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LINHA AÉREA DUPLA CARREGADO-RIO MAIOR 4 A 400 / 220 KV (220 KV) 

PROJECTO DE EXECUÇÃO 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL 
(2ª FASE) 

VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO 

1 INTRODUÇÃO. O QUE É O RESUMO NÃO TÉCNICO E QUAIS OS SEUS OBJECTIVOS ? 

O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Projecto 

de Execução da Linha Aérea Dupla Carregado - Rio Maior 4, a 400/220 kV (220kV), a seguir também designada por 

LCG.RM 4, 400/220 kV (220 kV) ou apenas por LCG.RM 4. 

O Resumo Não Técnico (Volume 1), é parte integrante do EIA, sendo este constituído por um Relatório Síntese (Volume 2) 

o qual é acompanhado por um conjunto de desenhos (Volume 3) e por outro de anexos (Volume 4), um volume respeitante 

à primeira fase do EIA designado por Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (Volume 5) e, ainda por um Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra relativo aos procedimentos a ter durante a construção da LCG RM 4 (Volume 6). 

O RNT tem como principal objectivo facilitar a divulgação dos estudos ambientais realizados sobre este projecto a um 

público alargado, para melhor possibilitar a participação de todos os interessados no processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental. Assim, o RNT apresenta as principais características do projecto e identifica os seus possíveis efeitos 

(impactes ambientais), assim como a forma como se procurou evitar ou minimizar esses impactes. 

O RNT foi reformulado visando dar resposta às questões levantadas pela Comissão de Avaliação (CA), no âmbito do 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao projecto em apreço, as quais incidiram nos seguintes 

aspectos: 

Descrição do Projecto – justificar e clarificar alguns aspectos relativos à justificação do Projecto; 

Recursos Hídricos –  caracterização de todas as linhas de água interceptadas pelo traçado e respectivas galerias 
ripícolas;

Ecologia – Esclarecimentos relativos a actualização de referências legislativas e inventários efectuados; com maior 
relevância refere-se a caracterização mais exaustiva de ocorrências, confirmadas ou potenciais, de morcegos; 



1472OTC1 - LINHA AÉREA DUPLA CARREGADO-RIO MAIOR 4, A 400 / 220 kV (220kV). PROJECTO DE EXECUÇÂO. 
2ª FASE – ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL. VOLUME 1 – RESUMO NÃO TÉCNICO. 
Novembro 2010 2

Ordenamento do Território – Actualização/rectificação de referências legislativas, reavaliação e confirmação da 
conformidade do projecto com instrumentos de gestão territoriais; reanálise das questões relativas ao Plano Director 
Municipal (PDM) de Vila Franca de Xira tendo presente a aprovação da 1ª revisão do respectivo PDM;  

Paisagem – Apresentação de elementos cartográficos adicionais e reavaliação da paisagem. 

O Promotor do Projecto de Execução da LCG.RM 4 é a Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN, SA), que é a concessionária 

do serviço público da Rede Nacional de Transporte, pelo Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro.  

O Projecto de Execução foi realizado pela Pinto e Bentes, Lda., sendo que o EIA foi realizado pela COBA, S.A., 

Consultores de Engenharia e Ambiente. 

2 QUAL A JUSTIFICAÇÃO PARA O ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DO PROJECTO DA 
LCG.RM 4? 

Os projectos de linhas de transporte de energia como é o caso do projecto da LCG.RM 4, têm obrigatoriamente que ter um 

EIA, o qual, de acordo com a legislação em vigor, e em conjunto com o projecto executivo da linha, irá sustentar o 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA).  

Efectivamente, o Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro, que enquadra o procedimento de AIA em Portugal,  

determina que tenham avaliação ambiental os projectos de linhas eléctricas aéreas de tensão igual ou superior a 220 kV e 

cujo comprimento seja igual ou superior a 15 km. 

O RNT que agora se apresenta tem como objectivo apoiar a Consulta Pública que se desenvolve no decurso do 

procedimento de AIA; realça-se contudo que o RNT não dispensa a leitura do EIA, para se ter uma percepção mais 

abrangente dos impactes associados ao projecto em avaliação. 

O licenciamento de projectos desta natureza é da responsabilidade da Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG),só 

podendo ser concedido após emissão, pelo Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território, da respectiva 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável ou favorável condicionada.  

3 O QUE É A LINHA CARREGADO-RIO MAIOR 4 A 400/220 KV (220 KV)? 
QUE OBJECTIVOS PRETENDE ATINGIR? 

3.1 IDENTIFICAÇÃO DA LINHA CARREGADO-RIO MAIOR 4 A 400/220 KV (220 KV) 

A LCG.RM 4 é uma nova linha eléctrica de transporte de energia que, irá substituir a actual Linha Carregado - Rio Maior 1 

(LCG.RM 1) a 220 kV, que será desmontada e desactivada. A LCG.RM 4 faz parte da Rede Nacional de Transporte e irá 

ligar a subestação do Carregado (no concelho de Alenquer) à subestação de Rio Maior (no concelho de Caldas da 

Rainha).  

Esta ligação, com cerca de 57 km de comprimento, será feita por uma linha aérea dupla, ou seja: trata-se de uma linha 

que fica equipada com dois circuitos, um a 400 kV e outro 220 kV, embora no início do seu funcionamento vá ser 

explorada apenas a 220 kV. 

A substituição da linha simples existente, LCG.RM 1 a 220 kV, por uma linha dupla, LCG.RM 4 a 400/220 kV (220 kV) 

pretende, deixar esta linha equipada por forma a que a mesma possa constituir um reforço de alimentação (a 220 kV) à 

actual subestação de Carvoeira (Torres Vedras) e, um reforço à área mais ocidental de Lisboa (zona de Almargem do 
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Bispo, a 400 kV), devendo o traçado previsto para esta duplicação fazer uma aproximação à zona de Torres Vedras, a 

partir de onde se estabelecerão estes dois reforços 

De referir também que a remodelação para uma linha dupla de 400 / 220kV da actual linha simples LCG.RM 1 a 220kV é 

um dos projectos constantes no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte (PDIRT) 

2009-2014 (2019), elaborado pela REN, S.A., e submetido à Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

3.2 QUAIS SÃO OS OBJECTIVOS DA LINHA CARREGADO-RIO MAIOR 4 A 400/220 KV (220 KV) 

A região da Grande Lisboa apresenta uma elevada concentração de consumo de energia, com valores de ponta na ordem 

dos 2 000 MW, valor que poderá subir até perto de 3 000 MW nos próximos 10-12 anos, determinando, em consequência, 

a execução de reforços adicionais na estrutura da rede que transporta energia até esta região.

Com o objectivo de preparar a rede para estas solicitações, optou-se por empreender a substituição da actual linha a 

220 kV Carregado - Rio Maior 1, transformando-a em dupla de 400/220 kV entre as subestações de Rio Maior e 

Carregado permitindo, desta forma, reforçar a capacidade da rede, sem impor um acréscimo do número de corredores 

de linha em serviço.

Assim, a implementação deste projecto tem por finalidade garantir as condições de segurança e reforçar a 

estrutura da Rede Nacional de Transporte na região da Grande Lisboa, conforme se pode ver na Figura 3.1, sendo 

que o mesmo faz parte de um conjunto mais alargado de investimentos que constam do Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte (PDIRT), o qual foi inclusivamente objecto de Avaliação Ambiental Estratégica, 

segundo determina o Decreto-Lei n.º232/2007, de 15 de Junho. 

3.3 DESCRIÇÃO GERAL DA NOVA LINHA E DE PROJECTOS ASSOCIADOS 

A LCG.RM 4 é uma infra-estrutura semelhante a outras linhas eléctricas dos mesmos escalões de tensão já existentes, 

apresentando as mesmas características técnicas gerais. A LCG.RM 4 será equipada por 162 apoios (ou postes de alta 

tensão) de diferentes tipo e com a seguinte distribuição: 

P1, P6 e P161 – Apoios do tipo MTAG; 

P5 – Apoio do tipo Q; 

P7 ao P160 – Apoios do tipo DL 

Na Figura 3.2, identificam-se os apoios referidos e a sua localização, bem como de apresenta a sua tipologia. 

A avaliação ambiental integra ainda a desactivação da linha Carregado - Rio Maior 1 (LCG.RM 1) ao longo de toda a sua 

extensão, que envolve 41 km e 114 apoios, entre a subestação do Carregado e a subestação de Rio Maior. 

Como projecto conexo refere-se ainda a mudança do espaço-canal da linha Rio Maior - Carvoeira para o novo espaço-

canal a Linha LCG-RM4, numa extensão de 6 km entre os apoios P12 e P28. 
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Figura 3.1 – Extracto do Mapa da Rede Nacional de Transporte – Região de Lisboa (adaptado) 
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Figura 3.2 – Tipos de Apoios e sua distribuição ao longo da LCG.RM 4 
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4 ONDE SE VAI LOCALIZAR O EMPREENDIMENTO?  

4.1 LOCALIZAÇÃO

O projecto em estudo, irá desenvolver-se nas sub-regiões Oeste (Região Centro), Grande Lisboa (Região de Lisboa) e 

Lezíria do Tejo (Região Alentejo), nos concelhos de Alenquer, Arruda dos Vinhos, Cadaval, Caldas da Rainha (sub-

região Oeste), Vila Franca de Xira (sub-região da Grande Lisboa) Azambuja e Rio Maior (sub-região Lezíria do Tejo) 

(Figuras 4.1 e 4.2).

No Quadro 4.1 apresentam-se as freguesias directamente atravessadas pelo traçado da linha de transporte de energia 

LCG.RM 4, bem como a respectiva inserção das mesmas a nível concelhio e regional. 

Figura 4.1 – Enquadramento Regional do Empreendimento 
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Figura 4.2 - Enquadramento Local do Empreendimento 
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Quadro 4.1 – Freguesias atravessadas pelo traçado da LCG.RM 4 

Região Sub-Região Concelhos Freguesias

Abrigada 
Aldeia Galega da Mercearia 

Aldeia Gavinha 
Cadafais 
Carrota

Carregado 
Olhalvo 

Pereiro de Palhacana 

Alenquer 

Ventosa 
Arruda dos Vinhos Arruda dos Vinhos 

Alguber 
Cadaval 

Cercal

Centro Oeste

Caldas da Rainha Vidais 
Azambuja Alcoentre 

Arrouquelas Alentejo Lezíria do Tejo 
Rio Maior 

Rio Maior 
Cachoeiros 

Lisboa Grande Lisboa Vila Franca de Xira 
Castanheira do Ribatejo 

4.2 DESCRIÇÃO GERAL DO TRAÇADO  

O traçado da LCG.RM 4 desenvolve-se entre a subestação do Carregado, e a subestação de Rio Maior. 

No início, na zona do Carregado, a linha irá desenvolver-se num território marcado por inúmeras infra-estruturas lineares 

(estradas, comboio, adutoras de água, entre outras) que, na sua grande maioria servem a região de Lisboa; a par 

identificam-se diversas áreas urbanas e áreas com valor patrimonial, embora não classificado. 

Seguidamente a linha passa a sul de Cadafais (sem interferir com o perímetro urbano deste aglomerado), inserindo-se no 

corredor de outras linhas eléctricas existentes. Esta é uma área de difícil implantação da futura Linha devido ao relevo, à 

presença de diversas quintas com exploração vitivinícola e/ou actividade empresarial, à A10, a área afecta ao futuro 

Aproveitamento Hidroagrícola do Rio Grande da Pipa, e ainda à presença de diversos elementos patrimoniais não 

classificados. 

O traçado segue até ao aglomerado de Pereiro de Palhacana e a partir deste para Norte, com uma orientação de SSW-

NNE, até Ponte Ruiva, atravessando, essencialmente áreas agrícolas. Neste troço destaca-se a presença marginal de 

áreas sensíveis para a conservação da Natureza, nomeadamente da Área de Paisagem Protegida da Serra de Montejunto 

(APP - Serra de Montejunto) e do Sítio de Importância Comunitário Serra de Montejunto (SIC - Serra de Montejunto). 

Contudo, salienta-se que o traçado da LCG.RM 4 se localiza fora dos limites destas duas áreas.

Neste troço regista-se a presença de alguns elementos patrimoniais não classificados, nomeadamente na proximidade do 

aglomerado de Aldeia Gavinha. 

A partir deste aglomerado, a LCG.RM 4 desenvolve-se para Nascente e seguidamente para Norte, passando a Oeste do 

núcleo urbano de Alcoentre e do Estabelecimento prisional de Vale de Judeus, até à Vala do Paúl, onde inflecte para 

Poente, inserindo-se maioritariamente em área florestal e no corredor de linhas de transporte de energia existentes.  

Até à subestação de Rio Maior, a linha atravessa uma área predominantemente florestal, onde há a destacar a presença 

de alguns elementos patrimoniais não classificados. 
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5 ANTECEDENTES E ESCOLHA DESTE TERRITÓRIO 

No âmbito dos estudos do Novo Aeroporto de Lisboa na Ota (NAL - Ota), foram iniciados, em Janeiro de 2007, os estudos 

técnicos e ambientais relativos ao Estudo Prévio da Modificação das Linhas da Rede de Transporte de Energia (RNT) na 

Zona do Novo Aeroporto de Lisboa – Ota. 

Os estudos desenvolvidos visavam proceder ao desvio das linhas da RNT da zona do NAL-Ota, de forma a garantir a área 

de servidão aeronáutica do futuro Aeroporto, a qual, de outra forma, ficaria comprometida; aliás, à data, o projecto de  

desvio da linha era considerado como projecto associado/conexo do Projecto de Execução do NAL-Ota.  

Os estudos ambientais iniciaram-se então com a análise prévia de uma área de estudo bastante alargada, na qual se 

inseriu uma faixa com sensivelmente 10 km de largura relativa a cada um dos corredores a estudar, sensivelmente a 

poente e a nascente do então futuro aeroporto, de forma a assegurar o desvio de um conjunto de linhas que atravessavam 

a área que se pretendia libertar, nomeadamente: 

Linha dupla Alto de Mira-Ribatejo/Fanhões-Ribatejo, a 400 kV; 

Linha Carregado-Rio Maior 1, a 220 kV; 

Linha Carregado-Fanhões 2, a 220 kV; 

Linha Palmela-Ribatejo, a 400 kV; 

Linhas Batalha-Ribatejo e Carregado-Rio Maior 2-3, a 400/220 kV; 

Linha dupla Carregado-Santarém, a 220 kV. 

Já nessa fase se procedeu ao contacto com diversas entidades, com particular destaque para as autarquias e outras 

entidades gestoras de infra-estruturas lineares que atravessavam igualmente esta área, com o objectivo de obter 

informação e sugestões tendentes à definição dos melhores e mais consensuais traçados para as linhas a desviar. 

Esses corredores foram então objecto de um Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), datado de 2007, no 

âmbito do qual foram definidas as principais condicionantes territoriais e ambientais da área de estudo, dando origem, 

após se proceder a algumas alterações e ajustes, função das condicionantes que se foram detectando ao longo do EGCA, 

aos corredores preferenciais que seriam então objecto de desenvolvimento do Estudo Prévio da Modificação das Linhas 

da Rede de Transporte de Energia na Zona do Novo Aeroporto de Lisboa – Ota, incluindo o competente EIA 

Com a deslocalização do NAL-Ota para a margem sul do Tejo, prevendo-se a sua construção nos terrenos do Campo de 

Tiro de Alcochete (NAL-CTA) os estudos relativos ao Estudo Prévio e ao EIA da Modificação das Linhas da RNT na Zona 

do NAL-Ota foram suspensos.  

Contudo, permanecia válida a necessidade de reforço do abastecimento de energia à Região de Lisboa, pelo que se deu 

então início aos estudos da Linha Carregado – Rio Maior objecto do presente EIA, cuja 1ª fase de estudos, ou seja, o 

Estudo de Grandes Condicionantes Ambientais se sustentou, em grande parte, na compilação da informação obtida no 

estudo anteriormente referido. 

No EGCA considerou-se então o corredor então analisado e correspondente ao desvio da LCG.RM 1, tendo sido agora 

estabelecida uma nova área de estudo com uma largura média de 7-8 km (cerca de 3-4 km para cada um dos lados do 

eixo do corredor).  
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6 COMO SE DESENVOLVERAM OS ESTUDOS QUE INTEGRAM O PRESENTE EIA? 

Na elaboração de um EIA de linhas eléctricas consideram-se, habitualmente, duas fases: 

A 1.ª fase, que corresponde ao Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais (EGCA), no qual se faz a 
análise e avaliação prévias da sensibilidade ambiental da área de estudo, identificando-se o tipo de condicionantes 
presentes e os impactes potenciais que poderiam vir a ocorrer, associados à concretização da nova linha; 

A 2.ª fase, que respeita ao desenvolvimento do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), no qual se detalha a avaliação 
dos impactes negativos e positivos associados à construção e exploração desta nova linha, bem como se indicam as 
medidas identificadas como mais eficazes para os minimizar. 

No EGCA definiram-se os aspectos ambientais que, função das características do projecto e da área onde o mesmo se vai 

concretizar, se evidenciaram como mais relevantes para assegurar a correcta avaliação ambiental e de condicionantes 

territoriais da área a ser atravessada, e que eram susceptíveis de condicionar o desenvolvimento do traçado da nova linha. 

Identificaram-se assim áreas urbanas, áreas com valor para a conservação da Natureza, ou de maior interesse natural, 

valores patrimoniais, entre outras e simultaneamente, auscultaram-se as zonas menos desfavoráveis para a localização da 

linha (ex.: áreas florestais, de preferência pinhal ou de matos, afastadas de povoações) e que, tanto quanto possível, 

deveriam ser consideradas na avaliação dos traçados alternativos em estudo e, consequentemente, na definição do 

corredor a escolher para implantar o traçado da LCG.RM 4.  

Com efeito, no EGCA pretendeu-se verificar se o projecto era ambientalmente possível, qual o corredor que se 

apresentava como mais favorável, quais as condições ambientais que o projecto de execução deveria ter em conta, ou 

que medidas deveriam ser estudadas para diminuir o efeito negativo/melhorar o positivo, dos impactes que se podiam 

esperar. 

Nesta avaliação consideraram-se, quer os estudos já anteriormente realizados, e que contribuíram para um conhecimento 

profundo da área de implantação, quer novas avaliações técnicas, reconhecimentos de campo  e contactos com as 

entidades interessadas no projecto, que conduziram à definição do corredor mais adequado, tendo por base a 

identificação dos seguintes aspectos ambientais como os mais relevantes para a decisão: 

Aspectos Ecológicos; 

Paisagem e Uso do Solo; 

Ordenamento e Gestão do Território e Condicionantes Legais, Servidões e Restrições de Utilidade Pública; 

Ruído; 

Património Cultural. 

A estes descritores ambientais foi associado um grau de importância que ,ponderado pela extensão dos 13 troços  em 

análise (Figura 6.1), bem como pela integração de sugestões/comentários das entidades contactadas, permitiu 

seleccionar o corredor ambientalmente mais favorável à implantação da LCG.RM 4.

Como se depreende das figuras apresentadas, quer os troços em estudo, quer o corredor seleccionado não apresentam 

uma largura regular, aliás esta é, na maioria dos casos, muito superior aos 400 m, porque ao longo dos estudos se foram 

fazendo ajustamentos pontuais, de forma a evitar situações menos favoráveis ao estabelecimento do corredor 

seleccionado (presença de quintas com exploração vitivinícola e/ou empresarial, planos de pormenor previstos, ocupação 

habitacional dispersa, etc.) e, consequentemente, à posterior implantação, dentro deste, do traçado da LCG.RM 4. 
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Figura 6.1 – Apresentação dos Corredores/Troços estudados no EGCA (à esquerda) e  
do Corredor Ambientalmente mais Favorável à implantação da LCG.RM 4 (à direita) 

Como conclusões a retirar da 1.ª fase do EIA, pode apontar-se que não foram identificadas situações impeditivas do 

desenvolvimento deste projecto, uma vez que: 

não se interfere directamente com áreas habitadas; 

não se interfere com áreas classificadas para a conservação da natureza; 

não existem restrições regulamentares que impeçam a construção ou o funcionamento de uma infra-estrutura desta 
natureza.. 

Destaca-se ainda que, no decurso deste estudo, foi possível identificar benefícios caso se procede-se a um desvio pontual 

de Linha Rio Maior – Carvoeira (LRM.CVR), a 220 kV (Figura 6.2) no troço em que as mesma é paralela à actual linha 

LCG.RM 1. Efectivamente, se se iria proceder ao desvio da Linha LCG.RM 1, beneficiando toda a área atravessada pela 

mesma, tal não riria ocorrer num pequeno trecho paralelo, relativo à Linha Rio Maior – Carvoeira. 

Combinação de troços 
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Assim sendo, considerou-se este desvio, salvaguardando-se o atravessamento da povoação de Venda do Freixo (entre 

Cabeço das Coelhas e Casais da Serra); o desvio da LRM.CVR respeita aos apoios (P) P12 a P28 e compreende uma 

extensão de  cerca de 6 km, sendo o mesmo considerado como uma oportunidade de melhoria ambiental, uma vez que 

o mesmo permitirá o afastamento das construções existentes. 

Figura 6.2 – Pormenor da Localização do Troço a Desviar da LRM.CVR a 220 kV 

A 2.ª fase dos estudos ambientais da LCG.RM 4 corresponde ao EIA, propriamente dito, sendo que esta foi dirigida de 

modo específico ao estudo do Projecto de Execução da Linha Carregado-Rio Maior 4 a 400/220 kV (220 kV), com o 

desenvolvimento do traçado dentro do corredor escolhido na fase anterior e, em colaboração directa entre a equipa do EIA 

e os autores do projecto da linha, abrangendo nesta 2.ª fase os aspectos ambientais, geralmente, considerados nestes 

estudos e aprofundando os aspectos anteriormente abordados na 1.ª fase do EIA. 

No EIA, procede-se então à elaboração de uma caracterização mais desenvolvida do ambiente a afectar pelo projecto, à 

identificação e avaliação dos impactes ambientais previsíveis relacionados com a construção e o funcionamento da 

LCG.RM 4, bem como com a desmontagem/desactivação da LCG.RM 1; são ainda apresentadas as medidas propostas 

para evitar ou diminuir os efeitos negativos ou valorizar os efeitos positivos do projecto. 
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7 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DA ÁREA DE IMPLANTAÇÃO DA FUTURA LCG.RM 4 

Na área de implantação da nova LCG.RM 4, predominam os usos do solo relacionados com a actividade agrícola, estando 

bem representadas as áreas de vinha, cultura que assume uma forte componente económica e, social e cultural, e os 

regadios; domina igualmente a actividade florestal, com manchas de floresta de produção (eucalipto e pinheiro), sendo 

raras as manchas de espécies de protecção como o sobreiro, a azinheira ou os carvalhos.  

Áreas de Actividade Agrícola

Áreas de Uso Florestal 

As actividades industrial e comercial concentram-se, essencialmente, no início do traçado, junto ao Carregado e sua 

envolvente, onde domina a actividade logística, as unidades industriais e empresariais e de armazenagem.  

Áreas Empresarias (Indústria) 

Relativamente ao uso do solo de características residenciais, este assume expressão relevante na zona urbana do 

Carregado, sendo que no restante território da área de implantação da LCG.RM 4 apenas se encontram pequenos núcleos 

urbanos e alguns aglomerados rurais. 
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Áreas de Edificação Consolidada e de Edificação Dispersa 

Refira-se, contudo que, embora se registe uma diversidade significativa de usos do solo, no traçado da LCG.RM 4, com 

cerca de 57 km de extensão, consegue-se evitar, por completo, a sobrepassagem de núcleos urbanos, aglomerados 

rurais, habitações dispersas e equipamentos públicos.

Porém, a grande extensão do traçado implicou o atravessamento 

de áreas com características diferenciadas entre si, tendo sido 

identificadas quatro grandes unidades de paisagem (Figura 7.1),

isto é, áreas com características naturais, de relevo e de ocupação 

do solo distintas entre si, e que caracterizam as distintas áreas de 

estudo, conforme seguidamente e descreve. 

UP1 - SERRA DE MONTEJUNTO 

“(...) um dos extremos do Maciço Calcário Estremenho (...) 

elevando-se a 666 metros de altitude, é uma ilha calcária num mar 

de vinhedos e pomares. Os matos de carrascos dominam as suas 

vertentes, surgindo entre elas os rendilhados brancos dos  

calcários (...)” (ICN, 2000). As vertentes íngremes e os declives 

escarpados dificultam a utilização e ocupação humana, pelo que 

dominam os matos e as pastagens naturais. 

Ao longo da linha de cumeada principal é possível encontrar “(...) 

um planalto, verdadeiro miradouro da Estremadura, abarcando um 

vasto horizonte: o Tejo e as lezírias, a cidade de Lisboa (...), as 

serranias, também cársicas, de Candeeiros (idem).

A Serra de Montejunto encontra-se classificada: 

a nível nacional, como Área de Paisagem Protegida da Serra 
de Montejunto, criada pelo Decreto Regulamentar n.º 11/99, 
de 22 de Julho; 

a nível europeu, como Sítio de Importância Comunitária da 
Rede\Natura 2000 (SIC) da Serra de Montejunto (RCM 
nº 76/2000 de 15 de Julho). 

Figura 7.1 – Unidades de Paisagem na Área de Estudo e 
Corredor de Implantação do Traçado da LCG.RM 4 

UP

UP
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A classificação desta área como Paisagem Protegida 

sustenta-se no facto da serra de Montejunto constituir um 

repositório de vegetação natural de importância nacional, 

possuir evidente interesse geológico, traduzido em 

afloramentos rochosos que proporcionam aspectos de 

relevante interesse paisagístico, e constituir uma zona 

importante para a preservação de determinadas espécies 

animais, das quais se destacam os morcegos.

A Serra de Montejunto apresenta uma natureza calcária, que 

suporta povoamentos florísticos típicos, apresentando no 

seu elenco florístico cerca de 400 espécies, algumas das 

quais endémicas. Entre as comunidades florísticas 

presentes destaca-se a vegetação de meios rochosos, 

matos de carrasco  e um carvalhal de carvalho-cerquinho. 

Povoamentos Florísticos típicos da Serra de Montejunto 

A área de estudo apresenta características rurais, embora com elevado grau de humanização, tanto pelas práticas 

agrícolas e florestais, como pelos aglomerados urbanos e habitação dispersa. Regista-se a predominância dos biótopos

“Mosaico Agrícola” (culturas anuais - cereal, hortícolas, olival e vinha) e “Floresta de Produção” (eucalipto) / “Floresta Mista 

de Produção” (eucalipto e pinheiro), dominando o primeiro na zona sul da área de estudo, e o segundo na zona norte.  

Salienta-se a importância desta área para a fauna de morcegos; esta situação decorre da natureza calcária do maciço, 

que propicia a formação de “cavernas” utilizados pelos morcegos como abrigos, registando-se a presença de oito 

espécies, todas elas com estatuto de ameaça, sendo que destas destaca-se a presença de um abrigo importante para a 

hibernação do morcego de peluche, cerca de 1,5 km do traçado da linha de transporte de energia em estudo, o qual se 

localiza fora do corredor em estudo.

Os morcegos constituem um grupo considerado susceptível ao tipo de empreendimento em questão, destacando-se a 

presença, para além do abrigo da serra de Montejunto, de um abrigo confirmado e dois potenciais, a cerca de 600/700 m 

do traçado da linha. Foi ainda confirmada a presença de morcegos no vale próximo do sopé da Serra de Montejunto (o 

qual deverá constituir uma zona de alimentação), determinando a classificação desta área como área sensível.
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Em relação às comunidades faunísticas a área de estudo apresenta um mosaico interessante de biótopos, desde cursos 

de água com galerias de arvoredo, campos agrícolas e floresta (de produção) com matos de características locais. No 

entanto, o elevado grau de fragmentação espacial, incluindo diversas vias e habitação dispersa, reduzem a área de 

ocorrência de espécies com valor para a conservação da natureza, encontrando-se a maior parte da fauna com valor 

conservacionista associada aos cursos de água, destacando-se a presença da lontra, de cágado-mediterrânico, do sapo e 

das espécies piscícolas endémicas, boga-portuguesa e ruivaco.  

Entre as aves, das rapinas, um dos grupos com maior valor de conservação e potencialmente mais afectadas pelas linhas 

eléctricas aéreas (em termos qualitativos), as espécies com maior relevância nestas região são o milhafre-preto, o 

peneireiro-comum e a águia de asa-redonda.  

UP2 - COLINAS DE RIO MAIOR E OTA 

Segundo a DGOTDU (2004), esta unidade das “Colinas 

de Rio Maior e Ota” integra paisagens “(...) caracterizadas 

essencialmente por um relevo ondulado no qual correm 

diversos afluentes do Tejo, entre os quais se destaca a 

ribeira de Alenquer e o rio da Ota, e por um uso florestal 

dominante (eucaliptal e alguns pinheiros bravos)”.  

A monotonia desta paisagem florestal apenas é 

interrompida por algumas áreas agrícolas, pela profusão 

de vias rodoviárias, e pela forte presença da indústria 

extractiva.  

Os aglomerados urbanos estão concentrados em núcleos 

incoerentes, de pequena a média dimensão, geralmente de fraca 

qualidade visual. Os horizontes visuais são geralmente curtos já 

que, tanto o relevo, como o coberto arbóreo, impedem o acesso 

visual sobre as unidades de paisagem envolventes.  

Daqui resultam paisagens pouco interessantes, desequilibradas e de 

certa forma expectantes, consequência provável das medidas 

preventivas há muito accionadas para a área do aeroporto da Ota. 

UP3 - LEZÍRIA DO TEJO

Esta unidade de paisagem constitui uma extensa superfície aluvionar, dominada pela presença do Tejo, e abrange toda a 

área da margem esquerda deste rio, e uma parte dos terrenos da sua margem direita. 

Caracteriza-se por um relevo plano (declives inferiores a 2%), baixa altitude (cotas inferiores a 10 metros), solos de elevada 

capacidade de uso agrícola, e uma rede de drenagem de elevada densidade. A presença de diques e de valas de 

drenagem, articuladas com a estrutura fundiária da planície, constituem acções complementares de adaptação à dinâmica 

da paisagem da Lezíria (PDM Cartaxo). 

Trata-se de uma paisagem extremamente produtiva, dada a riqueza dos solos e a abundância de água, marcada pela 

agricultura intensiva de regadio, de que são evidência os inúmeros pivots. A presença de vegetação da galeria ripícola, 
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constituída por freixos, choupos, salgueiros e amieiros, imprime alguma diversidade e contraste à uniformidade visual e 

paisagística desta unidade de paisagem.  

As condições favoráveis às inundações registadas nesta planície aluvionar, condicionam a ocupação humana, que se limita 

ao necessário em termos de apoio agrícola. Os povoamentos (com predominância dos pequenos aglomerados), 

aproveitam as pequenas elevações como defesa da inevitável subida das águas. A topografia natural e o uso de solo 

(predominantemente constituído por culturas intensivas de regadio), permitem, nesta unidade de paisagem, amplas 

perspectivas visuais e limites visuais relativamente fracos. 

UP4 - OESTE INTERIOR: BUCELAS - ALENQUER 

As paisagens desta Unidade correspondem a uma sucessão de relevos suaves e arredondados e de vales pouco 

encaixados, de orientação NO-SE. É também possível 

observar algumas encostas mais escarpadas, nas quais é 

frequente a paisagem aberta de ocupação agrícola dominante 

(na qual se destaca a presença da vinha).  

O povoamento é do tipo disperso e distribuído ao longo das 

principais vias de comunicação, alternando entre urbano/su-

burbano e rural.  

Os aspectos negativos nesta Unidade são, sem dúvida, as 

áreas de extracção desregrada de inertes (muitas de grandes 

dimensões e exploração, outras já abandonadas mas não 

recuperadas) e as áreas de expansão urbana aparentemente 

aleatória e com características suburbanas. 

Para além destas Unidades de Paisagem foram ainda identificadas Sub-unidades identificaram-se micro unidades de 

contornos indefinidos nas UP4 - Oeste Interior: Bucelas - Alenquer e UP2 – Colinas de Rio Maior e Ota que dominam a 

área de estudo, que se devem a grande profusão a dispersão de usos urbanos, agrícolas e florestais, dificilmente 

individualizáveis como Sub-unidades. 
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No que respeita ao ordenamento do território, este é regulado pelos Planos Directores Municipais (PDM) dos 7 

concelhos atravessados pela LCG.RM 4, os quais se encontram em diferentes etapas da sua revisão, à excepção do PDM 

de Vila Franca de Xira que tem já aprovada a 1.ª revisão, tendo sido publicado o seu Regulamento através do Aviso 

n.º 20905/2009 de 18 de Novembro de 2009.  

Referem-se ainda o Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana (PROT-AML), o qual se encontra 

em revisão, e o pelo Plano Regional de Ordenamento do Território do Oeste e Vale do Tejo (PROT-OVT), recentemente 

aprovado. 

Da leitura dos regulamentos dos PDM presentes na área de estudo, em nenhum destes se encontraram disposições 

específicas a impedir ou a delimitar a construção de linhas de transporte de energia. 

Relativamente às ocorrências patrimoniais, esta área apresenta grande antiguidade nos testemunhos da ocupação 

humana, o que lhe confere uma importância considerável ao nível do património. De acordo com os estudos efectuados foi 

possível confirmar, pela prospecção arqueológica sistemática do traçado da linha, a presença de 81 elementos de interesse 

patrimonial, não classificado. 

8 QUE IMPACTES AMBIENTAIS ESTÃO ASSOCIADOS À IMPLANTAÇÃO DA LCG.RM 4? 

8.1 COMO FORAM AVALIADOS OS IMPACTES ? 

A avaliação dos impactes ambientais relacionados com a implementação da nova linha, incide sobre as diferentes fases e 

actividades, desde o começo das obras, até à entrada em funcionamento/exploração da Linha, envolvendo as seguintes 

fases: fase de construção; fase de exploração e fases de desmontagem e desactivação.

Porém, importa salientar que a avaliação de impactes para a fase de desmontagem e desactivação da LCG.RM 4 é 

difícil de assegurar, uma vez que, não é previsível que esta linha venha a ser desmontada/desactivada num futuro 

EP n.º 26 - Quinta e Capela de St.º António da Boavista 

Elemento Patrimonial (EP) n.º 40 - Quinta Nova 
EP n.º 111 - Quinta e Capela da Ponte 
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próximo; contudo neste estudo procedeu-se à avaliação dos impactes associados à desactivação/desmontagem  da linha 

a 220 kV – LCG.RM 1. 

Assim, desenvolveu-se a presente avaliação de impactes ambientais considerando: 

as fases de construção e exploração da Linha Carregado - Rio Maior (LCG.RM 4); 

as fases de desmontagem e desactivação da Linha Carregado - Rio Maior 1 existente (LCG.RM 1 a 220 kV), a 
ocorrer na sequência da entrada em exploração da nova LCG.RM 4. 

Descrevem-se seguidamente, de forma sucinta, as actividades mais comuns, associadas à implementação da linha, que 

ocorrem durante as fases de construção, exploração, desmontagem e desactivação de uma linha de transporte de energia, 

às quais se associam potenciais impactes. 

Fase de Construção – nesta fase ocorrem as principais intervenções susceptíveis de causar perturbação; são elas  

desmatação nos locais de montagem dos apoios, estaleiros e acessos – actividade que implica, regra geral, 
impactes ao nível da vegetação (incluindo corte de árvores e arvoredo) e perturbação da fauna;  

estaleiros e acessos aos locais dos apoios – esta actividade provoca impactes ao nível da compactação de terrenos, 
do aumento potencial do tráfego associados à obra, ruído, resíduos, perturbação das actividades locais; 

abertura dos caboucos para a colocação dos apoios – esta actividade é responsável por originar impactes ao nível 
dos terrenos devido à escavação e remoção de solos, em geral numa área de 400 m² por apoio; contudo, após 
terminada a colocação do apoio, a área afectada a estes elementos será, em média, de 120 m²; 

abertura de faixa para passagem dos cabos da linha e colocação destes cabos – esta actividade cria uma faixa de 
servidão em altura com cerca de 45 m de largura, com impactes ao nível da vegetação de grande desenvolvimento 
(apenas para floresta de produção), devido à necessidade de assegurar uma distância de segurança das árvores à 
linha. 

Fase de Exploração – nesta fase consideram-se como actividades responsáveis pela maior parte dos impactes as 

seguintes:

presença no terreno de apoios e da linha – esta actividade poderá provocar impactes ao nível da paisagem, 
contribuindo para a sua desvalorização, da fauna, com destaque para a avifauna e morcegos pelo risco de  
colisão/electrocussão), ruído da linha, a componente social, sobretudo, pelo receio e desconfiança associados à 
presença de campos electromagnéticos; 

reparação ou substituição de algum dos componentes da linha (por exemplo, cadeias de isoladores) – esta 
actividade poderá provocar impactes ao nível da fauna, devido à perturbação que tem associada (movimentação de 
trabalhadores e veículos), bem como devido à servidão criada, mediante a qual serão assegurados, em 
permanência, acessos francos à linha;  

manutenção da faixa de protecção da linha – esta actividade poderá provocar impactes ao nível do corte de  
vegetação de crescimento rápido, de perturbação da fauna e seu habitat, e  da componente social e de ordenamento 
do território devido às restrições que impõe a determinados usos do solo, ao nível da plantação de árvores 
diminuindo, potencialmente, o rendimento dos terrenos; 

incremento da rede de transporte de energia eléctrica – respeita aos aspectos positivos da m«nova linha, o que 
assume significado relevante, dado o número de pessoas empresas e serviços potencialmente beneficiados pela 
nova infra-estrutura. 
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Fase de Desmontagem – nesta fase as actividades mais relevantes são similares à construção, com menor relevância 

dado não ter que se proceder a desmatação, os acesso já estarem maioritariamente operacionais e deverão  ser 

usados os estaleiros de apoio à construção da linha nova; assim tem-se: 

produção de resíduos diversos, ruído, execução do corte dos maciços de fundação dos apoios a realizar até uma 
profundidade máxima de 0,80 cm; 

Fase de Desactivação – com a desactivação não ocorrem propriamente actividades, mas sim implicações de natureza 

positiva associadas a: 

Uso do solo – liberalização dos terrenos até então submetidos a regime de servidão, seja na faixa da linha, seja nos 
seus apoios, permitindo o desenvolvimento de  usos do solo de qualquer natureza, assumindo relevância no que 
respeita ao uso urbano, em particular nos casos em que ocorrem aglomerados e/ou habitações isoladas actualmente 
sobrepassadas pela linha; 

Valorização da paisagem e da propriedade, bem como de áreas sujeitas a regimes de restrição – resultante da 
remoção de todos os componentes da linha (apoios, cabos, etc.); 

Componente social – ao nível económico, pelo acréscimo de rendimentos associados ao uso do solo; e devido ao 
facto de deixar de haver problemas relacionados com o ruído ou com a apreensão relativa a campos 
electromagnéticos. 

8.2 QUAIS SÃO OS IMPACTES MAIS IMPORTANTES IDENTIFICADOS? 

8.2.1 Durante as Fases de Construção e de Exploração da LCG.RM 4 

O traçado da futura linha LCG.RM 4, com cerca de 57 km de extensão e 162 apoios, irão interferir com o uso actual do 

solo e a ocupação urbana, com a população que aí reside, bem como sobre os valores naturais, paisagísticos e culturais. 

Estes impactes são resultantes da ocupação de terrenos para colocação dos apoios, envolvendo cerca de 400m² para 

cada unidade, ou seja, um total de 6,5 ha durante a construção da linha para possibilitar a colocação e montagem das 

peças dos apoios, a manobra de máquinas, etc.. Após terminada a fase de construção a área ocupada ficará reduzida aos 

locais de implantação de cada apoio, ou seja, cerca de 120 m². 

No que respeita à afectação que os apoios da LCG.RM 4 irão provocar, verifica-se que os solos com ocupação agrícola

(culturas variadas – vinha, pomares, olival, culturas de regadio, etc.) serão os mais afectados, uma vez que sobre eles 

está prevista a colocação de 83 apoios. Esta afectação é considerada importante, pois incluem-se dentro da ocupação 

agrícola as áreas de vinha, fonte importante de rendimento económico local, sobre as quais deverão ser colocados 32

apoios (20 % do total de apoios) (Quadro 8.1).

Quadro 8.1 – Afectação dos Apoios no Uso do solo 

Área com Uso: N.º Apoios %

Florestal (floresta de produção –eucaliptal e pinhal 70 43

Agrícola total (incluindo vinhas) 83 51

Agrícola (sem vinhas) 51 31 

Vinhas 32 20 

Outros usos 9 6

Total de Apoios 162 100
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Nas áreas com ocupação florestal (floresta de produção com eucaliptal ou pinhal ou mista) prevê-se que venham a ser 

colocados 70 apoios e, sobre as áreas com outros usos (matos, afloramentos rochoso urbano e industrial) 9 apoios.

Não serão colocados apoios nas áreas sensíveis que respeitam à Área de Paisagem Protegida (APP) e Sítio de 

Importância Comunitária (SIC) da Serra de Montejunto (ver Figura 9.1). Contudo, dada a proximidade do traçado da linha 

ao limite exterior destas áreas, durante as obras é previsível alguma perturbação das mesmas devido ao movimento de 

pessoas e veículos; considera-se contudo que, após a obra, esta perturbação será substancialmente reduzida, não se 

esperando maiores efeitos significativos sobre as espécies (vegetais e animais) existentes. 

Quanto às áreas com regimes restritivos, como é o caso das Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica 

Nacional (REN), prevêem-se afectações resultantes da implantação de  61 apoios e 59 apoios, respectivamente, 

determinando que, dos 120 apoios previsto, 25 (21%) serão colocados em áreas classificadas simultaneamente como 

RAN e REN (Quadro 8.2); nestas áreas é admitida a colocação de linhas, mediante licenciamento específico, e na 

ausência de alternativas credíveis. 

Quadro 8.2 – Afectação dos Apoios em áreas de RAN e de REN 

Área com Restrições N.º Apoios %

Reserva Agrícola Nacional (RAN) 59 36

Reserva Ecológica Nacional (REN) 61 38

RAN e REN 25 21

Total de Apoios 120 74

Relativamente ao património também não são esperados efeitos negativos, uma vez que os mesmos se encontram a 

distâncias consideráveis, quer dos apoios, quer da própria linha. 

Na fase de exploração identificam-se restrições ao uso do solo associadas ao estabelecimento da faixa de protecção da 

LCG.RM 4, com 45 m de largura, que representará uma área total de 256 ha, ou seja, apenas 12 % da área total do 

corredor onde se implantará a linha. 

Prevêem igualmente impactes visuais negativos, uma vez que a LCG.RM 4 (apoios e cabos da linha) será visível de 

diversos pontos da paisagem. 

Tendo sido considerado um afastamento significativo em relação às habitações, não são previsíveis efeitos negativos ao 

nível do ruído, uma vez que os valores esperados são inferiores aos admitidos legalmente. Quanto aos campos 

electromagnéticos, os valores previstos são muito inferiores aos limites legalmente definidos para a exposição humana, 

estando adicionalmente esta nova linha afastada de locais com presença permanente de pessoas, não se esperando 

qualquer impacte decorrente destes campos. 

Em síntese não se esperam, relativamente à construção e funcionamento da LCG.RM 4, impactes negativos com 

importância susceptíveis de tornar este empreendimento ambientalmente inviável. De facto, considerando a natureza dos 

impactes identificados, a sua reduzida magnitude na generalidade dos casos, em particular no que respeita aos impactes 

permanentes, a par da incidência local e/ou temporalmente restrita, atribui-se aos mesmos reduzido significado global. 

Aliás, é ainda previsível que os impactes apresentados possam ser minimizados, por cuidados durante a obra e/ou pela 

aplicação de medidas durante o período de exploração da linha. Assim, classificam-se os impactes negativos associados 

às fases de construção e de exploração da futura LCG.RM 4, global e residualmente pouco significativos.
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8.2.2 Durante as Fases de Desmontagem e Desactivação da linha existente - LCG.RM 1 

Os impactes esperados na fase de desmontagem da actual LCG.RM 1 serão essencialmente similares, embora mais 

circunscritos, aos descritos para a fase de construção. Os impactes estarão neste caso associados à remoção da linha e 

de parte das fundações dos apoios, sendo que, terminada a actividade, o terreno ficará totalmente livre de qualquer 

ocupação afecta a linhas de transporte de energia. 

A actual Linha Carregado - Rio Maior 1, a 220 kV, atravessa hoje áreas urbanas de uso habitacional, comercial e 

industrial, equipamentos (escola), pedreiras, diversas infraestruturas (adutoras, aquedutos, gasoduto) fruto, quer da sua 

idade (construída em 1983), quer do crescimento urbano entretanto registado nas áreas que a mesma atravessa. 

A LCG.RM 1, no seu percurso de 41 km e 114 apoios, entre a subestação do Carregado e a subestação de Rio Maior, 

também atravessa importantes áreas agrícolas (algumas das quais com presença de vinha) e florestais, assim como 

áreas com restrição ao uso, nomeadamente áreas de RAN e áreas de REN e, ainda áreas classificadas ao abrigo da 

conservação da natureza, pois: a LCG.RM1 tem colocados dentro da APP e SIC da Serra de Montejunto 8 apoios, os 

quais serão desmontados e desactivados. 

A desactivação da LCG.RM 1, com a remoção de todos os seus componentes (maciços de fundações, apoios, cabos 

da linha), irá viabilizar a reversibilidade de todos os efeitos negativos identificados, contribuindo para a melhorar a 

respectiva envolvente, ao nível da população, da conservação da natureza e da gestão e ordenamento do território. 

A remoção da LCG.RM 1 contribuirá também para a redução do risco de colisão de aves e morcegos com a infra-estrutura 

que actualmente se desenvolve dentro da AAP e SIC da Serra de Montejunto. 

Referem-se ainda o projecto conexo relativo ao desvio da linha da Rio Maior - Carvoeira  (apoios P12 a P28 da 

LRM.CVR), proposto na sequência do presente estudo, igualmente com o objectivo de libertar o espaço canal da Linha 

CG.RM1, na sequência da substituição desta para a nova Linha CG.RM4. 

Desta forma classificam-se os impactes associados à fase de desactivação das linhas LCG.RM 1 e LRM.CVR como 

positivos, embora igualmente pouco significativos. 

Em Anexo, apresentam-se na Figura 2 - Carta Síntese de Impactes, os impactes associados à infra-estrutura, 

nomeadamente, os impactes positivos/negativos e directos/indirectos que são esperados ao nível dos principais 

descritores ambientais analisados. 

9 QUAIS FORAM AS MEDIDAS PREVISTAS PARA EVITAR OU REDUZIR OS EFEITOS 
NEGATIVOS DO PROJECTO NO AMBIENTE? 

O processo que envolveu a delimitação do corredor para implantação da futura Linha Carregado-Rio Maior, a 400/220 kV 

(220 kV) permitiu reduzir significativamente os potenciais impactes negativos associados à implementação deste 

projecto.

Destaca-se o trabalho exaustivo desenvolvido na 1ª fase dos estudos, envolvendo as equipas de projecto e dos estudos 

ambientais, bem como diversas entidades com relevância na definição dos usos previstos do solo e na gestão territorial e 

municipal, permitindo obter um quadro de referência relevante para assegurar a minimização dos impactes devidos ao 

traçado da linha. 

Assim, no decorrer dos estudos, foram-se assegurando ajustamentos ao corredor de estudo e, consequentemente, ao 

traçado da linha, na de forma a assegurar a salvaguarda de usos actuais e previstos, que iam sendo conhecidas, no 
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território a ser atravessado. Inclusivamente, procedeu-se mesmo a alargamentos pontuais do corredor de estudo visando a 

protecção de aglomerados urbanos, áreas com valor para a conservação da natureza, quintas e áreas agrícolas com 

vinha, património construído, incluindo ainda os usos em perspectiva para este território expressos nos Planos Directores 

Municipais, em revisão, dos concelhos atravessados pela linha. 

Esta estratégia de abordagem permitiu reduzir significativamente os impactes associados à exploração da linha; contudo 

permanecem alguns impactes na fase de exploração, globalmente de reduzido significado, que foram objecto de proposta 

de medidas para reduzir o impacte associado, como por exemplo: 

Dada a proximidade da futura aos sítios classificados da Serra de Montejunto, foram previstas medidas para a linha 
(para além de suprimir os apoios dentro desta área e assegurar a desactivação da linha LCG-RM1) com vista a 
atenuar acrescidamente os potenciais impactes negativos associados ao projecto, a saber: 

colocação, nos cabos de guarda da linha, de BFD (bird fligth diverters), ou seja, dispositivos para permitir que a 

linha seja mais visível para as aves, os quais serão colocados em dois troços da nova linha que se desenvolvem 

nas imediações de Montejunto (Figura 9.1);

colocação de plataformas para ninhos de cegonhas nos apoios em dois troços da nova linha (Figura 9.1).

com o objectivo de garantir uma maior visibilidade da linha para a navegação aérea, serão instaladas bolas 
brancas e vermelhas (bolas de balizagem) em todos os vãos (distância entre apoios) com mais de 500 m de 
comprimento. 

Já no que respeita à fase de construção, que respeita à fase de maior perturbação mas ocorrendo num período de tempo 

consideravelmente curto (cerca de 15 meses) serão adoptadas, na empreitada de construção, as seguintes medidas: 

Múltiplos procedimentos de boa prática ambiental associados à 

Implantação de estaleiro e acessos de obra condicionados a um conjunto de limitações, que visam  proteger as 

linhas de água, os valores naturais e culturais, as áreas com  maior interesse social, como terrenos agrícolas com 

vinhas e áreas com potencial turístico, privilegiando-se a sua localização em áreas já degradadas e/ou já 

anteriormente usadas para os mesmos fins, em parques industriais, ou em locais sem condicionantes territoriais; 

gestão e reabilitação das áreas de estaleiro e apoio à obra, visando reduzir a perturbação ao nível do tráfego e 

das condições de habitabilidade da população local, do ruído, poeiras, gestão de resíduos e produtos 

combustíveis, entre outros aspectos habitualmente associados  a obras de construção civil; 

no que respeita ao património, e embora não haja nenhum elemento patrimonial classificado ou em vias de 
classificação no corredor de implantação da linha, propõe-se o acompanhamento arqueológico de todos os 
trabalhos de desmatação e revolvimento de solos associados À implantação de apoios, implantação de estaleiros e 
abertura de acessos, de modo a possibilitar uma intervenção adequada no caso de se identificarem vestígios 
arqueológicos; 

uma vez que a maioria dos apoios serão colocado em  área agrícola propõe-se que, durante os trabalhos de 
construção da linha, seja garantida a circulação local para acesso às parcelas agrícolas e aos diversos lugares e 
edifícios, devendo ser divulgada publicamente qualquer interrupção provisória de caminhos, bem como os acessos 
alternativos propostos; 

quanto à colocação de apoios em áreas da RAN e da REN deverá ser assegurado o cumprimento da legislação em 
vigor relativamente à utilização para fins não agrícolas, bem como à ocupação de solos da REN justo das entidades 
respectivas;
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Apoios para Ninhos de Cegonhas (P89 a 
P96) e BFD’s (P88 a P105) 

Apoios para Ninhos de Cegonhas (P2 a 
P17) e BFD’s (P2 a P16) 

Figura 9.1 - Identificação do Troço da LCG.RM 4 a ser Objecto de Medidas de Minimização  
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São ainda propostas as seguintes medidas de carácter geral: 

O calendário dos trabalhos será comunicado às Câmaras Municipais envolvidas e aos serviços de protecção civil 

municipais; 

durante a obra deverá estar em funcionamento um serviço de atendimento ao público para prestar informações, e 

receber sugestões e reclamações, pelo menos através de uma linha telefónica com atendimento automático. 

após a conclusão dos trabalhos, toda a área deverá ser limpa de materiais sobrantes e os solos descompactados, 

para facilitar a sua recuperação. 

Por último refere-se que as medidas a aplicar aos trabalhos de construção estão organizadas no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 6 do EIA), que deverá integrar o Caderno de Encargos desta empreitada. 

10 CONCLUSÕES

O projecto em avaliação respeita à construção de uma nova Linha da Rede Nacional de Transporte, com cerca de 57 km 

de extensão e 162 apoios, entre a subestação do Carregado e a subestação de Rio Maior, na sequência da qual será 

desactivada uma outra linha actualmente em exploração, a linha Carregado - Rio Maior 1, esta com 41 km de extensão e 

114 apoios. Refere-se ainda o projecto conexo da Linha Rio Maior – Carvoeira, que deverá ser desviado para o novo 

espaço-canal, libertando do canal da Linha Carregado - Rio Maior 1. 

A caracterização do ambiente que será potencialmente afectado, e a análise dos impactes ambientais associados à 

construção e exploração da futura Linha Carregado - Rio Maior 4 a 400/220 kV (220kV), e desactivação da Linha 

carregado – Rio Maior 1, permitem concluir que esta infra-estrutura é ambientalmente viável, dadas as suas 

características físicas e técnicas, e as condições da sua implantação no local. 

No que respeita aos impactes ambientais, refira-se que não foram identificados impactes negativos significativos ao 

nível dos descritores em avaliação, associados à exploração da nova linha. 

Identificam-se, contudo, como principais impactes associados à implantação da nova LCG.RM 4, os que ocorrem na sua 

fase de construção, embora o projecto não seja contrário às disposições regulamentares ou legais, havendo apenas a 

referir a ocupação de áreas de RAN e de solos integrados na REN.  

Em síntese, associam-se ao empreendimento em apreço, impactes negativos durante a fase de construção, de 

incidência local e temporários, e maioritariamente pouco significativos, a par dos benefícios regionais assegurados 

pela sua exploração e posterior desactivação da linha a substituir. 

Refere-se ainda que as acções de minimização de impactes locais negativos, nomeadamente no decurso da construção, 

determinam impactes residuais negativos pouco importantes. 

Já na fase de exploração identificam-se benefícios relacionados com o aumento da fiabilidade das condições de 

fornecimento de energia. Simultaneamente, associam-se à desmontagem e desactivação da LCG.RM 1, bem como ao 

desvio pontual da LRM.CVR, entre os P12 e P28, impactes positivos permanentes e significativos.

Face ao exposto, considera-se que a Linha Carregado – Rio Maior 4, é ambientalmente viável, e mesmo desejável, face 

à necessidade de reforço no abastecimento de energia eléctrica à região da Grande Lisboa, devido à pressão urbana 

que ocorre actualmente, cumprindo objectivos de planeamento sectorial e territorial, sem que com isso sejam impostos  

efeitos/impactes negativos significativos no ambiente. 
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ANEXO 1 – ESBOÇO COROGRÁFICO E 

CARTA SÍNTESE DE IMPACTES










