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Norte ver Relatório Síntese do EIA
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

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

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de execução 

Tipologia do projeto 

Anexo I, n.º 19 e Anexo II, n.º 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

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

Localização 

(concelho e freguesia) 

Concelhos de Ferreira do Alentejo (união das freguesias de Ferreira do Alentejo 
e Canhestros), de Aljustrel (união das freguesias de Aljustrel e Rio de Moinhos, 
freguesia de São João de Negrilhos, freguesia de Ervidel e freguesia de 
Messejana), de Castro Verde (união das freguesias de Castro Verde e Casével), 
de Ourique (união das freguesias de Garvão e Santa Luzia, união das freguesias 
de Panoias e Conceição, freguesia de Ourique e freguesia de Santana da Serra), 
de Almodôvar (união das freguesias de Almodôvar e Graça dos Padrões, união 
das freguesias de Santa Clara-a-Nova e Gomes Aires e freguesia de Santa Cruz), 
de Loulé (freguesia de Ameixial) e de Tavira (freguesia de Cachopo) 

Identificação das áreas 

sensíveis 
Sítio Ramsar da Ribeira do Vascão 

Proponente REN – Rede Elétrica Nacional, S.A. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

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); 
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 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. 

No Estudo de Impacte Ambiental (EIA), 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. 

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. 
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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. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 4 de agosto de 2021, após 
estarem reunidas as condições necessárias à sua boa instrução. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, e das seguintes entidades: 
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 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). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

 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. 

 Apreciação da Conformidade do Estudo e Impacte Ambiental (EIA): 

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do disposto no 
n.º 9, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os 
quais foram solicitados ao proponente. 
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o O proponente submeteu a resposta ao pedido de elementos adicionais sob a forma de EIA 
consolidado em 22 de outubro de 2021. 

o Após análise deste documento, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 22 de 
novembro de 2021. 

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares, os quais foram apresentados pelo proponente em 10 de dezembro 
de 2021. 

 Abertura de um período de consulta pública, ao abrigo do artigo 15.º Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na atual redação, que decorreu durante 30 dias úteis, de 26 de novembro de 2021 a 10 
de janeiro de 2022. 

 Solicitação de parecer específico, ao abrigo do disposto no n.º 11, do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151- 
B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, a um conjunto entidades externas à Comissão de 
Avaliação, nomeadamente: 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; 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). 

 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. 

 Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e demais documentação, tendo 
em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada com as informações recolhidas 
durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da 
participação pública. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, tendo em consideração os aspetos acima mencionados, que visa 
apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

 Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

 Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 
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 Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente 
decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitido parecer pela 
Câmara Municipal de Loulé, pela DRAP Alentejo, pela DRAP Algarve, pela ABROXO, pela ARBCAS, pela EDIA, 
pela ANEPC, pela E-Redes, pela ANACOM, pela IP e pelo IMT. 

Síntese dos pareceres recebidos 

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”. 
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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. 

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. 

A DRAP Alentejo indicou ainda um conjunto de medidas de minimização a acautelar no projeto, as quais 
foram devidamente consideradas na presente decisão. 

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 consideradas na presente decisão. 

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 
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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. 

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. 
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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: 

 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. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, foi promovido um período de Consulta Pública de 30 dias úteis, de 26 de novembro de 2021 
a 10 de janeiro de 2022. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 3 exposições provenientes das seguintes entidades 
e particulares: 

 DGT – Direção-Geral do Território. 

 LPN – Liga para a Proteção da Natureza. 

 1 cidadão em nome individual. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A DGT refere que, relativamente à Rede Geodésica Nacional, deve 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, deve 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”. 
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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 deve ser preservada. 

Refere que a informação sobre a localização dos vértices geodésicos e das marcas de nivelamento que 
podem 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, deve 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 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 deve 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. 

Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão 

Da análise às exposições apresentadas em sede de consulta pública, verifica-se que a maioria das 
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preocupações manifestadas coincide com as principais temáticas abordadas e ponderadas na avaliação 
encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições preconizadas na presente 
decisão. 

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. 

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

No âmbito da análise aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), o EIA observou e caracterizou 
devidamente as propostas, estratégias e orientações previstas nos 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). 

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 PDM de Ferreira do Alentejo, Aljustrel, Castro Verde e Ourique. 

Nesse sentido, considera-se que o projeto tem enquadramento nos referidos Planos Diretores Municipais 
(PDM). 

Para a região do Algarve, há a referir que o respetivo Plano Regional de Ordenamento do Território 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 
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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 PDM 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 deve 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 PDM. 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 respetivos municípios. 

No que que se refere às Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Pública (SRAUP), 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 
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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 referido regime, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, 
de 28 de agosto. 

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. Considera-se que o projeto não tem enquadramento no 
RJREN pois, possuindo as linhas todas características de muito alta tensão, o Anexo II do 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) 
pode 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 
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, consideram-se que adequadas 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 do Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra, do Plano de 
Acessos, do Plano de Formação Ambiental, do Plano de Emergência Ambiental e do Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição. 
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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, 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 podem 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 deve 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 devem ocorrer preferencialmente fora destas áreas, devendo garantir-se o devido 
afastamento a aglomerados populacionais, habitações e apoios agrícolas. 

De forma global, dado que o ICNF e a DGEG se encontram representados na Comissão de Avaliação do 
presente procedimento de AIA, deve 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 (PDM de Aljustrel e Ourique). 
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Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

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

O projeto 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. Esta infraestrutura foi objeto de Avaliação Ambiental Estratégica (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. 

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, 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 
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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. 

Com base na avaliação efetuada, em termos do fator ambiental 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 em áreas 
florestais de produção-proteção, em solos afetos à RAN e em REN. Consideram-se assim neste descritor, os 
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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 
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culturas anuais de sequeiro (habitat favorável a aves estepárias) e em área muito crítica 
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. 
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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 
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 pode 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. 
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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, 
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 podem 
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, 
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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). 

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 condições preconizado na presente decisão pode 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. 

Relativamente às entidades externas consultadas, foram recebidos os pareceres da Câmara Municipal de 
Loulé, das Direções Regionais de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) e 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, da Autoridade Nacional de 
Comunicações (ANACOM), da Infraestruturas de Portugal (IP) e do Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes (IMT). Verifica-se que que as pronúncias recebidas não obstam à concretização do projeto, 
tendo os seus conteúdos sido devidamente considerados na presente decisão. 
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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. 

No que respeita à Consulta Pública, foram recebidas 3 exposições de entidades e particulares. 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 preocupações e questões evidenciadas em sede de consulta pública foram devidamente 
consideradas na avaliação e contempladas para efeitos da presente decisão, refletindo-se no conjunto de 
obrigações a cumprir para a concretização do projeto. 

Assim, face aos resultados da avaliação desenvolvida, ponderando os impactes negativos identificados, na 
generalidade suscetíveis de minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se de decisão 
favorável ao projeto, condicionada aos termos das condições impostas no presente documento. 

 

Condicionantes 

1. 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. 

2. Obter, em fase prévia à execução da obra, a exclusão do EFMA/Bloco de Ferreira-Valbom, ao abrigo 
do disposto no regime jurídico das obras de aproveitamento hidroagrícola (aplicação do artigo 101.º 
deste regime conjugado com o disposto no artigo 38.º do regulamento definitivo do bloco de rega de 
Ferreira-Valbom). 

3. 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, 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. 

4. 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. 

5. Apresentar o Plano Global de Compensação de Quercíneas, no caso da obtenção de eventual 
Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP), incluído no Relatório Final de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental. 
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Elementos a apresentar 

Em sede de licenciamento 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes 
elementos: 

1. 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 
pela referida entidade. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5. 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 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT) e Subestações 

6. 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 água de 
bonelli identificado na zona do Algarve.  

7. 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 localização dos apoios, áreas das subestações e 
acessos. 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. 

8. Proposta de alteração do acesso a melhorar ao apoio 183 da linha LPNA.TVR, de modo a evitar a 
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afetação dos elementos arqueológicos n.º 66 (povoado fortificado Corte de João Marques - CNS 2651) 
e n.º 67, situado na mesma área. 

9. 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. 

10. Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO) atualizado e incluindo a Carta de 
Condicionantes, bem como o Plano de Acessos e o calendário atualizado da obra. 

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. 

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. 

Até três meses antes do início da execução da obra 

Deve ser apresentado à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, o seguinte elemento: 

11. 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. 

O PGRFSLL deve assegurar o cumprimento do regime de proteção das espécies, previsto no 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. 

12. Relatório contendo 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 implantação das subestações 
(incluindo todos os seus elementos de projeto), cujo arvoredo será intervencionado (corte/abate, 
poda e afetação de raízes). 

i. Esta informação deve ser complementada com a quantificação e georreferenciação das 
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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 deve 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) 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. 

e) 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 artigo 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 artigo 6.º do RJPSA. 

Fase de execução de obra 

13. No âmbito da negociação com os proprietários, que será possível após a emissão da Licença de 
Estabelecimento, assegurar que os eventuais ajustes dos apoios têm em consideração a totalidade dos 
aspetos e descritores ambientais e todas as condicionantes presentes no terreno, entre as quais, a 
preservação de espécies protegidas por lei. 

14. Plano de Acessos reformulado, abrangendo quer as linhas a construir, quer a linha a desmontar. Este 
plano deve incluir uma referência aos acessos/caminhos agrícolas construídos pela EDIA e deve 
também: 

 Prever a abertura de novos acessos apenas em casos estritamente necessários;  

 Privilegiar a utilização e/ou beneficiação de caminhos ou acessos 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; 

 Ponderar o uso de circuitos alternativos em situações de maior sensibilidade; 

 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 
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com implicações com as infraestruturas dos AH. Deve ser garantido que a abertura de novos 
caminhos concilie a operacionalidade do combate aos incêndios; 

 Assegurar a não afetação das infraestruturas dos AH e ser objeto de avaliação prévia pela DGADR 
e pelas EC. Esta avaliação pode concluir pela necessidade do prévio reforço dos caminhos em 
causa, tendo em vista a proteção das infraestruturas dos AH; 

 A abertura de acessos deve 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; 

 Assegurar a minimização dos impactes, incluindo ao nível dos vários usos de solo em presença; 

 Ter em conta a necessidade dos restabelecimentos não introduzirem deficiências nas 
características geométricas das vias a restabelecer e minimizarem a afetação dos usos 
existentes. 

 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 devem ser desativados os 
acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação inicial, conforme acordado com os 
interessados. 

Até três meses antes do final previsto para a execução da obra 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

15. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), apresentado como documento autónomo, 
que inclua: 

a) 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, 
entre outras. 

b) Definição, para cada área afetada do 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. 

c) Garantir que é acomodado todo o volume das terras vivas/vegetais provenientes da decapagem, 
com exceção da obtida em áreas ocupadas com espécies vegetais exóticas invasoras. 

16. 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. 

17. 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”. 

Durante a fase de exploração 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

18. Relatório de Acompanhamento fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas áreas 
de intervenção da Subestação de Ferreira do Alentejo, da Subestação de Ourique e da Subestação de 
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Panóias, assim como nas áreas previstas no Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas, que 
deve ser apresentado dois anos após a entrada em exploração das infraestruturas. Para este efeito, 
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. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

Medidas de minimização 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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 a integrar no projeto 

4. Assegurar que os projetos de execução integram a informação e implicações sobre os aproveitamentos 
hidroagrícolas. 

5. 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. 

6. 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). 

7. 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 deve ser verificada na fase final da obra. 

8. 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. 

9. 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 1 e 2). 
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Tabela 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. 

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 
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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. 

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 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 
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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 

10. Assegurar a 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. 

11. 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. 

12. A implantação dos apoios e respetivas fundações deve ocorrer, preferencialmente, fora de áreas 
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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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”. 

16. 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. 

17. 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. 
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18. Assegurar o cumprimento das recomendações emanadas da Circular Informação Aeronáutica 
n.º 10/2003, de 6 de maio, no que se se refere às "Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos 
Artificiais à Navegação Aérea". 

19. 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. No caso de ser indispensável a violação da zona de proteção 
de algum vértice geodésico no desenvolvimento do projeto deve ser solicitado à Direção-Geral do 
Território parecer sobre a análise da viabilidade da sua remoção. 

20. Assegurar, no que se refere aos projetos de ampliação da subestação de Ferreira do Alentejo, o 
cumprimento das medidas de condicionamento acústico e/ou barreiras acústicas preconizadas no 
respetivo Estudo de Condicionamento Acústico. 

Medidas para a fase prévia à execução da obra 

LMAT e Subestações 

21. No troço que atravessa área crítica para a águia de bonelli, planear a fase de obra de forma a garantir 
que as obras ocorrem fora do período janeiro/junho, fora da época de reprodução da espécie. Este 
período poderá ser ajustado/estendido, caso se verifique necessário, após verificação nos locais da 
ocupação dos ninhos. 

22. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO). 

23. 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; 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 
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contaminadas com óleos usados no estaleiro, o armazenamento temporário, transporte e 
destino final destes resíduos deve ser efetuado de acordo com as especificações da REN, S.A. 

24. Proceder à gestão de espécies exóticas e invasoras, previstas no Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de 
julho, incluindo a eliminação do material vegetal quando apropriado, suportada em levantamento 
cartográfico atualizado das manchas das espécies em causa e abrangendo a faixa de servidão legal das 
linhas, estaleiros, apoios, acessos e subestações. 

25. 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. 

26. Implementar o Plano de Acessos. 

27. 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. Neste contexto deve 
ser apresentado o PAAO. 

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.  

28. 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. 

29. 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. 

30. Assegurar a sinalização da localização das infraestruturas dos AH e da respetiva faixa de proteção, para 
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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. 

31. 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. 

32. 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. 

33. No Aproveitamento Hidroagrícola do Alto Sado 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. 

34. 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 EC 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. 

35. 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. 

36. 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. 

37. O estaleiro deve localizar-se em áreas industriais/industrializadas ou previamente infraestruturadas e 
vedadas. Caso tal não seja possível, então o estaleiro 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. 
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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 deve 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 deve ainda ficar, preferencialmente, fora de áreas localizadas na Estrutura 
Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA) do PROT Alentejo e PROT Algarve. 

38. Assegurar que a limpeza de vegetação para instalação dos estaleiros, caso se localizem em áreas não 
intervencionadas, se restringe ao mínimo possível. 

39. Assegurar que o estaleiro tem rede de drenagem periférica. 

40. 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. 

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. 

42. Antes do início da obra de ampliação da Subestação de Ferreira do Alentejo, efetuar sondagens 
arqueológicas de diagnóstico face à proximidade do elemento patrimonial n.º 1, com a mesma 
designação e correspondente a uma mancha de ocupação (período Moderno). 

43. 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. Assegurar que os trabalhos são suspensos no local caso sejam detetados vestígios arqueológicos, 
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato essa ocorrência à tutela do Património 
Cultural e 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 
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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. 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 venham 
a ser identificados. 

50. Disponibilizar a Carta de Condicionantes aos empreiteiros e subempreiteiros. 

51. 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. 

52. 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 quando a obra 
se realizar num período de estiagem. 

53. Proceder à limpeza regular dos principais 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. 

54. Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com 
a carga coberta. 

55. Cumprir o PPGRCD no transporte de resíduos da obra. 

56. 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. 

57. 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. 

58. 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. 

59. 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. 

60. Assegurar que existem meios de contenção secundária de derrames/absorvente hidrófugo próximos 
dos locais de utilização das SMQ. 

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 
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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 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 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. 

66. 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. 

67. 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. 

68. 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. 

69. 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. 

70. Assegurar que a origem das terras de empréstimo, requeridas no projeto de ampliação da Subestação 
de Ferreira do Alentejo, provém de locais licenciados. 

71. Proceder à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não afetando obrigatoriamente 
áreas com solos de maior aptidão agrícola; 

72. 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. 

73. 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. 

74. 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 
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os exemplares a sinalizar deve ser tomada no local. Esta sinalização deve ser mantida durante o 
período em que a obra decorre no local de cada apoio. 

75. 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. 

76. Assegurar que as ações de desarborização, desmatação e/ou limpeza do coberto vegetal são 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 devem ser efetuadas por gradagem, com 
mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar 
pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou 
decapadas. 

78. 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. 

79. 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. 

80. 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. Devem ser adotadas todas as práticas e 
medidas adequadas de modo a reduzir a emissão de poeiras na origem. 

81. Proceder ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a fim de minimizar a sua 
exposição aos agentes erosivos. 

82. 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. 

83. Assegurar a reutilização dos bons solos agrícolas afetados pelas operações de construção. 

84. 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. 
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85. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas, sendo a 
espessura destas a definir em cada local. 

86. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais 
inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

87. 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. 

88. 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. 

89. 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. 

90. 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). 

91. 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. 

92. 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. 

93. 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. 

94. 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. 

95. 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). 

96. 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 
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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 n.º 2, 
nomeadamente para a área crítica no Troço 2. 

Tabela 3 – Vãos a sinalizar e tipo de sinalização. 

(fonte: EIA – Volume 1 – Relatório Síntese do EIA, 21/10/2021). 
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97. Assegurar a continuidade das acessibilidades aos agricultores e outros utilizadores, durante a 

execução da obra. 

98. Assegurar que não são criados condicionamentos à atividade agrícola na área beneficiada do prédio 
n.º 06C do AH do Alto Sado. 

99. Assegurar que as áreas de montagem e desmontagem dos apoios não interferem com as 
infraestruturas dos AH nem com as respetivas faixas de proteção. 

100. 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. 

101. Garantir contacto de emergência com as EC. 

102. 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. 

103. 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. 

104. 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. 

105. 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 deve 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. 
Este acompanhamento abrange também a desmontagem da linha LFA.OQ a 150 kV. 

106. Garantir a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na envolvente das áreas 
diretamente afetadas pela construção do projeto. 

107. 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 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A – Zambujal 

Ap. 7585 -  2610-124 Amadora 

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

40 

conservação atual, ou serem salvaguardadas pelo registo. 

108. 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. 

109. Condicionar a circulação de viaturas e pessoas fora dos corredores e áreas estritamente necessários 
para a execução da obra. 

110. 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, designadamente as n.os 2, 20, 28, 
30, 36, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 e 125. 

111. 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. 

112. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do Património Cultural. 

113. 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 a sua salvaguarda no 
decorrer dos trabalhos de acompanhamento arqueológico. 

114. 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 acompanhamento arqueológico. 
Quanto a outras infraestruturas associadas à construção da linha (pontuais ajustes de acessos em fase 
de execução,) recomenda-se a mesma medida. 

115. 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. 

116. 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. 

117. 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. 
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118. No caso do sítio 23, assegurar a conservação pela salvaguarda e sinalização caso qualquer 
infraestrutura se localize a menos de 50 metros. 

119. 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. 

120. 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 deslocamento, 
parqueamento de máquinas e áreas de depósito, deve ser dada uma especial atenção durante a fase 
de acompanhamento arqueológico. 

121. 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. 

122. 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, podem 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. 

123. Quanto aos sítios 96, 115, 117, 121 e 123, deve 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 pode determinar a realização de sondagens arqueológicas nas áreas de incidência do 
projeto. 

Medidas para a fase final de execução da obra 

LMAT e Subestações 

124. 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. 

125. 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. 

126. 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 
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eventualmente sido afetados ou destruídos. 

127. 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. 

128. 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. 

129. Assegurar que as redes de rega existentes não se encontram afetadas pela obra e que estão em bom 
estado de funcionamento. 

130. 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. 

131. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afetados pelas obras de construção. 

132. 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. 

133. 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. 

134. Preparar e publicar, no prazo máximo de três anos, uma monografia ou artigo referente aos trabalhos 
arqueológicos desenvolvidos. Caso a tutela do património cultural considere que os resultados 
científicos obtidos não justificam uma publicação monográfica ou artigo, a divulgação dos trabalhos 
arqueológicos limitar-se-á à sua inclusão no Endovélico, sistema de informação e gestão arqueológica, 
e ser disponibilizada no Portal do Arqueólogo. 

135. Publicitar, no prazo máximo de três anos, os trabalhos arqueológicos, nos termos do disposto no 
Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro. 

Subestações 

136. 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 de exploração 

LMAT e Subestações 

137. 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. 

138. 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. 
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139. Assegurar a manutenção das medidas de gestão, controlo e eliminação de espécies exóticas e 
invasoras abrangendo a faixa de servidão legal das linhas, apoios, acessos e subestações. 

LMAT 

140. 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. 

Subestações 

141. 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 

142. 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 promotor, 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. 

 

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 apresentada 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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No caso de ocorrência de registos de mortalidade, ou evidências de efeitos de exclusão, observados 
no contexto do referido programa de monitorização, desenvolvido em fase de exploração, deve ser 
definido e operacionalizado um plano de gestão para a águia de bonelli e a implementação de ações 
de favorecimento do habitat. O referido plano de gestão (para águia bonelli) deve prever 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 devem corresponder, no mínimo, a área igual à 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. 
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