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1 -  INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto da Linha 
Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas. 

De acordo com a legislação vigente, o RECAPE é o documento que demonstra o cabal cumprimen-

to das condições impostas pela DIA, permitindo assim verificar que as premissas associadas à apro-
vação, condicionada, de determinado projecto, que tenha sido submetido a processo de AIA em fase 
anterior a Projecto de Execução (PE), se cumprem. 

O RECAPE visa, portanto, com base na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida pelo 
Ministério das Cidades, do Ordenamento do Território e Ambiente (MCOTA), verificar que o Pro-
jecto de Execução da Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Cor-
gas cumpre o estabelecido na DIA. 

O Proponente do Projecto da Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação 
de Corgas, é a GENERVENTOS do Pinhal Interior – Energias Renováveis Soc. Unipessoal, Lda. 
empresa pertencente ao grupo GENERG. Este projecto visa estabelecer a ligação por intermédio de 
uma linha aérea de transporte de energia, a 150 kV, entre a Subestação da Falagueira e a Subestação 
de Corgas (a construir), que receberá a energia produzida pelo Aproveitamento Eólico do Pinhal 
Interior.  

A construção da linha Falagueira–Pinhal Interior, a 150kV, e da Subestação de Corgas, tem como 
objectivo escoar a energia produzida no Parque Eólico do Pinhal Interior. Este parque eólico é cons-
tituído por um conjunto de sub-parques eólicos, de várias potências, que interligados representam 
uma potência instalada de 136 MW. 

Assim, o presente projecto – Linha e Subestação – visa a viabilização do Parque Eólico do Parque 
Interior. 

O RECAPE foi elaborado por 

PROCESL – Engenharia Hidráulica e Ambiental, Lda. 

SintraCascais Escritórios, Rua Tapada da Quinta de Cima, Linhó 

2714-555 Sintra 

Tel: 21 910 40 00 

Fax: 21 910 40 01 





 
 
 

3/8 11804se 

RECAPE da Linha Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de 
Corgas 
Sumário Executivo 

2 -  CONTEÚDO DA DIA 

Transcreve-se a Declaração de Impacte Ambiental emitida: 

“ Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas 

(Estudo Prévio do Projecto) 

1. Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao procedimento de Avaliação 

de Impacte Ambiental (AIA) do Projecto “Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 

150 kV e Subestação de Corgas”, em fase de Estudo Prévio, cujo proponente é a GER-

VENTOS do Pinhal Interior – Energias Renováveis, Sociedade Unipessoal, Lda. emito 

parecer favorável, à Linha Pinhal Interior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação 

de Corgas, condicionado ao cumprimento das medidas de minimização, estudos a desen-

volver e planos de monitorização, indicados no anexo à presente DIA. 

2. As questões colocadas no decurso da Consulta Pública foram contempladas no respectivo 

relatório e adequadamente incorporadas no parecer da Comissão de Avaliação (CA). 

3. A apreciação da conformidade do Projecto de Execução do projecto “Linha Pinhal Inte-

rior – Falagueira (LCPIFR), a 150 kV e Subestação de Corgas” com a presente DIA será 

efectuada pela Autoridade de AIA (Instituto do Ambiente), nos termos do artigo 28º do 

Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio. 

4. Os relatórios de monitorização devem ser apresentados à Autoridade de AIA, conforme o 

previsto no Art.º 29 do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio.   

Lisboa, 5 de Abril de 2004 

O Secretário de Estado do Ambiente 

José Eduardo Martins 

Anexo: Medidas de Minimização, Estudos a Desenvolver e Planos de Monitorização” 

3 -  RESUMO DAS MEDIDAS MINIMIZADORAS PROPOSTAS E 
CONFORMIDADE COM A DIA 

O Estudo de Impacte Ambiental apresentado, bem como a DIA emitida, consideram várias medidas 
de minimização que deverão ser concretizadas para garantir a redução da importância dos impactes 
ambientais previstos. Estas medidas encontram-se reproduzidas, integralmente, no Capítulo 3 do 
RECAPE, resumindo-se aqui, somente, as mais importantes, para as fases de construção, explora-
ção e prévias ao Projecto de Execução. 
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3.1 -  FASE PRÉVIA AO PROJECTO DE EXECUÇÃO 

Tal como preconizado na DIA, foi efectuada uma Prospecção Arqueológica Sistemática do corre-

dor, por forma a precaver a afectação de património arqueológico com a implantação da Linha e 
Subestação. Esta prospecção foi efectuada, revelando não existir grandes condicionantes, quer à 
localização proposta para a Subestação, quer à implantação da Linha no corredor proposto. Este 
relatório, bem como, o respectivo comprovativo de conformidade do IPA, fazem parte do Anexo V 
do RECAPE.   

3.2 -  FASE DE CONSTRUÇÃO  

Elaborar e implementar um plano integrado de gestão de resíduos no qual se proceda à clas-

sificação dos mesmos em conformidade com o Catálogo Europeu de Resíduos, estabeleçam e 

afectem tarefas e meios tendo em consideração a calendarização e faseamento da obra.   

Foi elaborado, e encontra-se apresentado no RECAPE, um Plano de Gestão de Resíduos, o qual 
responde ao requisito da DIA. 

• Desmatações 

- Delimitação da área a desmatar por piquetagem. 

- Executar as desmatações de forma a minorar ao mesmo evitar o processo de erosão dos 

solos. 

- Proceder à reconstituição do coberto vegetal de cada zona de intervenção logo que as 

movimentações de terra tenham terminado. 

- Retirar do local o material lenhoso decorrente do corte da vegetaçãoe encaminhá-los 

para um destino final adequado. 

• Restringir ao mínimo indispensável as áreas afectas à obra” 

Estas medidas encontram-se no Caderno de Encargos do Processo de Concurso, ou seja, o emprei-
teiro, ao qual será adjudicada a obra, terá de cumprir com todas as medidas identificadas na DIA e 
no Estudo de Impacte Ambiental. A aplicação destas medidas, e a sua eficácia, será fiscalizada no 
âmbito do Acompanhamento Ambiental da obra. 

“A localização dos apoios da linha deve evitar a proximidade a linhas de água e infra-

estruturas de aproveitamento dos recursos hídricos (sempre a mais de 10 m), assegurar a 

manutenção do funcionamento de infra-estruturas hidráulicas existentes. 

Devem ser preservados todos os exemplares de Juniperus oxycedrus, existente nas Cristas 

Quartziticas, especialmente na envolvente da Vila Velha de Ródão” 
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Ambas as medidas acima descritas foram, desde já, concretizadas, ou seja, não foram projectados 
quaisquer apoios quer junto a linhas de água, quer afectando exemplares de Juniperus oxycedrus. 

Sinalizar toda a linha nas áreas mais próximas da IBA Portas de Ródão e Vale Mourão, com 

equipamentos adequados, sugerindo-se para o efeito a instalação de espirais cor de laranja, 

com 30 cm de diâmetro e espaçadas pelo menos de dez em dez metros. Nos Vales do rio 

Ocreza e Tejo, sugere-se que o espaçamento deva passar a ser de cinco em cinco metros. No 

RECAPE a sinalização e espaçamento a adoptar devem vir discriminados. 

A afectação da aves com a construção de Linhas é sempre uma das principais preocupações que se 
tem nestes projectos. Desta forma, e depois de cuidada análise, foram projectados dispositivos de 
sinalização da linha por forma a melhorar a sua visibilidade e diminuir assim a probabilidade de 
colisão das aves com os cabos. Estes dispositivos serão colocados entre os apoios 24 e 25, 59 e 60, 
84 e 85, e 95 e 96.    

Acompanhamento arqueológico das obras em todas as fase que impliquem mobilização de 

terra(trabalhos de desmatação e decapagem, abertura e/ou alargamento de caminhos de 

acesso, construção de estaleiros e subestação e abertura de apoios para a implantação dos 

apoios. 

O acompanhamento arqueológico da fase de obra, por um arqueólogo credenciado e devidamente 
autorizado pelo IPA, encontra-se previsto no caderno de encargos deste projecto, garantindo-se des-
ta forma a aplicação desta medida.  

3.3 -  FASE DE EXPLORAÇÃO  

“Separação, recolha e envio para destino final adequado dos resíduos produzidos pelas ope-

rações de manutenção da Linha, tendo em conta as suas características e a sua classificação 

na Lista Europeia de Resíduos.” 

A exploração da Linha Pinhal Interior–Falagueira (LCPIFR), a 150 kV será da competência da 
Rede Eléctrica Nacional (REN) S.A., a qual, como empresa certificada ambientalmente, possui um 
plano de gestão de resíduos que é apresentado em anexo ao RECAPE. No entanto, face ao projecto 
em causa, não é expectável a produção quer, de quantitativos elevados de resíduos, quer de resíduos 
classificados como perigosos. 
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4 -  ESTUDOS COMPLEMENTARES 

4.1 -  ELABORADO PREVIAMENTE AO RECAPE 

Foi concretizado um estudo complementar, em resultado da DIA – Prospecção Arqueológica Sis-

temática do corredor, previamente à definição do traçado final. Este estudo é apresentado como 
anexo no RECAPE. 

4.2 -  ELABORARADO NO ÂMBITO DO RECAPE  

Neste ponto resumem-se os estudos que foram realizados para garantir as condições estabelecidas 
na DIA: 

4.2.1 - Analise de Risco 

“Estudo de risco que avalie, em situação de acidente, os impactes decorrentes da implanta-

ção da Linha.” 

Foi realizado, e apresentado no RECAPE, uma análise dos riscos associados à presença e funcio-
namento da linha, incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e externas à própria linha, 
como sendo: 

• Incêndios; 

• Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda; 

• Contactos acidentais com elementos em tensão; 

• Tensões induzidas; 

• Relação de Obstáculos a Ligar à Terra. 

Os procedimentos relacionados com a segurança e adoptados para esta linha, que será integrada na 
Rede Nacional de Transporte, são os da REN, S.A, e estão incluídos no documento “LINHA 
PINHAL INTERIOR–FALAGUEIRA A 150 kV PLANO DE EMERGÊNCIA” que constitui um 
anexo ao RECAPE. 

Como principal conclusão a retirar da análise de risco efectuada, é que a probabilidade de ocorrên-
cia de um acidente é extremamente reduzida, praticamente negligenciável.  

4.2.2 - Plano de Recuperação/Integração Paisagística (PRP) 

No Anexo VII do RECAPE é apresentado o Plano de Recuperação/Integração Paisagística (PRP) 

de acordo com o requerido na DIA. No entanto, importa realçar algumas das limitações que um 
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PRP, para um projecto de uma Linha de Alta Tensão, pode ter. A área de implantação de um apoio, 
e sua envolvente, não são propriedade do proponente do projecto, nem da entidade que o irá ter o 
direito à sua exploração. As parcelas de terreno onde se implantarão os apoios continuam a ser per-
tença dos seus actuais proprietários sendo que, estes apenas cedem, mediante uma negociação 
indemnizadora, o direito de uso do solo e de serventia ao apoio. Desta forma, não poderá ser exigi-
do ao proponente que realize uma intervenção paisagística, seja qual for, numa propriedade que não 
lhe pertence e sobre a qual não possui nenhum direito, senão a de ter um apoio implantado.  

5 -  MONITORIZAÇÃO 

Na presente DIA é requerida a definição e concretização de um Programa de Monitorização da Avi-
fauna e um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

5.1 -  PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DA AVIFAUNA 

O plano de monitorização da avifauna pretende quantificar a eventual ocorrência de mortalidade 
associada à presença da nova Linha Pinhal Interior–Falagueira, a 150 kV. 

A fim de cumprir os objectivos do plano de monitorização considerou-se importante a monitoriza-
ção de parâmetros faunísticos e climatéricos, e a realização de uma campanha por estação do ano, 
durante os três primeiros anos de exploração. Cada campanha deverá durar uma semana, sendo con-
cretizada em dias seguidos.  

As áreas a monitorizar são as que se localizam por baixo dos troços de Linha objecto de sinalização 
para aves (BFD). 

De uma maneira geral, o programa de monitorização aqui proposto deverá ser sujeito a revisão 
quando houver evidências concretas da não existência de impactes na população ou se forem detec-
tadas, por outro lado, novas situações não abrangidas pelo presente programa. 

5.2 -  PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

O Plano de Gestão Ambiental (PGA) apresentado no RECAPE actua como um subsistema de ges-
tão, através do qual a organização poderá controlar as suas actividades, produtos e processos que 
causam ou podem causar impactes ambientais com o objectivo de minimizar esses impactes das 
suas operações.  

Em termos práticos, a melhoria do desempenho ambiental traduz-se na adopção de boas práticas de 
gestão ambiental a realizar, designadamente: 
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• Fomento, junto de todos os trabalhadores e a todos os níveis da hierarquia na obra, de um 
sentido de responsabilidade ambiental; 

• Avaliação prévia dos impactes ambientais de quaisquer novas actividades a desenvolver na 
obra; 

• Avaliação e fiscalização do impacte das actividades em curso no ambiente local e dos 
impactes dessas actividades sobre o ambiente em geral; 

• Aplicação das medidas de minimização anteriormente estipuladas com o desenvolvimento 
do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto 
de Execução (RECAPE); 

• Definição e execução de medidas para reduzir a produção de resíduos e a conservação de 
recursos; 

• Estabelecimento e actualização de processos e acções a desenvolver em caso de não cum-
primento dos procedimentos operacionais estabelecidos em matéria de ambiente; 

• Estabelecimento de condições que permitam a divulgação ao público da informação neces-
sária, que lhe permita compreender o impacte no ambiente decorrente das actividades na 
obra; 

• Definição de medidas que garantam que todos os subcontratados que trabalham na obra, 
praticam as normas de ambiente estabelecidas. 

5.3 -  PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

Estes estudos garantem a boa concretização do Projecto dentro das normas resultantes da Declara-
ção de Impacte Ambiental. 

 




