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1 Introdução 

O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) 
incide sobre o projecto da Subestação de Tavira 400/150/60kV. Esta Subestação surge no 
contexto de um conjunto de modificações da Rede Nacional de Transporte (RNT) 
previstas para a região do Sotavento Algarvio, inserindo-se numa estratégia de reforço da 
alimentação do Algarve. No âmbito dessas modificações prevê-se ainda a construção de 4 
novas linhas eléctricas, todas elas a ligar à futura Subestação de Tavira. As referidas 
intervenções em linhas eléctricas constituem projectos associados ao projecto da 
instalação agora em estudo. 

A realização desta infra-estrutura é da responsabilidade da REN – Rede Eléctrica Nacional, 
S.A. que, para efeitos do presente RECAPE, assume o papel de “Proponente”. A entidade 
licenciadora é a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). O projecto eléctrico da 
Subestação é da responsabilidade da empresa Efacec, tendo sido adjudicada à empresa 
Quadrante a elaboração do respectivo projecto de construção civil. 

De acordo com o Regime Geral de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), constante do 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio (com a última redacção dada pelo Decreto-Lei nº 
197/2005, de 8 de Novembro), sempre que um projecto seja submetido ao processo de 
AIA na fase de Estudo Prévio ou Ante-projecto, como é o presente caso, o Proponente 
deverá apresentar o correspondente Projecto de Execução à entidade licenciadora ou 
competente para autorização, acompanhado de um Relatório de Conformidade Ambiental 
do Projecto de Execução (RECAPE) com a respectiva Declaração de Impacte Ambiental 
(DIA). 

Dando cumprimento ao estabelecido no nº1 do Artº 28 do Decreto-Lei nº 69/2000 de 3 de 
Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de Novembro foi 
desenvolvido o RECAPE, com o objectivo principal de verificar se o Projecto de Execução 
da Subestação obedece aos critérios e condições estabelecidos na DIA, a qual 
consubstancia o Parecer Final da Comissão de Avaliação (CA). O RECAPE foi elaborado 
pela Atkins (Portugal) – Projectistas e Consultores Internacionais, Lda. no período 
compreendido entre Fevereiro de 2009 e Maio de 2009.  

A estrutura deste documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria 
n.º 330/2001, de 2 de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação 
pública resume as informações patentes nos restantes volumes do RECAPE, 
considerando as seguintes secções: Introdução, Antecedentes do Processo de Avaliação 
de Impacte Ambiental, Breve Descrição do Projecto, Análise da Conformidade com a DIA 
e Conclusões. 
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2 Antecedentes do processo de 
Avaliação de Impacte Ambiental  

No contexto do projecto global de modificação da Rede Nacional de Transporte (RNT) na 
região do Sotavento Algarvio, desenvolvido pela Rede Eléctrica Nacional, S.A. (REN, S.A.), 
foram elaborados os Estudos Prévios correspondentes a todas as intervenções previstas 
no âmbito da referida reestruturação, entre as quais se incluiu o Estudo Prévio da 
Subestação de Tavira (então designada por Subestação do “Sotavento Algarvio”) e os 
Estudos das seguintes Linhas de Muito Alta Tensão (LMAT): 

− Linha Portimão - Tavira, a 400 kV, Troço entre Tunes Norte e a Subestação de 
Tavira - LPO.TVR; 

− Linha Tavira - Andaluzia, a 400 kV, Troço entre a Subestação de Tavira e a 
Fronteira Espanhola, doravante designada no EIA por Linha Tavira – Fronteira 
Espanhola, a 400 kV; 

− Linhas Tunes - Tavira e Estoi -Tavira, a 150 kV, resultantes do desvio para a 
Subestação de Tavira da Linha Tunes-Estoi - LTN.TVR e LET.TVR, resultantes do 
desvio para a Subestação de Tavira da LTNET. 

Para a totalidade dos projectos foi desenvolvido um único Estudo de Impacte Ambiental no 
período compreendido entre Julho de 2005 e Julho de 2007, o qual foi enviado pela 
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, à 
Agência Portuguesa do Ambiente (APA), para efeitos de procedimento de Avaliação de 
Impacte Ambiental (AIA) 

No âmbito do procedimento de AIA, foi nomeada pela APA uma Comissão de Avaliação, 
constituída por representantes da APA, Instituto de Conservação da Natureza e 
Biodiversidade (ICNB), Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico 
(IGESPAR, IP), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
(CCDR-Alentejo), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve 
(CCDR-Algarve) e Direcção Regional de Cultura do Algarve (DRC-Algarve). 

Após a análise do EIA, a CA entendeu necessário solicitar o envio de elementos adicionais 
ao estudo apresentado, nas áreas de Ruído e Património. Em resposta ao solicitado foi 
apresentado à CA um Aditamento ao EIA, após o que foi declarada a conformidade do EIA, 
em 23 de Janeiro de 2008, tendo-se, contudo, considerado que o Aditamento não tinha 
dado resposta à totalidade dos pontos referentes ao Ruído. 

A 30 de Janeiro de 2008, no cumprimento dos Artigos 32 a 35 do Decreto-Lei nº 69/2000, 
de 3 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de 
Novembro e de acordo com o Protocolo de Actuação entre Espanha e Portugal, a aplicar 
em Avaliações Ambientais de Planos, Programas e Projectos com efeitos Transfronteiriços, 
a APA informou a Direccion General de Calidad y Evaluation Ambiental que foi remetido 
através do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal, a informação prevista no 
ponto 10 do referido Protocolo. Nesta data, foi também enviada cópia do Resumo Não 
Técnico, do Estudo de Impacte Ambiental, solicitando-se que fosse comunicada à APA a 
intenção daquela entidade de participação no respectivo processo de avaliação de 
impacte ambiental. 
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A Consulta Pública do EIA decorreu durante 38 dias úteis, entre 12 de Fevereiro e 4 de 
Abril de 2008. 

No dia 29 de Fevereiro de 2008, foi recebido pela APA, um fax resposta da Direccion 
General de Calidad y Evaluation Ambiental dando conta da sua intenção de participar no 
processo de avaliação de impacte ambiental. 

Na sequência do procedimento de avaliação, no qual a CA procedeu (i) à análise técnica 
do EIA e do Aditamento ao EIA, (ii) a uma visita ao local de implantação do projecto, (iii) à 
avaliação dos resultados da Consulta Pública realizada e (iv) à solicitação de pareceres 
específicos a entidades com relevância para o projecto, foi emitido um parecer favorável 
ao projecto, em Novembro de 2008, condicionado a um conjunto de disposições a 
assegurar em fase de RECAPE. 

Em Fevereiro de 2009, foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável à 
construção da Subestação de Tavira numa das Localizações alternativas identificadas no 
EIA, designadamente, na Localização SE01, sendo esta ainda condicionada: 

− ao desenvolvimento do projecto de execução em cumprimento das condicionantes 
listadas em anexo à Declaração de Impacte Ambiental (DIA); 

− à demonstração, no âmbito do RECAPE, da adopção das condicionantes ao 
desenvolvimento do projecto de execução constantes do Anexo à DIA; 

− à concretização no RECAPE das medidas de minimização e programas 
específicos listados em anexo à 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; e 

− à concretização no RECAPE dos programas de monitorização listados em anexo à 
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. 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o projecto de execução da Subestação 
de Tavira no estrito cumprimento das condicionantes e demais medidas estabelecidas na 
DIA, sendo a respectiva demonstração apresentada nos diferentes volumes que 
constituem o RECAPE. 

3 Breve descrição do Projecto 

Objectivos do projecto  

A Subestação de Tavira constitui um novo nó da Rede Nacional de Transporte (RNT) e 
tem por finalidade principal a melhoria da alimentação dos consumos do Algarve numa 
óptica de médio-longo prazo, em condições de continuidade e qualidade de serviço, em 
conformidade com a evolução de consumos prevista para a região, constituindo esta 
instalação um apoio robusto à rede de 150kV a partir dos 400kV. Por outro lado, o 
estabelecimento de uma interligação com Espanha, por intermédio de uma linha de 400kV 
para a região da Andaluzia permitirá incrementar a capacidade técnica de trocas entre a 
REN e a sua congénere REE. 
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Localização do projecto  

O projecto de execução da Subestação de Tavira foi desenvolvido na Localização SE01 
aprovada na DIA. A Subestação implanta-se na freguesia de Cachopo, concelho de Tavira 
e Distrito de Faro, como é possível observar na Figura 1 . 

 

Figura 1 – Enquadramento administrativo 
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A Subestação de Tavira será implantada num terreno com cerca de 255 600 m2 (a adquirir 
pela REN, SA) e ocupa uma área de cerca de 120 000 m2 (plataforma + estrada de acesso 
+ taludes). A estrada de acesso à Subestação terá início na rede viária existente e uma 
extensão de cerca de 400m. No Desenho A  apresenta-se implantação do projecto, à 
escala 1:3000. 

Características do projecto  

O projecto de construção da Subestação assenta nos principais elementos que se listam 
seguidamente: 

� Escavações e aterros/ terraplenagens; 

� Arruamentos; 

� Drenagem pluvial; 

� Edificações (Casas de Painel, Edifício de Comando e Casa de Serviços Auxiliares), 
incluindo as sub-especialidades: 

o Arquitectura; 

o Estruturas; 

o Redes de abastecimento de água, de drenagem de esgotos domésticos e 
de drenagem de águas pluviais; 

o Climatização/ AVAC; 

o Instalações Eléctricas Gerais, de Telecomunicações e de Segurança.  

� Abastecimento de água à Subestação; 

� Drenagem das águas residuais domésticas da Subestação; 

� Câmara de retenção de óleo; 

� Fundações e Estruturas dos Maciços das Torres Metálicas; 

� Projecto Eléctrico; 

� Vedação exterior. 

A plataforma da Subestação será construída à cota 355,40 – cota da “Via dos 
Transformadores”, sendo essa a cota de referência usada no cálculo de volumes da 
terraplenagem. Previamente à execução dos movimentos de terras será efectuada a 
decapagem da terra vegetal, com uma espessura média de 0,30m. 

A implantação da Subestação será responsável por um excedente de terras de 34353 m3 
(9.486 m³ provenientes do balanço escavação/aterro e 24.867,60 m3  provenientes da 
decapagem. Encontra-se previsto no projecto que o volume total das terras sobrantes 
após a conclusão dos trabalhos de movimentação de terras para a construção da plataforma 
da Subestação e revestimento dos taludes sejam dispostas e sujeitas a uma micro-
modulação, de acordo com o Projecto de Integração Paisagística, no interior dos terrenos 
adquiridos pela REN, S.A. 

Na plataforma, adoptou-se a inclinação de 1/2 (V/H) para os taludes de escavação e a 
colocação de banquetas com 3,0 metros de largura para os taludes com altura superior a 
10,0 metros. Para os taludes de aterro da plataforma e acesso serão adoptados taludes 
com 1/2,75 (V/H) de inclinação e a colocação de banquetas com 3,0 metros de largura 
sempre que os taludes tenham uma altura superior a 8,0 metros. 

A rede viária projectada assenta essencialmente nos seguintes elementos: 

� Acesso à Subestação, exterior à plataforma – ligação à rede viária local através de 
Estrada Municipal, exterior à plataforma, com uma faixa de rodagem com 5,00 m 
de largura e bermas laterais com 1,00 m; 
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� Arruamentos internos – compreendendo a Via dos Transformadores, Via dos 
Disjuntores Extraíveis e Eixos 1 a 13, dentro da plataforma (as vias transversais e 
paralelas à via dos transformadores têm uma largura de 3,50m, enquanto esta tem 
uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura). 

4 Conformidade Ambiental do Projecto 

Na Declaração de Impacte Ambiental da “Subestação de Tavira e Linhas da RNT 
associadas, incluindo nova ligação com a Rede Eléctrica Espanhola”, foi emitido parecer 
favorável à Localização SE01 para a implantação da Subestação de Tavira, condicionada 
ao cumprimento das medidas e recomendações constantes do Anexo à DIA.  

Desta forma, o projecto de execução da Subestação foi desenvolvido para a localização 
aprovada na DIA, embora a implantação da plataforma da Subestação tenha sido 
ligeiramente deslocada pela REN, SA para Nordeste, de forma a preservar dois 
povoamentos de azinheiras e sobreiros identificados no local. Este afastamento permitiu 
adicionalmente salvaguardar as áreas de RAN e o elemento patrimonial T8 – Picota de 
Casas Baixas que se encontrava no local SE01. 

De forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e Parecer da Comissão 
de Avaliação, e no sentido de aprofundar o conhecimento sobre determinados assuntos, 
foram efectuados estudos complementares de arqueologia e solicitados pareceres à 
Autoridade Florestal Nacional e ao Núcleo Florestal do Algarve. 

De seguida refere-se de que forma foi dado cumprimento no Projecto Executivo ao 
definidona DIA, sendo esta constituída pelos capítulos “Condicionantes”, “Elementos a 
entregar com o RECAPE” e “Outras condições para licenciamento ou autorização do 
projecto”. Este último capítulo, por sua vez, está dividido em “Condicionantes para o 
projecto de execução”, “Medidas de minimização para o projecto de execução” e 
“Programas de Monitorização”. 

De salientar, contudo, o facto de alguns dos pontos da DIA não serem aplicáveis ao 
projecto executivo da Subestação, em virtude daquele documento ter sido emitido para o 
conjunto de intervenções previstas do projecto global da REN, SA de Modificação da Rede 
Nacional de Transporte (RNT) na zona do Sotavento Algarvio onde se incluem também 
diversos projectos de construção ou modificação de linhas eléctricas de Muito Alta Tensão. 

Quanto às condicionantes e medidas aplicáveis, verificou-se que todas foram cumpridas, 
conforme se demonstra sucintamente nos pontos seguintes: 

• O Projecto de Integração Paisagística teve como um dos seus objectivos a 
compensação do abate de sobreiros e azinheiras, tendo previsto factores de 
compensação de 3,09 (498 árvores plantadas / 161 abatidas) no caso das 
azinheiras (Quercus rotundifolia) 2,04 (233 árvores plantadas / 114 abatidas) no 
caso dos sobreiros (Quercus suber). As árvores serão plantadas em regime 
silvícola, num compasso de plantação de 6m, alinhadas ao longo das curvas de 
nível. Atendendo a que a área sujeita a abate será de 24941 m2 e a área a 
replantar de 37048 m2, tem-se um factor de compensação de área de 1,48; 

• A implantação da Subestação não interfere com solos da Reserva Agrícola 
Nacional; 
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• O sistema de drenagem da Subestação contempla uma bacia de retenção, 
devidamente dimensionada de forma a receber os caudais afluentes sem 
prejudicar o escoamento para jusante; 

• Os locais previstos para a implantação dos estaleiros não interferem com 
elementos patrimoniais ou condicionantes legais; 

• As terras sobrantes serão alvo de modulação e depositadas na área afecta ao 
projecto (e propriedade da REN, SA), não afectando também qualquer elemento 
patrimonial ou condicionante legal. 

É ainda apresentado no Volume 3 do presente RECAPE um Plano de Acompanhamento 
Ambiental da Obra, o qual tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra de 
um conjunto de medidas e procedimentos ambientais que garantem o cumprimento das 
solicitações da DIA. Complementarmente, é ainda apresentado um Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Volume 4 do RECAPE). 

No que se refere aos Programas de Monitorização solicitados na DIA para a fase de 
exploração (avifauna e ruído), verifica-se que nenhum é aplicável ao projecto da 
Subestação. 

5 Conclusões 

O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto 
Executivo da Subestação de Tavira com os critérios estabelecidos na DIA e Parecer da 
Comissão de Avaliação da fase de Estudo Prévio. 

Para a execução do RECAPE, foi elaborado um novo estudo patrimonial e desenvolvidos 
novos contactos com entidades no sentido de ser dado cumprimento aos termos e 
condições fixadas na DIA. 

O RECAPE apresenta um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 3), que 
tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos ambientais 
estabelecidos no RECAPE e solicitados na DIA. Define-se ainda um Plano de Prevenção e 
Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (Volume 4), respondendo às solicitações 
da DIA. 

Pelo exposto, julga-se que os estudos realizados nesta fase do projecto, as medidas de 
minimização de impacte propostas para a fase de construção e de exploração, e a 
implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra e do Plano de 
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, se ajustam e evidenciam a 
conformidade do Projecto Executivo com as condições estabelecidas na DIA. 
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