacto prévio direto com as 

Entidades Concessionárias dos AH, com a DGADR e com os proprietários/arrendatários 

dos terrenos que serão afetados. 

d) Deve ser garantido o acesso às propriedades, sempre que os atuais acessos sejam 

interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. No final da obra 

deverão ser desativados os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação 

inicial, conforme acordado com os interessados. 

Subestações 

131. Assegurar, no que se refere aos projetos de ampliação de Ferreira do Alentejo, o cumprimento 
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das medidas de condicionamento acústico e/ou barreiras acústicas preconizadas no respetivo 

Estudo de Condicionamento Acústico. 

132. Executar os Projetos de Integração Paisagística da Subestação de Ferreira do Alentejo, da 

Subestação de Ourique e da Subestação de Panóias. 

Medidas para a fase final de execução da obra 

LMAT e Subestações 

133. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obras, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros, dando especial atenção à necessidade da remoção de 

objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios. 

134. Assegurar que todas as áreas afetadas durante a obra são recuperadas, procedendo-se à criação 

de condições para a regeneração natural da vegetação ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua 

reativação. A recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de 

remoção completa de pavimentos existentes, de descompactação do solo e arejamento de forma 

a permitir a sua reutilização, 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. 

135. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como 

os pavimentos e passeios públicos, muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias que tenham 

eventualmente sido afetados ou destruídos. 

136. Desativar os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação inicial, conforme 

acordado com os proprietários. Assegurar o encerramento dos acessos aos apoios das linhas 

elétricas, após a sua implantação, em particular em áreas de RAN, de REN e outras áreas sensíveis. 

137. Assegurar que os caminhos agrícolas existentes, que venham a ser utilizados para acesso aos 

locais de montagem e desmontagem de apoios, são objeto de reconstrução e/ou reposição das 

boas condições de mobilidade, não podendo também ser interrompidas as acessibilidades aos 

agricultores e outros utilizadores. 

138. Assegurar que as redes de rega existentes não se encontram afetadas pela obra e que estão em 

bom estado de funcionamento. 

139. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetados no decurso 

da obra. 

140. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 

ter sido afetados pelas obras de construção. 

141. Assegurar que a recuperação das áreas temporariamente afetadas inclui operações de 

descompactação do solo, a modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e o 

seu revestimento com as terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos 

afetados. 

142. Remeter, no prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, o Relatório Final de 

Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da tutela do Património Cultural. 

143. Na sequência da referida aprovação, deve ser preparada e publicada, no prazo máximo de dois 

anos, uma monografia referente aos trabalhos desenvolvidos. 

Medidas para a fase de exploração 
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LMAT e Subestações 

144. Realizar as ações de desmatação/desflorestação de modo a permitir o aproveitamento da 

madeira cortada e a remoção e eliminação dos sobrantes da exploração florestal. Assegurar que 

o material vegetal retirado seja encaminhado para destino final adequado, privilegiando-se o 

transporte para reutilização em unidades de valorização de subprodutos por compostagem ou 

similares. 

145. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 

revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 

anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de 

intervenção), deve ser efetuado o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas 

as medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

146. Executar e dar continuidade do Programa de Monitorização previsto no Plano de Gestão de 

Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI). 

Subestações 

147. Executar os Programas de Manutenção/Monitorização previstos nos Projetos de Integração 

Paisagística da Subestação de Ferreira do Alentejo, da Subestação de Ourique e da Subestação de 

Panóias. 

Medidas para a fase de desativação 

LMAT e Subestações 

148. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto, e a dificuldade de 

prever as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão 

estar em vigor, deve o proponente, no último ano de exploração do projeto, apresentar a solução 

futura de ocupação da área de implantação dos projetos após a respetiva desativação. 

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em 

vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações 

a ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o 

destino a dar aos elementos a retirar do local. 

Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 

contemplando nomeadamente: 

a) A solução final de requalificação da área de implantação dos projetos, a qual deve ser 

compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o 

quadro legal então em vigor; 

b) As ações de desmantelamento e obra; 

c) O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

e) Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no 

momento da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e 

imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

LMAT 

149. Assegurar, na fase desativação da linha, o acompanhamento arqueológico. 
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PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

1. Programa de Monitorização da Avifauna 

Implementar o programa de monitorização da avifauna nos termos em que o mesmo vier a ser 

aprovado, tendo por base a proposta de plano de monitorização apresentado no EIA (capítulo 9 do 

Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021) e os resultados do relatório final do “estudo 

complementar dirigido à avifauna” em desenvolvimento na área de estudo do presente projeto 

(abrangendo o setor entre Ferreira do Alentejo e Ourique) e que será apresentado em fase prévia 

à exploração. 
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P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
 

 

Nuno Sequeira 
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ANEXOS 

ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

ANEXO II: PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

 
  



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3438 

 

 
Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira 
 

168 

 

 

ANEXO I: LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 
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ANEXO II: PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 
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Data: 2021/12/17 Nº de Ordem: 19785/2021/DP 

Assunto: ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DE MODIFICAÇÃO DA RNT ENTRE FERREIRA DO 

ALENTEJO, OURIQUE E TAVIRA – CONTRIBUTO DP 
 
 

Descrição 

Proponente: REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. 

Entidade Licenciadora: Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA): Agência Portuguesa de Ambiente (APA) 

 

I. Enquadramento  

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do projeto para a Modificação da RNT 

entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira, encontra-se a decorrer, estando na fase de apreciação 

do Estudo de Impacte Ambiental (EIA). 

 

Neste seguimento, a Agência Portuguesa de Ambiente (APA), enquanto a Autoridade de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA) neste procedimento, solicitou à Câmara Municipal de Loulé (CML) a emissão 

de um parecer específico sobre o projeto em epígrafe, nos termos do Regime Jurídico da Avaliação de 

Impacte Ambiental (RJAIA)1., de modo a poder integrar o parecer final a emitir pela Comissão de 

Avaliação. 

 

Assim, no âmbito das suas competências cabe à Câmara Municipal de Loulé emitir o respetivo 

parecer, avaliando designadamente o fator ambiental “Ordenamento do Território”. Contribuindo a 
presente informação da Divisão de Planeamento (DP) para prestar esse contributo. 

 

De mencionar que foram efetuados anteriormente vários contactos, via email e reuniões de trabalho, 

entre a empresa que elaborou o EIA, a FUTURE PROMAN, S.A., e a CML, no decorrer da Fase 1 dos 

trabalhos – Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais. 

 

A 19.09.2019, fora apresentado o projeto EIA à CML, nomeadamente a área de estudo para a sua 

execução, e solicitada toda a informação disponível sobre eventuais condicionantes ao projeto.   

A 23.10.2019, a CML, nomeadamente a Divisão de Planeamento (DP), remeteu o seu parecer técnico 

                                                 
1 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei nº 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

2021,60,I,60,19785 2021/12/17
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sob a perspetiva do planeamento e ordenamento do território (informação nº18553/2019/DP de 

22.10.2019), da área em estudo.  

 

A 25.10.2019, realizou-se uma reunião técnica de trabalho entre a equipa responsável pela execução 

do EIA e a autarquia.  

 

A 30.10.2019, outras unidades orgânicas da CML remeteram os seus contributos.  

 

A 05.11.2019, a CML remeteu uma carta referindo que caso seja inevitável a passagem da nova linha 

de 400 kV, deverá ser num corredor paralelo e adjacente à linha já existente, minimizando assim o 

impacte visual de um novo corredor, com todos os inconvenientes que estes acarretam. Assim como, 

salvaguardar o maior afastamento possível das povoações.  

 

Ainda no decorrer da Fase 01 dos trabalhos, mas já com a apresentação de propostas de corredores 

alternativos, a 06.07.2021, a CML transmitiu o seu parecer sobre as opções apresentadas: “considera-

se que o corredor mais a Norte será a opção mais consensual, por ser menos intrusiva e perturbadora, 

em virtude de acompanhar a Linha de Alta Tensão já existente, evitando a constituição de uma nova 

barreira”. 
 

II. Objeto 

O projeto em análise, em fase de Projeto de Execução, da Modificação da RNT entre Ferreira do 

Alentejo, Ourique e Tavira, é constituído pela linha dupla Ferreira do Alentejo – Panóias 1 e 2, a 150 

/400 kV (LFA.PNA1 e LFA.PNA2), pela linha dupla Panóias – Tavira, a 400 (/150) kV (LPNA.TVR), pela 

linha simples Ourique-Tavira, a 150 kV (LOQ.TVR), pela linha simples Ourique-Panóias, a 150 kV 

(LOQ.PNA), assim como pela nova subestação de Panóias e pela ampliação das subestações de 

Ferreira do Alentejo (SFA) e de Ourique (SOQ). 

  

Implanta-se geograficamente nas zonas do Baixo Alentejo e Algarve, e insere-se nos concelhos de 

Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde, Ourique, Almodôvar, Loulé e Tavira.  

 

Em Loulé insere-se mais especificamente na freguesia do Ameixial, conforme figura 1. 
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Figura 1 – Enquadramento administrativo do projeto (Extraído do Resumo não técnico) 

 

No âmbito deste projeto, dos 3 troços definidos, o troço que interseta o concelho de Loulé é o 

denominado Troço 2. Trata-se de troço de linha dupla, correspondente à linha Panóias– Tavira, a 400 

kV, implantando-se em um único traçado junto à Linha existente. Estão previstos para este novo 

troço 26 novos apoios. 
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Figura 2 – Extrato da Implantação do Projeto sobre o concelho de Loulé 

 

III. Apreciação Técnica 

Analisadas as peças do EIA, refira-se que a presente apreciação técnica incide essencialmente na 

análise do fator ambiental “Ordenamento do Território”, na análise dos pressupostos definidos 
anteriormente pela CML em contributos anteriores e por fim no explanar dos contributos das outras 

unidades orgânicas com competências na matéria. Deste modo informa-se o seguinte: 

 

III.1 - Ordenamento do Território 

 

A área de estudo está abrangida por diversos instrumentos de ordenamento do território, como 

referidos e descritos na informação técnica 18553/2019/DP de 22.10.2019. 

 

Para além do referido na informação técnica anterior e no exposto no Anexo H – Ordenamento 

Território do EIA, importa enquadrar o traçado agora proposto, no PDM de Loulé em vigor. 

Legenda: 
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a. Classificação e Qualificação do Solo (Planta de Ordenamento do PDM) 

 

Classificação do solo 

(Artigo 8.º RPDM) 

Qualificação do Solo  

(Artigo 9.º RPDM) 

Categoria/ Subcategoria 

de Espaço (Artigo 10.º e 

11.º RPDM) 

Regime de 

Edificabilidade 

(Artigos do RPDM) 

Rural 

Espaços Florestais 

Subcategoria I – Espaços 

Florestais de produção-

proteção que se 

localizam a norte da EN 

125 

Artigo 43.º  

Espaços agrícolas 

Áreas de Reserva 

Agrícola Nacional 

Artigo 38.º e Artigo 88.º 

e seguintes. 

Áreas de Agricultura 
Condicionada II 

Artigo 41.º 

 

Refira-se que a área em estudo abrange maioritariamente solo rural em espaços florestais e 

pontualmente em espaços agrícolas. Contudo e apesar do traçado em si não atravessar 

especificamente áreas urbanas, o seu corredor de 400 m abrange uma área de solo urbano, espaços 

urbanos e aglomerado urbano tipo C, com o nome de Vale da Moita. Não abrangido pelo corredor de 

proteção, mas nas imediações, evidencia-se na parte do traçado mais a este do concelho, uma área 

com várias edificações, em concreto o aglomerado populacional Corte de João Marques, classificado 

e qualificado também como solo urbano, espaços urbanos e aglomerado urbano tipo C (vide figura 3).  
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Figura 3 – Extrato da Carta de Ordenamento do EIA, Desenho 10, Folhas 7 e 8, com sobreposição do traçado proposto no 

concelho de Loulé. 

 

b. Servidões administrativas e restrições de utilidade pública (Planta de Condicionantes do PDM) 

Em relação a condicionamentos, servidões administrativas e outras restrições de utilidade pública 

definidas na Planta de Condicionantes do PDM e na Carta da REN, existentes nas áreas atravessadas 

pelo traçado em estudo, são as seguintes:  

 

b.1 Planta de Condicionantes do PDM 

- Reserva Agrícola Nacional R.A.N. (Artigo n.º 67); 

- Reserva Ecológica Nacional R.E.N. (Artigo n.º 65); 

- Domínio Hídrico / Linhas de Água (Artigo 81.º); 

- Proteção a rodovias – Servidões rodoviárias (Artigo 73.º); 

b2. Carta da REN Municipal 

- Leitos de Cursos de Água e Zonas Ameaçadas pelas Cheias; 

- Cabeceiras de Linhas de Água; 

- Cursos de Água; 

Legenda: 

1 – Aglomerado populacional  

Vale da Moita 

2 – Aglomerado populacional  

Corte João Marques 

1 

2 

Legenda Ordenamento PDM em 

vigor: 
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A área de intervenção é ainda abrangida por um Sítio Ramsar – Zonas Húmidas da Ribeira do Vascão. 

 

Aplicam-se ainda, cumulativamente as normas mais restritivas previstas noutros instrumentos de 

gestão territorial, em vigor, nomeadamente o Plano Regional de Ordenamento do Território do 

Algarve (PROT-Algarve), o Programa Regional de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF ALG) e o 

Plano de Gestão da Região Hidrográfica das Ribeiras do Algarve (PGRH), que melhor se pronunciarão 

as entidades em razão na matéria.  

 

III.2 – Análise dos pressupostos anteriores definidos pela CML 

Como já mencionado nos pontos acima, a CML apresentou anteriormente contributos sobre o 

projeto em análise, numa primeira fase sobre uma área mais abrangente e posteriormente sobre dois 

potenciais corredores apresentados pela empresa responsável pela execução projeto. 

 

Sumariamente os pressupostos definidos anteriormente foram: 

 Manifestou-se a preferência pela utilização do corredor mais a Norte da freguesia, junto da 

linha existente, evitando assim a constituição de uma nova barreira física e visual; 

 Salientou-se a importância de afastar a nova linha das zonas com maior densidade 

populacional; 

 Propôs-se que a nova linha se implantasse a sul da linha existente.  

 

Analisadas as peças que integram o EIA em estudo, constata-se que o novo traçado previsto, vai ao 

encontro dos pressupostos mencionados. Contudo, mantém-se a preocupação deste traçado 

implantar-se junto a aglomerados populacionais existentes, em concreto “Vale da Moita” e nas 
imediações “Corte João Marques”. 
 

III.3 – Apreciações técnicas de outras unidades orgânicas 

À semelhança do efetuado anteriormente, de modo a completar esta informação técnica, a DP 

solicitou o contributo de outras unidades orgânicas, uma vez que o tema e a localização se inserem 

no âmbito de outros serviços2.  

 

Assim, foram solicitados os contributos do Serviço Municipal de Proteção Civil, Segurança e Florestas 

(SMPCSF), mais concretamente a Área Funcional de Planeamento e o Gabinete Técnico Florestal, do 

Departamento de Obras e Gestão de Infraestruturas Municipais (DOGIM), em concreto a Divisão de 

                                                 
2 Os contributos prestados pelas unidades orgânicas encontram-se no DOC:65957 de 30.11.2021. 
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Conservação e Manutenção do Edificado (DCME) e da Divisão de Ação Climática e Economia Circular 

(DACEC). Abaixo transcreve-se a sua análise: 

 

a. SMPCSF - Área Funcional de Planeamento e Gabinete Técnico Florestal  

Os contributos desta unidade orgânica estão explanados no documento em anexo a esta informação 

técnica, com o nome ANÁLISE E CONTRIBUTOS SMPCSF - Modificação da Rede Nacional de 

Transporte (RNT). 

 

De um modo geral, recomenda-se que o projeto deverá cumprir com a legislação aplicável e as 

recomendações efetuadas anteriormente. Além disso, “assumido que a faixa interior da área de 

estudo é o traçado da linha elétrica, esta sobrepõe um aglomerado populacional (Corte João 

Marques3), o que colide com os objetivos fundamentais da Proteção Civil expressos na Lei de Bases da 

Proteção Civil”. 
 

Por fim, é feita uma referência à obrigatoriedade da entidade gestora responsável, realizar a gestão 

de combustível nas linhas de transporte e distribuição de energia elétrica, previamente definido nos 

Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios.  

 

b. DOGIM – DCME 

A unidade remeteu os seus contributos para a análise apresentada anteriormente, na sequência da 

reunião realizada com a Future Proman, LDA. no dia 25.10.2019, referindo que “a passagem, deverá 

ser no corredor paralelo e adjacente às linhas existentes minimizando assim o impacto visual de um 

novo corredor com todos os inconvenientes que estes acarretam”.  
 

c. DACEC 

Após a leitura e a análise do Relatório Síntese (Vol. 1) e do Resumo Não Técnico (Vol. 2) do EIA em 

estudo, a DACEC identificou algumas medidas importantes que constam no EIA, “(…) de caráter 
genérico e específico, para evitar e/ou reduzir os impactes negativos do projeto sobre o clima 

(designadamente, medidas gerais relacionadas com o estaleiro e os acessos, medidas gerais de 

gestão ambiental e medidas específicas para o descritor ‘Ecologia’), durante as fases de construção e 
exploração do projeto, cujo troço 2 (LPNA.TVR – linha dupla Panóias–Tavira, a implantar num único 

traçado) atravessará a freguesia do Ameixial (concelho de Loulé), onde será necessário construir 26 

apoios novos para linhas aéreas de transporte de eletricidade.”. Assim como as disposições presentes 

                                                 
3 Julga-se tratar de lapso, entendendo-se tratar de “Vale da Moita”. 
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na pág. 25 do Resumo Não Técnico, sobre as emissões de gases com efeito de estufa “(…)  serão de 
natureza indireta e a REN estima que o projeto de Modificação da RNT entre Ferreira do Alentejo, 

Ourique e Tavira venha a proporcionar uma redução de perdas de energia elétrica na ordem de 6060 

MWh/ano na rede nacional de transporte, prevenindo assim emissões da ordem de 197 kton/ano.” 

 
Por fim, esta unidade “prevê que o projeto não venha a ser responsável pela geração de impactes 
negativos significativos, diretos e indiretos, sobre as alterações climáticas.” 
 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Face ao exposto, em síntese e atendendo ao facto da pretensão se inserir globalmente numa área 

classificada como solo rústico, em áreas maioritariamente florestais e pontualmente agrícola, é 

previsível que a médio ou longo prazo não ocorram transformações do uso atual do território. Não se 

verificando incompatibilidades concretas do projeto com o PDM Loulé a nível de ordenamento e no 

respeito das disposições relativas a condicionantes, servidões administrativas e outras restrições de 

utilidade pública ao uso do solo, cujas entidades externas competentes melhor se pronunciarão. 

 

Contudo, importa salientar, que apesar do projeto prever o novo traçado junto à linha existente na 

freguesia do Ameixial, conforme referido nos pontos acima e indo ao encontro de uma das premissas 

referidas pela CML, este atravessa e aproxima-se de aglomerados populacionais existentes - Vale da 

Moita e Corte João Marques - sendo um dos impactes negativos identificados. Neste contexto e se 

tecnicamente possível, recomenda-se ajustes ao traçado proposto de forma a afastar-se dos referidos 

aglomerados, em particular “Vale da Mota”. 
 

Sem prejuízo do exposto, reforça-se que a matéria em causa carece de pronúncia das entidades com 

competências em razão da matéria. 

 

 

À consideração superior,  

 

 

Ana Catarina Semião 

 

FIM DA DESCRIÇÃO 
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  PARECERES E DESPACHO FINAL  
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Nº - PARECER/10128/2021/DRAPAL 

 

DE:  Divisão de Ambiente e Infraestruturas Data:  2021-12-09 

 
Processo Nº: AMB/1028/2021/DRAPAL 

Assunto: 
Avaliação de Impacte Ambiental nº 3438 Projeto: Modificação da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira 

 

O projeto apresenta um número considerável de apoios (≈100) de linha a construir e uma parte 

significativa da linha a desmontar (Figura1), em solos inseridos da restrição de utilidade pública da 

Reserva Agrícola Nacional (RAN), regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, 

alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 195/2015, de 16 de setembro, em conjugação com a 

Portaria 162/2011 de 18 de Abril. 

 

 

Figura 1 – Impacte territorial em áreas da 
restrição de utilidade pública da Reserva 

Agrícola Nacional 

 
 

A propósito do Regime Jurídico da RAN, releva para o efeito, o seguinte: 
 

Quando a utilização não agrícola da RAN esteja associada a um procedimento de avaliação de 

impacte ambiental, nos termos do previsto no Art. nº 23º, n.º7 do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 



 

Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo - Divisão de Ambiente e Infraestruturas 
Quinta da Malagueira, Apartado 83 - 7006-553 ÉVORA, PORTUGAL 

TEL + 351 266 757 800  EMAIL geral@drapal.min-agricultura.pt www.drapal.min-agricultura.pt 
 

DRAPAL/DSDAR/DAI 

de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 195/2015 , compreende a pronúncia de 

parecer prévio vinculativo da Entidade Regional da RAN em fase de projeto de execução. 

 
Referimos também, que as áreas em questão encontram-se parcialmente inseridas em 

Aproveitamento Hidroagrícola, o que determina a existência de parecer da Autoridade Nacional do 

Regadio. 

 

Mais, indicamos as medidas de Minimização a acautelar no desenvolvimento do projeto: 

 A construção da linha deve afetar no mínimo possível o normal desenvolvimento da 

atividade agrícola. Para tal a programação da construção deverá ser estabelecida, 

atempadamente em articulação com as Explorações Agrícolas. Com o objetivo de ser 

compatibilizada a calendarização cultural do ano agrícola, evitando-se assim a 

inviabilização de culturas ou produção animal durante o período de construção, bem como 

consequentes prejuízos para os agricultores; 

 No planeamento da obra deve ter-se especial atenção aos acessos, de modo a reduzir os 

impactes nas áreas agrícolas ou de pastoreio. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos 

já existentes que possam ficar afetos à obra sem prejudicar a circulação da população 

local, bem como o acesso a áreas da exploração agrícola que eventualmente tenham sido 

seccionadas em virtude do traçado. Os restabelecimentos a efetuar não deverão introduzir 

deficiências nas características geométricas das vias a restabelecer, devendo minimizar a 

afetação dos usos existentes; 

 Na fase de construção e na fase de exploração deverá ser acutelado a prevenção da 

poluição dos solos; 

 Garantida de reutilização dos bons solos agrícolas afetados pelas operações de construção; 

 Minimização da erosão e da deterioração das características do solo dos solos na fase de 

construção; 

 Deverá proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não 

afetando obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola; 

 Recuperação total de benfeitoras eventualmente afetadas (redes de rega e drenagem, 

tanques, poços, etc.), na fase de construção; 

 A localização dos estaleiros deve evitar a afetação de solos de maior potencial e uso 

agrícola, que no caso concreto da área em estudo correspondem aos solos que estão 

classificados como RAN; 

 As intervenções a efetuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e 

parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida, 

delimitada por meio de piquetagem e processar-se, de modo a evitar a afetação 

suplementar de solos e respetivos usos; 

 Deverá proceder-se ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a 

fim de minimizar a sua exposição aos agentes erosivos; 
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 Após a conclusão da obra, deverá ser assegurada a desativação e limpeza de todas as 

instalações de apoio à obra e a recuperação dos solos afetados através da sua 

descompactação e arejamento de forma a permitir a sua reutilização; 

Assinado digitalmente por José
Manuel Calado
Data: 2021.12.16 15:01:22 +00:00
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Unidade Orgânica: Divisão de Licenciamento e Ordenamento do Território 
 

Assunto: EIA- Projeto de modificação da Rede Nacional de Transporte entre Ferreira do 
Alentejo, Ourique e Tavira (AIA-3438)  
Req: APA- Agência Portuguesa do Ambiente 

 

Data: 2021-12-30  
 

Nº: INF/10555/2021/DRAPALG Proc.: AMB/1003/2021/DRAPALG 
 
 
PARECER  DESPACHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

Na sequência da solicitação da APA -Agência Portuguesa do Ambiente, referente ao Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) o Estudo de Impacte Ambiental da Modificação da RNT entre Ferreira 

do Alentejo, Ourique e Tavira, nos termos do definido n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 

151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 

de dezembro, cumpre-nos informar o seguinte: 

 

 

Visto. Concordo com a presente
informação.

Assim, atento ao informado,
proponho a  emissão de parecer
favorável ao EIA do projeto de
Modificação da Rede Nacional de
Transporte entre Ferreira do
Alentejo, Ourique e Tavira,

À consideração superior
O Diretor de Serviços

Assinado digitalmente por Rui
Miguel dos Santos Mota e Costa
Data: 2022.01.03 15:43:08 +00:00

Visto. Atento o informado, emite-se parecer
favorável ao Estudo de Impacte Ambiental
(EIA) da Modificação da RNT entre
Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira.

Assinado digitalmente por Pedro Valadas
Monteiro
Data: 2022.01.03 17:04:33 +00:00



 

 

 

INFORMAÇÃO 

I. ENQUADRAMENTO  

O Estudo de Impacte Ambiental refere-se ao projeto constituído pelas linhas duplas Ferreira 

do Alentejo – Panóias 1 e 2, pela linha Panóias – Tavira, pela linha simples Ourique-Tavira, e 

Ourique-Panóias, assim como pela nova subestação de Panóias e pela ampliação das 

subestações de Ferreira do Alentejo (SFA) e de Ourique (SOQ), todos em fase de projeto de 

execução. 

O presente projeto inclui ainda a desmontagem da linha Ferreira do Alentejo – Ourique, a 150 

kV, em cerca de 41,8 km e a introdução de alterações pontuais a 3 linhas elétricas existentes. 

A elaboração deste projeto é da responsabilidade da REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. que, 

para efeitos do presente EIA, assume o papel de “Proponente”.  

A entidade licenciadora é a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). A Agência 

Portuguesa de Ambiente (APA) é a Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). 

 

II. ANÁLISE  

Em termos gerais, o projeto desenvolve-se maioritariamente na região do Alentejo, 

abrangendo o Algarve nos concelhos de Loulé e Tavira, sendo os dados relativos a estas áreas 

que são analisados na presente informação - Figura 1. 

 

Figura 1 - Área de intervenção (Algarve) - (14 e 15) 
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2.1 Instrumentos de gestão territorial (IGT) 

O EIA identifica para todas as intervenções e troços de linhas as diferentes categorias de solo 

e restrições de utilidade pública Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 

(REN).  

No que respeita à RAN, sublinha-se que apenas no concelho de Loulé se verifica a 

interferência do projeto com esta condicionante, mais precisamente um dos apoios da rede 

elétrica. 

O relatório do EIA enquadra corretamente estas ações em RAN, às quais se aplica o regime 

jurídico da RAN, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 73/2009 de 31/03, com as alterações 

publicadas pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16/09, e Portaria anexa n.º 162/2011, de 18/04. 

O Artigo 12º dessa mesma portaria regulamenta a alínea l) do nº 1 do artigo 22º do DL n.º 

199/2015, de 31 de março, nos seguintes termos:  

“1 — Pode ser concedido parecer favorável às obras de construção, requalificação ou 

beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de 

logística, de saneamento, de transportes e distribuição de energia elétrica, de 

abastecimento de gás e de telecomunicações, desde que cumpram, cumulativamente, 

os seguintes requisitos:  

a) Sejam justificadas pelo requerente a necessidade e a localização da obra;  

b) O projeto da obra contemple, obrigatoriamente, medidas de minimização quanto à 

ocupação da área da RAN e quanto às operações de aterro e escavação, na medida da 

sua viabilidade técnica e económica;  

c) Em zonas ameaçadas pelas cheias, se não constituir ou contiver elementos que 

funcionem como obstáculo à livre circulação das águas.” 

Salienta-se a necessidade de que a formalização do pedido de parecer deve ser elaborado 

pela REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. junto da Entidade Regional da RAN, órgão colegial 

cuja composição e competências próprias estão definidas nos artigos 33.º e 34.º, DL n.º 

73/2009, de 31 de março, com a redação atual.  



 

 

 

INFORMAÇÃO 

 

2.2 Solos e capacidade de uso 

A caracterização da situação de referência relativamente às unidades pedológicas e classes 

de capacidade de uso, que ocorrem na área de intervenção, está correta, sendo referido que 

na generalidade do projeto foram evitadas áreas com elevada capacidade de uso, 

observando-se que para o Algarve, o projeto coincide com solos da classe de capacidade de 

uso D (figura 2) e predominam os Litossolos  (Figura 3).  

 

 

 

Figura 2 – Classes de capacidade de uso (Algarve) 

 

 

Figura 3 – Solos (Algarve) 

 

 

 

 



 

 

 

INFORMAÇÃO 

2.3 Avaliação de impactes ambientais  

A análise de impactes específicos associados à implementação do projeto, desenvolvida sobre 

os traçados das linhas e área de implantação das subestações, foi realizada para a fase de 

construção, à qual se associam impactes de natureza mais temporária, para a fase de 

exploração, responsável por impactes mais permanentes e expressivos, e para a fase de 

desativação. 

No que respeita às medidas de mitigação estão previstas as de caráter geral na fase prévia ao 

início da obra, que visam a salvaguarda dos solos e das áreas integradas em RAN, sublinhando 

que na fase de construção, estão previstas medidas de caráter específico relativas aos solos, 

capacidade de uso e às condicionantes. 

 

III. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e no âmbito das competências desta DRAP, ao Estudo de Impacte Ambiental 

do projeto de Modificação da Rede Nacional de Transporte entre Ferreira do Alentejo, 

Ourique e Tavira, propõe-se a emissão de parecer favorável, sublinhando-se os seguintes 

aspetos: 

 A identificação e caraterização dos fatores ambientais (solos, capacidade de uso e a 

condicionante RAN) para a região do Algarve, está corretamente elaborada, bem como 

estão previstas as medidas necessárias, identificadas no Relatório Síntese do EIA, que 

garantem a minimização dos potenciais impactes negativos. 

 

 Sempre que existam ações que coincidam com áreas classificadas como RAN, deve ser 

formalizado pedido no âmbito da alínea l) do nº1 do artigo 22.º do RJRAN, junto da 

Entidade Regional da RAN, conforme previsto no regime jurídico da RAN. 

À consideração superior, 

A técnica 

 
Assinado digitalmente por
Raquel da Conceição Pereira
de Sousa Ramos Monteiro
Data: 2021.12.30 16:17:53
+00:00



 

APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA DO ROXO 

LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO/Ferreira do Alentejo-Tavira 

ASSOCIAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DO ROXO 
Novembro de 2021 

 

 

 

1- Potenciais interferências na infraestrutura de 

distribuição de água do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Roxo 

No que concerne aos potenciais impactos e riscos associados à infraestrutura de rega do 

Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo por via da construção das bases de apoio, postes de 

suporte da linha de muito alta tensão, são os que mais a baixo referenciamos. O risco associado 

a uma eventual ruptura de Canal/conduta/adutor em plena campanha de rega (março a outubro) 

é de extrema importância, já que poderá por em causa o regular fornecimento de água a culturas 

permanentes e anuais com custos de indeminização associados enormes, em caso de interrupção 

prolongada daquele serviço. Assim chamamos especial atenção que para nas condições acima 

descritas o período máximo para a reposição das condições inicias de operacionalidade de 

canais/adutores e regadeiras é de 48 horas. 

Temos identificados, no mapa em anexo, os locais que consideramos de maior risco e que 

passamos a enunciar:  
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• Ponto 1, local correspondente ao poste 53, chamamos à atenção para a localização nas 

proximidades do Adutor do Xacafre, conduta em betão com alma de aço com 1,8 metros 

de diâmetro a uma profundidade de cerca de 1,5 metros da superfície. Desenvolve-se 

paralelamente ao referido Adutor o caminho Municipal 527-1 com camada de desgaste 

betuminosa e com limite máximo de tonelagem de 20 ton; 

• Ponto 2, local correspondente ao poste 55, com a vala de drenagem designada de Ramo 

1 do colector de Vale de Casinhas, sinalizada dada a importância da mesma na recolha 

de água drenada dos solos agrícolas e que importa manter o seu estado de 

operacionalidade; 

• Ponto 3, local correspondente ao poste 56, nas proximidades da regadeira em conduta de 

betão simples a uma profundidade de cerca de 60-80 cm. Desconhecendo os circuitos de 

movimentação da maquinaria pesada, alertamos para o facto de se tratarem de condutas 

com mais de 40 anos que não suportam cargas elevadas; 

• Ponto 4, local correspondente ao poste 57, existência da vala de drenagem designada Vale 

de Casinhas; 

• Ponto 5, local correspondente ao poste 58, existência da vala de drenagem ao longo do 

canal trapezoidal de betão, infraestrutura que permite abastecer cerca de 4.000 hectares 

de área beneficiada e que em nenhuma circunstancia poderá ser danificado durante a 

instalação da referida linha; 

• Ponto , local correspondente ao poste 59, próximo da regadeira do canal da Barrada, R7, 

enterrada a cerca de 60-80cm e constituída em betão simples com mais de quarenta anos 

de instalação; 

• Ponto 7, local correspondente ao poste 61, muito próximo da vala de drenagem designada 

de colector da Barrada; 

• Ponto 8, local correspondente ao poste 68, local de difícil acesso e onde se localiza o 

sifão do Canal da Barrada, antes da A2, importante infraestrutura hidráulica que abastece 

toda a área beneficiada localizada na margem esquerda da ribeira do Roxo; 

• Ponto 9, local correspondente ao poste 70, localizado nas proximidades da regadeira R18 

do Canal da Barrada, conduta de betão simples enterrada a cerca de 60-80 cm, com mais 

de 50 anos em exploração; 

• Ponto10, local correspondente ao poste 76, localiza-se muito próximo da regadeira R18 

do Canal da Barrada margem esquerda, uma conduta de betão simples enterrada a cerca 

de 60-80cm da superfície. 
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• Numa área a montante do Aproveitamento Hidroagrícola do Roxo, fomos contactados 

pelo proprietário do terreno onde estão projectados os Postes 46 e 47, no sentido de 

manifestarmos a sua pretensão de que a localização dos mesmos estivesse na extrema da 

sua propriedade. 

 

2 - Acessos estradas municipais e caminhos agrícolas 

 

Os acessos que servem o aproveitamento hidroagrícola são maioritariamente em terra batida e 

em “tout-venat” e, portanto, limitados à tonelagem de 20-25ton. Uma grande parte dos caminhos 

entre o Poste 51 e o Poste 75, estão instalados em solos hidromórficos e planossolos que em 

situação de encharcamento podem ficar intransitáveis.   

Fazemos especial atenção para o facto de muitos caminhos constituírem o único acesso às 

explorações pelo que deverão ser encontradas formas de minimizar o impacto das obras nas 

mesmas e garantida a sua operacionalidade após a conclusão dos trabalhos. 

 

 

3 – Considerações finais 

 

Faltando informação sobre as áreas de estaleiro temporário de apoio à construção das bases e 

montagem dos postes, importa chamar a atenção para a realização de diversas operações por parte 

dos agricultores ao longo do todo o período da campanha de rega de Abril a Novembro, que não 

podem ser colocadas em causa, nomeadamente as sementeiras, plantações, tratamentos, rega e 

colheita. 

Sugerimos que antes do início da empreitada na zona de influência do Roxo, e se considerarem 

necessário, possamos acompanhar os técnicos da REN para identificarmos em conjunto a melhor 

forma de desenvolverem os trabalhos que implique o menor custo possível para os agricultores. 
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ASSUNTO:   
PROC Nº.8436/2021 OF Nº. 18655/2021– Pedido de parecer ao processo de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) n.º 343 –Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e Aditamento 

ao EIA, em resposta ao pedido de elementos adicionais. Projeto: Modificação da Rede 

Elétrica Nacional de Transporte entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira. 

No seguimento do Vosso ofício nº DSTAR/DOER/DOC/18655/2021 relativo ao assunto mencionado em 

epigrafe, e no seguimento da análise dos traçados em formato SIG da linha a instalar e da linha a desativar, 

vem a EDIA informar o seguinte: 

- Na área afeta à futura subestação de Ferreira do Alentejo, existe uma sobreposição parcial com a conduta 

de rega CP DN 900 em betão, tal como consta da figura abaixo;  

- A zona de implantação do estaleiro está totalmente dentro da mancha de rega, tal como consta da figura 

1. 

- Existe também uma zona a norte da subestação que está incluída dentro da mancha de rega. 

 

Após análise e verificação da localização proposta de todos os postes, não foi detetado nenhum 

incumprimento na sua localização relativamente ao afastamento legal de 5 metros às condutas existentes.  

Os postes que suscitaram algumas dúvidas foram o P8 e P27, mas após uma análise mais rigorosa verificou-

se a sua total conformidade com aquele normativo legal. 

 

Exmo. Senhor 

Dr. Rogério Lima Ferreira 

Diretor Geral da DGADR 

Av. Afonso Costa, 3 

1949-002 

S/ Referência S/ Comunicação N/ Referência Data 

Email/DSTAR/DOER/5658/21 2/11/2021 1454/PCA/DEAOT/DPEP/BJ/21 08-11-2021 

http://www.edia.pt/
mailto:edia@edia.pt
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Figura 1 - Zona da Subestação de Ferreira do Alentejo. 

 

Temos ainda a referir que os estaleiros temporários para apoio à construção de cada poste deverão cumprir 

o afastamento de 5 metros às infraestruturas do Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva (EFMA), tal 

como já referido.  

 

Em relação aos acessos propostos para a colocação dos postes, verificámos que uma grande parte destes 

integram os caminhos executados pela EDIA no âmbito dos Blocos de Rega os quais não foram calculados 

para tráfego de pesados desta grandeza, razão pela qual se sugere que seja mencionado que todos os 

caminhos deverão ficar em bom estado após a realização desta empreitada. Mais se informa que não foi 

apresentado nenhum projeto de acessos para o desmantelamento dos postes. Solicitamos que seja 

apresentado um projeto para os acessos aos postes a desmantelar tal como foi apresentado para os postes 

a construir. 

 

Existem também algumas condutas afetas ao EFMA que são cruzadas pelos acessos agora propostos, assim, 

se alguma destas condutas for danificada, deverá a mesma ser reposta em funcionamento com a maior 

brevidade possível, no prazo máximo de 24 horas, caso tal não aconteça, poderão ser imputados ao promotor  
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todos os custos indemnizatórios por danos causados aos regantes afetados por impossibilidade de rega. A 

EDIA não se responsabiliza, em caso algum, pelos danos causados. 

 

Para uma melhor análise, junto se envia a shape com as infraestruturas do EFMA (condutas e caminhos) nas 

áreas junto aos acessos preconizados para a instalação dos postes. 

 

Ao dispor para qualquer esclarecimento, com os melhores cumprimentos, 

 

 

O Presidente do Conselho de Administração 

 

Assinado por : JOSÉ PEDRO MENDES BARBOSA

DA COSTA SALEMA

Num. de Identificação: 10147997

Data: 2021.11.09 15:30:25+00'00'
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26-11-2021 Carta/100/2021/DAPR 30-12-2021 

 

 
Assunto: Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira 
 
Exmo. Senhor 

Respondendo à solicitação de Vossas Exas. sobre o referido assunto, vimos por este meio dar conhecimento da apreciação da 
E-REDES(*) sobre as condicionantes que o projeto em causa poderá apresentar, na atividade e nas infraestruturas existentes ou 
previstas por esta empresa. 

Verifica-se que a Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto (conforme Planta em Anexo), interfere com infraestruturas 
elétricas de Alta Tensão, Média Tensão, Baixa Tensão e Iluminação Pública, todas elas integradas na Rede Elétrica de Serviço 
Público (RESP) e concessionadas à E-REDES. 

Em Alta Tensão a 60 kV, a referida área é atravessada pelos traçados aéreos e subterrâneos das Linhas (1) “LN 0208L56278 
CFV Malhada Velha – Ferreira do Alentejo (REN)” (TRS3|AP42-SE), (2) “LN 0208L50179 CFV Ferreira - Ferreira do Alentejo 
(REN)” (TRA1|AP4-AP6), (3) “LN 0208L50008 Ferreira do Alentejo (REN) - Vale do Gaio” (TRA2|AP1-AP3), (4) “LN 0208L50013 
Ferreira do Alentejo (REN) - Santiago” (TRA35|AP2-AP3), (5) “LN 0208L56485 Ferreira do Alentejo (REN) - Aljustrel II” (TRA6|AP2-
AP3/AP29-AP30), (6) “LN 0202L50176 Porteirinhos - Ameixial” (TRA4|AP92-AP93) e (7) LN Particular (TRA a noroeste da SE Tavira 
(REN)) (conforme Planta em Anexo). 

A área do referido EIA é atravessada pelos traçados aéreos e subterrâneos de diversas Linhas de Média Tensão a 30 kV e 15 kV 
que constituem a ligação a partir de subestações da RESP a postos de transformação MT/BT, tanto de distribuição de serviço 
público, como de serviço particular (conforme Planta em Anexo). 

Ainda na área do EIA, encontram-se estabelecidas redes de Baixa Tensão e Iluminação Pública (cujos traçados não se encontram 
representados na Planta em Anexo). 

Todas as intervenções no âmbito da execução do EIA do Projeto, ficam obrigadas a respeitar as servidões administrativas 
constituídas, com a inerente limitação do uso do solo sob as infraestruturas da RESP, decorrente, nomeadamente, da 
necessidade do estrito cumprimento das condições regulamentares expressas no Regulamento de Segurança de Linhas 
Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT) aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92 de 18 de fevereiro e no Regulamento de 
Segurança de Redes de Distribuição de Energia Elétrica em Baixa Tensão (RSRDEEBT) aprovado pelo Decreto Regulamentar 
n.º 90/84 de 26 de dezembro, bem como das normas e recomendações da DGEG e da E-REDES em matéria técnica. 

Informamos que, por efeito das servidões administrativas associadas às infraestruturas da RESP, os proprietários ou locatários 
dos terrenos na área do EIA, ficam obrigados a: (i) permitir a entrada nas suas propriedades das pessoas encarregadas de 
estudos, construção, manutenção, reparação ou vigilância dessas infraestruturas, bem como a permitir a ocupação das suas 
propriedades enquanto durarem os correspondentes trabalhos, em regime de acesso de 24 horas; (ii) não efetuar nenhuns 
trabalhos e sondagens na vizinhança das referidas infraestruturas sem o prévio contacto e obtenção de autorização por parte da 
E-REDES; (iii) assegurar o acesso aos apoios das linhas, por corredores viários de 6 metros de largura mínima e pendente 
máxima de 10%, permitindo o acesso de meios ligeiros e pesados como camião com grua; (iv) assegurar na envolvente dos 
apoios das linhas, uma área mínima de intervenção de 15x15 metros quadrados; (v) não consentir, nem conservar neles, 
plantações que possam prejudicar essas infraestruturas na sua exploração. 

 Exmo. Senhor 

Presidente do Conselho Diretivo da 

APA - Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9 

Zambujal 

2610-124 AMADORA 

 

 
Direção Gestão Ativos e Planeamento de Rede 
Rua Ofélia Diogo Costa, 45 
4149-022 Porto 
Tel:220 012 8 53 
Fax:220 012 98 8 

 

 



 

  

Nossa referência 

 

Data 

 

Pág. 
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Alertamos, ainda, para a necessidade de serem tomadas todas as precauções, sobretudo durante o decorrer de trabalhos, de 
modo a impedir a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos, a distâncias inferiores aos valores dos afastamentos 
mínimos expressos nos referidos Regulamentos de Segurança, sendo o promotor e a entidade executante considerados 
responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultado do 
incumprimento das distâncias de segurança regulamentares. 

Uma vez garantida a observância das condicionantes e precauções acima descritas, em prol da garantia da segurança de 
pessoas e bens, bem como o respeito das obrigações inerentes às servidões administrativas existentes, o referido projeto merece 
o nosso parecer favorável. 

Com os melhores cumprimentos, 
 

 
 
 
 

(*) Por imposição regulamentar, a EDP Distribuição agora é E-REDES. 
 
 

Anexo: O referido no Texto. 
 

 



SE FERREIRA DO ALENTEJO (REN)CENTRAL FOTOVOLTAICA
LN 0208L50013 TRA15 FERREIRA - SANTIAGO

LN 0208L56485 TRA6 FERREIRA ALENTEJO (REN) - ALJUSTREL II

LN 0208L56485 TRA6 FERREIRA ALENTEJO (REN) - ALJUSTREL II

LN 0208L50041 TRA5 FERREIRA - ALJUSTREL

LN 0208L56278 TRA2 CFV MALHADA VELHA - FERREIRA (REN)
LN 0208L50008 TRA3 FERREIRA - VALE DE GAIO LN 0208L50034 TRA4 FERREIRA - CAEIRA

LN 0208L50039 TRA1 FERREIRA (REN) - BEJA II
LN 0208L50147 TRA2 FERREIRA (REN) - FERREIRA

Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Modificação da RNT entre Ferreira do
Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Área de Estudo

Limite do Concelho

Linha 30kV Aérea 

Linha 30kV Subterrânea

Linha 60kV Aérea 

Linha 60kV Subterrânea

Subestação REN

Linha 15kV Aérea 

Linha 15kV Subterrânea

Produtor

A'A

Parte 1 de 2
Alentejo, Ourique e Tavira

SE PANÓIAS (A Construir)

AP.2(TRA15) 

AP.3/4 

AP.6/1 

AP.3(TRA15) 

AP.1 (TRA15)

AP.5/2 

AP.1(TRA6) 
AP.2 (TRA6)

AP.3(TRA6)

AP.30AP.29



Legenda:

Nome do Desenho:

N

Notas:

Área do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)

Existem também traçados não representados da rede de Baixa Tensão e Iluminação Pública.

Área de Estudo

Limite do Concelho

Linha 30kV Aérea 

Linha 30kV Subterrânea

Linha 60kV Aérea 

Linha 60kV Subterrânea

Subestação REN

SE OURIQUE (REN)

SE TAVIRA (REN)

LN 0212L56353 TRA6 OURIQUE (REN) - PORTEIRINHOS
LN 0212L56353 TRA7 OURIQUE (REN) - PORTEIRINHOS

LN 0202L50176 TRA4 PORTEIRINHOS - AMEIXIAL

LN 0814L56314 TRA1 TAVIRA (REN) - CONCEIÇÃO
LN 0814L56261 TRA1 TAVIRA (REN) - AMEIXIAL

Linha 15kV Aérea 

Linha 15kV Subterrânea

Produtor

A'A

Parte 2 de 2

Modificação da RNT entre Ferreira do
Alentejo, Ourique e Tavira

LINHA PARTICULAR 60kV

Ap.92
Ap.93



 
 

ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações 
Av. José Malhoa,12 
1099-017 LISBOA 
Telefone +351 217211000 

AH032441/2021 CM-DGR 
 

 
Agência Portuguesa do Ambiente 
R. da Murgueira, 9/9A - Zambujal 
Apartado 7585,       
2610-124 AMADORA 

 
 

 
S/ referência S/ comunicação N/ referência Data 
S071061-202111-
DAIA.DAP 

26/11/2021 ANACOM- 2022004990  05-01-2022 

     
 

Assunto: Parecer específico - AIA nº 3438 - Projeto: Modificação da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira 

 
 
Em resposta ao ofício de V. Exas. acima referenciado, reitera-se o parecer favorável 

emitido por esta Autoridade em consulta anterior, cf. menção nos documentos que 

integram este Processo no V/ sítio 

https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3438 

  

Com os melhores cumprimentos, 
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Gestão Regional de Beja e Faro 

Largo da Estação n' 17 
7800-132 Beja - Portugal 
T +351 21 28 79 000. F +351 284 163 359 
qrbja(&infraestruturasdeportugal.pt  

Rua do Alporte1:104 
8000-291 Faro - Portugal 
T +351 21 28 79 000 • F +351 289 870 605 
grfar(d),infraestruturasdeportugal.pt  

Remetido para correio eletrônico: 

geral@apambiente.pt  
nuno.sequeira@apambiente.pt. 

SUA REFERÊNCIA SUA COMUNICAÇÃO DE ANTECEDENTE 

Para 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, 9/9' — Zambujal 

Ap. 7585— 2610-124 AMADORA 
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S071061-202111- 
2021-11-26 

DATA. DAP 
P.2021.949379 	D.2021.3492143 D.2021.3533610 2021-12-29  

Assunto: Solicitação de emissão de parecer específico 
Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n° 3438 
Projeto: Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira 
do Alentejo, Ourique e Tavira 

Através do ofício com  ref.'  S071061-202111-DAIA.DAP DAIA.DAPP.00232.2021 de 26-11-2021, 

a APA - Agência Portuguesa do Ambiente solicitou a emissão de parecer relativo ao Projeto de 

Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira, 

no âmbito do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA no 3438). Apreciados os 

documentos disponibilizados no  link  https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3438  em 

substituição do mencionado na V. comunicação por dificuldades de leitura, e efetuada a análise à 

rede rodoferroviária sob jurisdição da Infraestruturas de Portugal (IP, S.A.) na zona objeto de 

estudo, importa referir que: 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Considerando as infraestruturas rodoferroviárias sob responsabilidade destes Serviços, verifica- 

se que a área abrangida pelo projeto interfere com a rede rodoviária e com a rede ferroviária. 

No âmbito da Rede Viária, as referências à Rede Rodoviária Nacional (RRN) deverão respeitar 

a identificação, hierarquização e nomeação exposta no Plano Rodoviário Nacional (PRN), 

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.° 

Sede 
INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL,  SA  
Praça da Portagem • 2809-013 ALMADA • Portugal 
T+351 212 879 000 • F+351 212 951 997 
ip©infraestrulurasdeportugalpt w,..vw.infraestruturasdeportligal.pt  

NIPC 503 933 813 

Capital Social 9.325.780.000,00E 
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19-D/98, de 31 de outubro, e alterado pela Lei n.° 98/99, de 26 de julho e pelo Decreto-Lei n.° 

182/2003, de 16 de agosto, no âmbito do qual a RRN é constituída pela Rede Nacional 

Fundamental (Itinerários Principais-IP) e pela Rede Nacional Complementar (Itinerários 

Complementares-IC  e Estradas Nacionais-EN).  O PRN integra ainda uma outra categoria de 

estradas, as "Estradas Regionais (ER)", as quais, de acordo com o artigo 12.° do Decreto-Lei n.° 

222/98, de 17 de julho, asseguram as comunicações públicas rodoviárias do continente com 

interesse supramunicipal e complementar à RRN, de acordo com a Lista V anexa ao citado 

Decreto-Lei. Para além das estradas da RRN e Estradas Regionais, há ainda a referir as estradas 

não incluídas no PRN, "estradas nacionais desclassificadas", as quais manter-se-ão sob jurisdição 

da IP, S.A. sua até integração na rede municipal, mediante celebração de acordos de mutação 

dominial entre a IP e as Câmaras Municipais. Esta distinção, entre as estradas que se encontram 

desclassificadas pelo PRN mas que se mantêm sob jurisdição da IP, S.A. e as desclassificadas 

que já se encontram entregues ao respetivo município, deverá ser explícita nos elementos 

constantes do projeto. 

De salientar ainda, a publicação da Lei n.° 34/2015, de 27 de abril de 2015, que aprova o novo 

Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), em vigor desde 26 de julho de 

2015, cujo âmbito de aplicação se estende também às estradas regionais (ER) e às estradas 

nacionais  (EN)  desclassificadas, ainda não entregues aos municípios. O novo Estatuto revoga, 

para além da Lei n.° 2037, de 19 de Agosto de 1949 (anterior Estatuto), os diplomas mencionados 

no artigo 5.° da Lei n.° 34/2015. Refira-se que as zonas de servidão  non  aedificandi aplicáveis à 

Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Nacionais Desclassificadas, 

encontram-se definidas nos artigos 32.° deste Diploma legal. Das novas disposições legais em 

matéria de proteção da rede rodoviária decorrentes do EERRN, salienta-se o papel da IP, S.A. 

enquanto Administração Rodoviária e consequentes poderes de autoridade pública na área de 

jurisdição rodoviária (artigo 41°, 42° e 43.°), isto é, a área abrangida pelos bens do domínio público 

rodoviário do Estado, cuja composição abrange as estradas a que se aplica o EERRN, bem como 

as zonas de servidão rodoviária e a designada zona de respeito. Esta zona de respeito, definida 

no artigo 3°, alínea  vv)  do EERRN, compreende "...a faixa de terreno com a largura de 150 m para 

cada lado e para além do limite externo da zona de servidão  non  aedificandi, na qual é avaliada 

a influência que as atividades marginais à estrada podem ter na segurança da circulação, na 

garantida da fluidez de tráfego que nela circula e nas condições ambientais e sanitárias da sua 

envolvente.". 
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INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL,  SA  
Praça da Portagem 2809-013 ALMADA Portugal 
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Assim, as operações urbanísticas em prédios confinantes e vizinhos das infraestruturas 

rodoviárias sob jurisdição da IP, S.A. estão sujeitas às limitações impostas pela zona de servidão  

non  aedificandi e, se inseridas em zona de respeito, a parecer prévio vinculativo desta empresa, 

nos termos do disposto no artigo 42.° n.° 2 alínea b) do EERRN. 

Para a rede ferroviária, salienta-se que nos processos de formação e dinâmica do projeto deverão 

ser tidos em conta os seguintes aspetos: 

• O regime de proteção a que a rede ferroviária está sujeita, definido pela legislação em 

vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.° 276/2003, de 4 de novembro, relativo ao 

domínio público ferroviário; 

• O Decreto-Lei n.° 568/99, de 23 de dezembro, que aprova o Regulamento de 

passagens de nível. 

Relativamente a atravessamentos de infraestruturas rodoferroviárias, deverá igualmente ser dado 

cumprimento ao estabelecido no  DR  n.° 1/92 de 18 de fevereiro (Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão - RSLEAT), bem como da restante legislação em vigor. 

2. REDE RODOVIÁRIA E INFRAESTRUTURAS FERROVIÁRIAS 

REDE RODOVIÁRIA 

De acordo com o PRN em vigor (PRN 2000) e com a rede sob jurisdição da IP, S.A., constata-se 

que a rede rodoviária existente ou confinante na área de estudo é constituída por Itinerários 

Principais (IP1/A2 e IP2/A2 - Concessão Brisa, concessão do Estado tutelada pelo IMT), Itinerários 

Complementares (IC1), Estradas Nacionais (EN2, EN121, EN123 e EN263), Estradas Regionais 

(ER123, ER261 e ER393) e Estradas Nacionais não classificadas em PRN (EN383), conforme 

visível nas figuras seguintes: 
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Figuras 1 - 4 — Rede Rodoviária e Ferroviária na área de estudo 

As zonas de servidão  non  aedificandi e de visibilidade, aplicáveis às tipologias rodoviárias atrás 

mencionadas, encontram-se definidas nos artigos 32.° e 33.°, respetivamente, do EERRN. Para 

além destas servidões legais, nos termos do disposto na alínea b) do n° 2 do artigo 42° do EERRN, 

as obras e atividades que decorram na zona de respeito à estrada, nos termos em que se encontra 

definida no artigo 43°, estão sujeitas a parecer prévio vinculativo da administração rodoviária, nas 

condições requeridas pelo mesmo. 

Do ponto de vista de salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade da IP, S.A., salienta-se 

que o EERRN regula a proteção das estradas nacionais e regionais constantes do PRN e 

respetivas faixas envolventes, fixando, também, as condições de segurança e circulação dos seus 

utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas com a sua gestão, exploração e 
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conservação, bem como das estradas nacionais desclassificadas, isto é, não classificadas no 

PRN, mas ainda sob jurisdição destes Serviços, e das ligações à rede rodoviária nacional, em 

exploração à data da entrada em vigor do novo Estatuto. Por outro lado, consideram-se que as 

futuras acessibilidades à rede de estradas sob jurisdição destes Serviços deverá ser sustentada 

na captação e ligação aos nós e intersecções previamente existentes, atendendo que as propostas 

de acessibilidades diretas constituem, regra geral, pontos de conflito que comprometem o nível de 

serviço das vias e condicionam a fluidez do tráfego, bem como a segurança da circulação. 

REDE FERROVIÁRIA 

Na área do projeto (figuras 1 - 4), identificam-se as seguintes infraestruturas ferroviárias: 

• Linha do Sul - troço Torre Vã / Funcheira 

• Linha do Alentejo - troço Panóias / Funcheira. 

3. ESTUDOS AMBIENTAIS 

No que se refere à vertente ambiental, informa-se que as preocupações da IP, S.A. se relacionam, 

sobretudo, com a possibilidade do acréscimo dos níveis de ruído ambiente em resultado do projeto 

em análise, e com o seu impacte nos recetores localizados junto das infraestruturas 

rodoferroviárias sob jurisdição destes Serviços. Através da análise aos elementos disponibilizados, 

não se afigura que este projeto venha a induzir impactes negativos nos recetores localizados junto 

de vias sob jurisdição da IP, S.A.. Contudo, salvaguarda-se que caso esse 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, deverá também 

atender-se ao disposto no n°1 do  Art.°  6 do RSLEAT, pelo que sempre que o atravessamento 

aéreo de uma infraestrutura rodoferroviária sob jurisdição destes Serviços envolver o abate ou 

decote de árvores para cumprir os critérios definidos no artigo  Art.°  28 deste mesmo regulamento, 

a proposta de intervenção deverá ser analisada em conjunto com a IP, S.A., 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. 
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4. CONCLUSÃO 

Atendendo ao referido anteriormente, considera-se que nada há a objetar desde que sejam 

acauteladas as observações atrás mencionadas. Em complemento salvaguarda-se que, caso haja 

lugar a intervenções/alterações que interfiram com infraestruturas rodoferroviárias na jurisdição 

destes Serviços, as mesmas deverão ser objeto de estudo específico e de pormenorizada 

justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis 

em vigor e, ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para 

o efeito, designadamente da IP, S.A. enquanto concessionária geral da rede rodoviária e da rede 

ferroviária. Acresce o facto de que a sua materialização carece igualmente de autorização da  IF,  

S.A.. Afigura-se ainda oportuno salientar que relativamente aos lanços integrados na Concessão 

Brisa (Concessão do Estado), deverá ser consultado o Instituto de Mobilidade e Transportes,  IF  

(IMT), a quem compete a emissão de parecer e imposição de eventuais condicionalismos. 

Em face do exposto, emite-se parecer favorável condicionado à satisfação das observações 

referidas no presente parecer. 

Com os melhores cumprimentos, 

O Gestor Regional 

Luís Pinelo 
(Ao abrigo da subdelegação de competências conferida 

pela Decisão DRP/01/2019) 

(JB/TB) 	
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Assunto: Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3438 
Projeto: Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre 
Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira 
Solicitação de Parecer Específico 
 

 

  

Reportamo-nos ao vosso ofício acima referenciado, através do qual é solicitado o parecer 

específico do IMT, IP, sobre o Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) n.º 3438, 

relativo ao projeto “Modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) entre Ferreira do Alentejo, 

Ourique e Tavira”. 

Tendo em consideração os elementos disponibilizados e as competências deste Instituto, e nos 

termos de deliberação do Conselho Diretivo do IMT, I.P., emite-se o presente parecer. 

Verifica-se que a A2 - Autoestrada do Sul é atravessada pela linha “Ferreira do Alentejo – 

Panóias”, entre os apoios 68 e 69, e pela linha Panóias – Tavira, entre os apoios 101/71 e 102/72. 

No respeitante a estes atravessamentos terão de ser tidas em conta as condicionantes 

observadas anteriormente pela concessionária Brisa, e que se encontram apresentadas no Anexo 

A do volume 3 (carta da Brisa) numa tabela do Volume 1 – Relatório Síntese.  

Assim, refere-se que: 

 terá de ser respeitada a zona de servidão “non aedificandi” da A2, estipulada no Estatuto 
das Estradas da Rede Rodoviária Nacional, aprovado pela Lei n.º 34/2015, de 27 de abril; 

 previamente à materialização ou desmontagem dos atravessamentos das linhas sobre 

esta autoestrada, terá de ser consultada a Brisa, de modo a garantir que se encontram 

cumpridas todas as disposições regulamentares aplicáveis à implantação ou 

desmontagem dos apoios na proximidade da A2, e que são implementadas as medidas 

necessárias ao seu adequado atravessamento, garantindo todas as condições de 

segurança aos utilizadores da via.  

 

Exma. Senhora 

Eng.ª Maria do Carmo Figueira 

Diretora do Departamento de Avaliação 

Ambiental 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Rua da Murgueira, n.º 9/9A 

Zambujal – Alfragide 

2610-124 Amadora 

 

 

Enviado exclusivamente em 

formato eletrónico para: 
geral@apambiente.pt 

nuno.sequeira@apambiente.pt 
 

mailto:geral@apambiente.pt
mailto:nuno.sequeira@apambiente.pt
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No respeitante às vias rodoviárias e ferroviárias sob gestão da Infraestruturas de Portugal, SA, 

salienta-se a necessidade de serem respeitadas pelo projeto em apreço todas as imposições 

legais relacionadas com os limites de servidão “non aedificandi” e todas as outras já transmitidas 
por esta Entidade durante a elaboração do presente EIA. Acresce também que os projetos dos 

troços das linhas que interfiram com a rede sob sua jurisdição terão de ser submetidos à 

aprovação da Infraestruturas de Portugal SA, e devidamente licenciados. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

 

 

 

 

 

Pedro Silva Costa 

Diretor de Serviços 
Gestão de Contratos e Concessões 
 
(no uso das competências subdelegadas pela Vogal do Conselho Diretivo 
do IMT, I.P., nos termos dos n.º1 e n.º 8 do Despacho nº 933/2022,  
de 12 de janeiro, publicado no Diário da República, 2ª série, de 24-01-2022) 

DSGCC/PP/ 
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