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DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 
 

PROJECTO “LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO LARES/LAVOS, A 400 KV” 
 

(Estudo Prévio) 
 

1. Tendo por base o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA), as Conclusões da 

Consulta Pública e a Proposta da Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

relativa ao procedimento de AIA do projecto “Linha de Muito Alta Tensão Lares/Lavos, a 

400 kV”, em fase de Estudo Prévio, localizado no concelho da Figueira da Foz, emito 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à solução “Corredor Comum + 

Corredor Norte” condicionada: 

i. ao desenvolvimento do projecto de execução em cumprimento das condicionantes 

listadas em anexo à presente DIA; 

ii. à demonstração, no âmbito do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE), da adopção das condicionantes ao desenvolvimento do projecto 

de execução; 

iii. à concretização, no RECAPE, das medidas de minimização e programas específicos 

constantes no anexo à presente DIA, sem prejuízo de outros que se venham a revelar 

necessários, para efeitos de detalhe e concretização das medidas de minimização a 

adoptar em fase de obra e em fase de exploração; 

iv. à concretização no RECAPE dos programas de monitorização descritos no anexo à 

presente DIA, em consonância com as directrizes gerais recomendadas, sem prejuízo 

de outros que se venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e 

concretização das medidas de minimização a adoptar em fase de obra e em fase de 

exploração. 

2. As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas no 

caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 

proponente, para efeitos da construção do projecto. 

3. A apreciação da conformidade do projecto de execução com esta DIA deverá ser 

efectuada pela Autoridade de AIA, nos termos dos n.º 2 e seguintes do Artigo 28. ° do 
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Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 

n.º 197/2005, de 5 de Novembro. 

4. A autorização do projecto ou o seu licenciamento carece de parecer favorável 

relativamente à conformidade com a DIA, a emitir nos termos do n.º 4 do Artigo 28. ° do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção. 

5. A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 

autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor. 

6. Nos termos do n.º 1 do Artigo 21.° do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção 

dada pelo Decreto-Lei n.º 19712005, de 8 de Novembro, a presente DIA caduca se 

decorridos dois anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do 

respectivo projecto, exceptuando-se os casos previstos no n.º 3 do mesmo artigo. 

 
 
 
23 de Novembro de 2007, 

 
 

O Secretário de Estado do Ambiente1 
 

 

 

Humberto Delgado Ubach Chaves Rosa 
(No uso das delegações de competências, despacho n.º 16162/2005 (2.ª série), 

publicado no Diário da República de 25/07/2005) 
 
 
 
 
 
 
Anexo: Condicionantes para o Projecto de Execução, Medidas de Minimização e Programas Específicos e Programas 
de Monitorização. 

                                                           
1 O teor do presente documento correspondente integralmente à DIA assinada pelo Senhor Secretário de Estado do 
Ambiente. A DIA assinada constitui o original do documento, cuja cópia será disponibilizada a pedido. 
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Anexo à DIA relativa ao Estudo Prévio 

“LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO LARES/LAVOS, A 400 KV” 

 

A) Condicionantes para o Projecto de Execução 

A1) No Corredor Comum, o traçado da infra-estrutura deverá ser estabelecido em paralelo e 

com o menor afastamento possível da linha eléctrica existente (Recearei/Rio Maior), enquanto 

no Corredor Norte, o traçado deverá ser estabelecido o mais junto possível do limite norte do 

corredor. 

A2) No Corredor Comum, designadamente na várzea do rio Mondego, o traçado e os locais 

para a colocação dos apoios da linha deverão ser estabelecidos em coordenação com o 

Projecto Mondego, entidade responsável pelo Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego, 

privilegiando-se os espaços contíguos a caminhos ou a par dos apoios da linha eléctrica 

existente. 

A3) Ainda no corredor comum, e também na várzea do rio Mondego, deverá prever-se a 

sinalização intensiva com dispositivos BFD (Bird Flight Diverter) de 30 cm de diâmetro de 

fixação dupla em cores de laranja e branco, dispostos alternadamente em cada cabo de terra 

para que em perfil resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 5 metros (de 10 em 10 metros, 

alternadamente). 

A4) No Corredor Norte, o traçado deverá desenvolver-se o mais afastado possível (norte) do 

local denominado ‘Fonte do Caçador”, aproximadamente ao km 6,3. 

A5) O traçado deverá ser estabelecido em conformidade com os resultados da prospecção 

sistemática do corredor seleccionado numa faixa de 100 m (limite mínimo) a partir do seu eixo 

central, com diferenciação de métodos para os meios húmidos ou aquáticos e em terra seca. 

A6) O traçado deverá ser estabelecido por forma a não haver sobrepassagens de edificações, 

devendo garantir-se o maior afastamento possível de áreas urbanas e/ou urbanizáveis, bem 

como de habitações isoladas. 

A7) O traçado deverá, também, ser estabelecido em consonância com eventuais requisitos 

definidos pelo Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) e pela Autoridade Nacional de 

Protecção Civil (ANPC). 
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A8) A concretização destas condicionantes deverá ser apresentada detalhadamente no 

RECAPE. 

A9) Compatibilização com o Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), ao abrigo 

do Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 180/2006, de 6 

de Setembro. 

A10) Obtenção de parecer prévio favorável da Comissão Regional da Reserva Agrícola, para 

utilização não agrícola de solos integrados na Reserva Agrícola Nacional (RAN), nos termos do 

n.º1 do artigo 9.º do Decreto-Lei n.º196/89, de 14 de Junho, na sua redacção actual. 

 

B) Medidas de Minimização e Programas Específicos 

B1) O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, quer temporal, quer espacialmente, 

as medidas de minimização a adoptar para as acções de instalação do (s) estaleiro (s)/parque 

(s) de material, desmatação/desflorestação, melhoramento ou abertura de acessos, instalação 

de apoios e recuperação das áreas intervencionadas. 

B2) A localização do (s) estaleiro (s)/parque (s) de material, desde que não constituídos por 

armazéns existentes, deverá obedecer cumulativamente ao seguinte conjunto de requisitos: 

 locais afastados pelo menos 50 m das linhas de água e que não constituam leitos de 

cheia; 

 locais não classificados como RAN e/ou como REN e não classificados como de uso 

agrícola, de acordo com os Planos Directores Municipais (PDM); 

 locais não definidos como áreas de protecção do património cultural; 

 locais não definidos como sítios da Rede Natura 2000; 

 locais com declive reduzido; 

 locais próximos de vias de comunicação; 

 locais a distância superior a 500 m de aglomerados populacionais (definidos em PDM); 

 locais que não constituam montados de sobro ou azinho; 
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 locais que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico ou 

paisagístico; 

 locais que não tenham grande acessibilidade visual e/ou grande número de 

observadores potenciais. 

B3) O (s) estaleiro (s) deverá (ão) ser dotado (s) de condições técnicas adequadas para o 

armazenamento dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para 

armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores devidamente 

licenciados/autorizados para o efeito. 

B4) O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, quer temporal, quer espacialmente, 

as medidas de minimização relativas ao factor Solos e Uso do Solo, nomeadamente no que diz 

respeito à prevenção da poluição e à garantia de reutilização dos bons solos agrícolas afectados 

pelas operações de construção. 

B5) O RECAPE deverá concretizar um plano de acessos que minimize a intervenção nos solos 

classificados como RAN e REN devidamente articulado com o projecto do Aproveitamento 

Hidroagrícola do Baixo Mondego. O plano deverá garantir o acesso às propriedades, quer na 

fase de construção, quer na fase de exploração, sempre que os acessos existentes sejam 

interrompidos. 

B6) O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, quer temporal, quer espacialmente, 

as medidas de minimização relativas ao factor Recursos Hídricos, nomeadamente no que diz 

respeito à prevenção da poluição, redução do risco de cheia (Corredor Comum) e assoreamento 

e obstrução das linhas de água. 

B7) O RECAPE deverá concretizar de modo discriminado, as medidas de minimização a 

adoptar na fase de construção relativas ao factor Qualidade do Ar, nomeadamente no que diz 

respeito à redução da emissão e dispersão de poeiras. 

B8) As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenvolvam na 

proximidade (até 400m de distância) de receptores sensíveis, apenas poderão ter lugar no 

período diurno dos dias úteis, ou seja das 8.00 h às 20.00 h. Fora destas situações, deverá ser 

obtida a respectiva licença especial de ruído, a emitir pelo município. 

B9) O RECAPE deverá concretizar, de modo discriminado, as medidas de minimização a 

adoptar na fase de construção, relativas ao factor Sistemas Ecológicos, nomeadamente no que 
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diz respeito à salvaguarda dos habitats prioritários e à preservação das espécies da flora 

protegida. 

B10) O RECAPE deverá concretizar para o traçado, em particular no Corredor Comum, a 

utilização de dispositivos anti-poiso, face ao risco identificado de os apoios virem a ser utilizados 

pela população local de cegonha-branca. 

B11) O RECAPE deverá, relativamente ao factor Património, proceder à reavaliação dos 

impactes e das medidas de minimização durante a fase de obra, concretizando-as de modo 

discriminado. 

B12) O RECAPE deverá estabelecer um cronograma dos trabalhos arqueológicos. 

B13) O RECAPE deverá incluir um programa de acompanhamento arqueológico das acções de 

desmatação e mobilização de solos (construção de acessos, colocação de apoios, instalação de 

estaleiros), garantindo que um técnico de arqueologia de meios húmidos e aquáticos 

acompanhará as tarefas inerentes à prospecção sistemática do corredor e construção dos 

apoios nas margens dos rios. 

B14) O RECAPE deverá apresentar a programação detalhada da fase de construção, a qual 

deverá minimizar a afectação dos ciclos agrícolas, em particular, nas áreas de cultivo de arroz. 

B15) O RECAPE deverá definir as condições que garantam a divulgação atempada, junto das 

populações, dos locais a intervencionar e da respectiva calendarização dos trabalhos. 

B16) O RECAPE deverá concretizar o dispositivo a estabelecer para o atendimento de 

reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o projecto, o qual deverá estar 

operacional antes do início da obra. 

B17) O RECAPE deverá incluir um programa específico para a gestão dos resíduos produzidos 

na obra, estabelecendo os procedimentos indispensáveis que assegurem a sua identificação, 

condições de armazenamento, transporte e destino adequado, em consonância com a 

legislação em vigor. 

B18) O RECAPE deverá, ainda, incluir um programa específico com os procedimentos de 

trabalho relativos à utilização do método de estacas ou micro-estacas, para a construção das 

fundações dos apoios na zona aluvionar do rio Mondego (Corredor Comum). 
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A definição destes programa tem como objectivo estabelecer um conjunto de medidas e/ou 

condicionantes de índole ambiental e técnica, de forma a prevenir fenómenos de poluição dos 

solos e/ou dos recursos hídricos, devendo abranger as diversas etapas inerentes à aplicação do 

método construtivo, nomeadamente o estabelecimento das plataformas de trabalho, utilização 

dos equipamentos, armazenamento dos materiais, operações de betonagem, utilização de 

polímeros ou lamas bentoníticas (preparação, armazenagem, manuseamento, condições de 

utilização, tratamento e destino final dos resíduos do fluido polimérico ou das lamas 

bentoníticas). De igual modo, o programa deverá definir os procedimentos e as medidas a 

adoptar em caso de ocorrência de um derrame acidental. 

B19) As medidas de minimização específicas para a fase de obra deverão ser incluídas no 

caderno de encargos e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo 

proponente, para efeitos da construção do projecto. 

 

C) Programas de Monitorização 

O RECAPE deverá apresentar os programas de monitorização, de forma pormenorizada e 

completa, tendo em consideração as directrizes a seguir apresentadas: 

 

C1. Programa de Monitorização da Avifauna, na fase de exploração 

Monitorização da mortalidade da avifauna provocada pela colisão e electrocussão, sugerindo-se 

que para o efeito, seja adoptada uma metodologia equivalente à dos estudos realizados, sobre 

esta matéria, no âmbito do Protocolo entre o Instituto da Conservação da Natureza e a Rede 

Eléctrica Nacional, SA, disponível no sítio da internet do ICNB. 

 

C2. Programa de Monitorização do Ruído, na fase de exploração 

O programa a apresentar deverá incluir os capítulos descritos nos pontos seguintes. 

1. Introdução 

(i) Identificação e objectivos 
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(ii) Âmbito do Relatório de Monitorização 

(iii) Enquadramento legal 

(iv) Apresentação da estrutura do relatório 

(v) Autoria técnica do relatório 

 

2. Antecedentes 

Onde deverá ser feita referência: 

(i) ao EIA e à DIA; 

(ii) à adopção das medidas previstas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 

monitorização (e à eventual relação da calendarização da adopção destas medidas em 

função dos resultados da monitorização); 

(iii) a eventuais reclamações ou controvérsias relativas ao factor ambiental objecto de 

monitorização. 

 

3. Descrição do programa de monitorização 

3.1. Parâmetros a Registar e Locais de Amostragem 

Deverão ser efectuadas duas campanhas de medições acústicas durante o ano, em épocas 

distintas (Verão/Inverno), no conjunto de pontos de avaliação seleccionados para o efeito. 

Em cada campanha, deverá ser registado o valor do parâmetro nível sonoro contínuo 

equivalente, ponderado A, LAeq,T, onde T se reporta a cada um dos períodos de referência: 

diurno (das 7 às 20h), entardecer (das 20 às 23h) e nocturno (das 23 às 7h). 

Tendo em conta que a determinação do parâmetro LAr exige a correcção do valor de LAeq,T 

devido à presença de componentes tonais no sinal, o valor de LAeq,T deverá ser medido em 

bandas de 1/3 de oitava. 
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Cada medição deverá ser acompanhada de um registo das condições meteorológicas 

prevalecentes durante o intervalo de medida. Deverá ser indicada a duração deste intervalo. 

Deverão ser objecto de monitorização os seguintes receptores: 

 ao km 3,5 do Corredor Comum; 

 ao km 7,9 do Corredor Norte. 

3.2. Métodos e Equipamentos de Recolha de Dados 

(i) As medições deverão ser efectuadas de acordo com os procedimentos descritos na 

Norma Portuguesa NP1730 (1996) “Acústica. Descrição e Medição de Ruído Ambiente» 

complementada, preferencialmente, com os procedimentos constantes dos ‘Critérios de 

acreditação transitórios relativos à representatividade das amostragens de acordo com o 

Decreto-Lei nº 9/2007”, editado pelo Instituto Português de Acreditação. 

(ii) Instrumentação a utilizar nos ensaios: 

 sonómetro integrador de Classe 1, aprovado pelo ISQ e devidamente calibrado, com 

indicação de tipo, modelo e série e referência à ficha de calibração (a apresentar em 

Anexo); 

 termómetro, higrómetro e anemómetro, entre outros, também devidamente 

calibrados. 

3.3. Métodos de Tratamento de Dados 

(i) Critério de Exposição Máxima 

(ii) Critério de Incomodidade 

3.4.Critérios de Avaliação de Dados 

Para cada ponto de avaliação, a conformidade legal é verificada quando em simultâneo, ambos 

os critérios estabelecidos no Regulamento Geral de Ruído (de “incomodidade” e de “exposição 

máxima” são cumpridos) para todos os períodos de referência. 

No que se refere ao critério de incomodidade, o cumprimento é avaliado pela diferença entre o 

valor de LAeq resultante (soma entre o LAeq determinado na monitorização e o registado na 
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situação de referência) e o LAeq registado na situação de referência. Nos casos em que o LAeq 

resultantes é inferior a 45 dB (A), para qualquer dos períodos de referência, o critério de 

incomodidade não se aplica. 

3.5 Periodicidade da Monitorização 

As campanhas deverão ser efectuadas nos dois primeiros anos de exploração, sendo que a 

realização de campanhas posteriores fica dependente dos resultados obtidos, salvo se 

ocorrerem, entretanto, alterações significativas dos factores que determinam a emissão de 

ruído, ou reclamações. 

 

4. Resultados da monitorização 

4.1 Resultados Obtidos 

Os resultados a apresentar deverão incluir: 

 tabela com os valores de Lden e Ln e diferença em relação aos valores limite (impostos de 

acordo com a classificação acústica da zona em estudo); 

 tabela com os valores de LAeq medidos na situação de referência e nas campanhas de 

Monitorização, nos três períodos de referência. 

4.2 Discussão de Resultados 

Verificação do cumprimento dos critérios de exposição máxima e de incomodidade e definição 

de medidas de minimização, caso se constatem incumprimentos daqueles critérios. 

4.3 Avaliação da Eficácia das Medidas de Minimização 

Avaliação da eficácia das medidas adoptadas para prevenir ou reduzir os impactes objecto de 

monitorização, caso aplicável. 

4.4 Comparação com as Previsões do EIA 

Comparação entre os resultados obtidos para os diferentes pontos de avaliação e os valores 

estimados através da metodologia da REN, para os mesmos pontos. 
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