
03/05 '05 21:12 FAX 351 213231622
C---c c--- SEAL

..IA
141002

Ll.tO

M1NISTÉRIO DO AMBIENTE, DO ORDENAMENTO DO TERRI'l"ÓJI~O E DO
DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Gabinete do Ministro

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL

PROJECTO "LINHA BATALHA-PEGO, A 400 KV"

8

Tendo por base a proposta da Autoridade de AIA relativa ao p,rocedimento de

Avaliação de Impacte Ambiental do projecto "linha Batalha-P'!~go, a 400 kV",

que decorreu em fase de Estudo Prévio, emito Declaraç;iío de Impacte

Ambiental (DIA) favorável à conjugação da Alternativa A2, ,r:om o Troço B,

Alternativa C2j Troço D e Alternativa E2, condicionada, ao cumprimento integral

das condicionantes ao projecto de execução, medidas ~:je minimízação,

monitorizações e outros elementos, discriminados no anexo à pr!~sente DIA.

2. As medidas a concretizar na fase de obra devem ser integrad~ls no Caderno de

Encargos da obra.

3.

A apreciação da conformidade do respectivo projecto de execulrão com esta DIA

deve ser efectuada pela Autoridade de AIA, previamente à emissão, pela

entidade competente, da autorização do referido projecto de exj:~cução.

8 4. Os Relatórios .de Monitorização devem ser apresentados à .J!\.utoridade de AIA,

respeitando a estrutura prevista no Anex:o V da Portaria n.o ;:~30/2001, de 2 de

Abril.

2 de Maio de 2005

o Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do

Desenvolvimento Regional

~ ~~.,...)'"7 c-Q ~.:::r\-"..J ~ ~ ~ ~
(Francisco ~unes Correia)
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ANEXO À DIA DO PROJECTO

"LINHA BATALHA-PEGO, A 400 KV"

I -CONDICIONANTES AO PROJECTO DE EXECUCÃC!:

Na definiçao do traçado atender aos aspectos a seguir indicados, cuja con'::retização deve ser

detalhada no RECAPE:

1

Cumprimento dos níveis sonoros definidos no Regim~ Legal sobre ,3 Poluição Sonora,

..constante do Decreto-Lei n_D 292/2000, de 14 de Novembro, para o perío,jo nocturno e diurno

e pe.ra o critério de incomodidade.

Não sobrepassagem e máximo afastamento possível de edificações com uso sensível

Não sobreposição e má~imo afastamento possível de áreas urbanas ou 1.lrbanizáveis.

Sajvagu~rda das actuais áreas licenciadas para exploração de recursos geológicos, devendo

o traçado da Linha desenvolver-se, dentro do corredor, com o má:dmo afastamento às

mesmas. Relativamente à Pedreira Picareiros, o projecto da Linha devf~ ser compatibilizado

com o projecto da ampliação da referida pedreira. devendo. se necess,~rio, ser equacionada

uma alternativa local dentro da área estudada no Estudo de Impacte J!t.mbiental, por forma a

compatibilizar oS dois projectos. Neste último caso deve ser 8Iabo~a(jo um estudo com a
.-

identificação e. avaliação dos impactes mais significativos e resl:tectivas medidas de

minimização. o qual deve ser apresentado.

Não afectação de levadas e açudes, devendo ser feito um levantaml;!nto destas estruturas

com vista a impedir a sua afectação na definição dos apoios, acessos e

desmatação/desflorestsção.

Adoptar o maior afastamento possível ao Monumento Natural das Pe,gadas de Dinossáurio,

devendo a Linha localizar-se à norte da lagoa do Bairro.

Adaptar na zona da escarpa do Arrife, como 1ocsl de descida. a zona de menor declive, tendo

atenção o património geológico e geomorfológico.

Localizar os apoios a uma distâ,!cia mfnime de 100 m de cada abrigo Ije morcegos que v!er a

ser identificado na prospecção preconizada para o efeito. .

Minírl:\izar as 8f~ctaç6es no património arqueológico, que venham a ser identificados na

prospecção ao corredor seleccionado.

1
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Minimizer a afectaçao de áreas onde estão a ser feitos investimentos no sel~tor turístico.

Minimizar os impactes paisagí,sticos.

II := MgDIDAS DE MINIMIZACÃO

Estaleirots\ e Zonas de Apoio à Obra

1. É interdita a instalação de est81eiros na proximidade de equipamentos públicos, a menos de 1'00

m de linhas de água e em áreas; urbanas, urbanizáveis, agrícolas, de prot~;:cção de património

cultural, perimetros florestais, onde seja necessário proceqer à destruição d4;: vegetação arbórea

com interesse botânico ou paisagísti.co bem como do Sítio Serra de Aire e Cal1deeiros.

2. Seleccionar os "locais de implantação de estaleiros, dos parques de material, locais de de~ósitos

de terra e todas as outras infra~estruturas de apoio à obra de forma a presel'Var integralmente as

áreas ocupadas com sobreiro/azinheira e as áreas florestais.

3.

Efectuar a ligação dos estaleiros à rede de saneamento local. Quando tat não for possível

adaptar, preferencialmente, estruturas amovfveís para recolha das águas ~esjduais geradas ou

construir fossas sépticas, em função das condições locais.

4. Executar uma rede de drenagem na plataforma de implantação dos estaleirc,s.

5.

Estabelecer no estaleiro um local. para o armazenamento adequado d os diversos tipos de

resíduos. enquanto aguardam encaminhamento para v.alorização/eliminJ~çáo em instalações

licenciadas! autorizadas.

Des m atacãof desfi o resta~ão

6. Assinalar com marcas visíveis, todas as zonas a desmatar (p.e., fitas c~:tloridas), permitindo a

identificação das áreas de intervenção a qualquer instante e identificar e sinalizar de forma clara

todas as árvores a serem alvo de poda ou corte.

7. Executar estas acções de forma e minora.. ou mesmo a evitar proc8sso~i de erosão dos solos.

devendo as medidas a adoptar ser explicitadas nos relstórios de Acomparlhamento Ambiental de

Obre.

8. o materíallenhoso decorrente destas 8ctividades deve ser prontamente re'tlrado do local, ~ fim de

não constituir aí um foco/meio de propagaç~o de fogo.

l.,inha/Apoios

9. Localizar os apoios de forma a minimizar o corte de árvores.

2
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10. EYitar e colocsção de apoios em zonas de cumeeda, de maior visibilidade.

1-1. Loc31izar os apoios de forma a maximizar a utilização dos caminhos existent(~s e a minimizar o
, ..

corte de árvores- Esta medida assume particular relevância no Sítio da Serra de Aires e

Candeeiros, na zona onde ocorre um3 mancha de bosques semi-natu"f'eis com c3rvalho

português.

12. Proceder, no caso em que os apoios sejam implantados em zonas de declive i]centuado (superior

a 8%). à drenagem periférica na área de trabalho, de forma a reduzir ° esl~oamento sobre os

locais onde ocorrerá a mobilizaçso do solo.

13- Adaptar, sempre que possível, nas zonas mais declivosas, apoios com .pE!rnaS desniveladas",

para minimizar a mobilização do solo.

14. Coloc~r a sinalização nos cabos de guarda no momento da sua montagem, ficando a linha desde

logo devidamente sinalizada independentemente de entrar ou não em explor~llção.

15. Instalar dissuasores de nidificaçáo por cima dos isoladores, e noutros pontos se necessário.

Acessos

16. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.

17 -Desactivar os acessos sem utilidade posterior e repor a situação inicial, corlforme acordado com

os proprietárias e no Sítio Serras de Aire e Candeeiros conforme parecer a 1=lmitir pela Autoridade

de AIA, de acordo com o ponto 37 deste anexo.

18. 

Na abertura de novos acessos deverá:

-reduzir-se ao mínimo a, largura da via. a dimensão dos taludes, o cori:e de vegetação e as

movimentações de terras;

-evitar-se a destruição de vegetação ripícola.

Sol05 e Ocupação do Solo

19. Decepar.. remover e seperar e5 terras de melhor qualidade com viste à sua utilização posterior, na

reintegração de áreas íntervencionadas. A decapagem deve ser efeGtue~;la em todas as zonas

onde ocorram mobilizações do solo, de acordo com as características do sl:Ilo.

20. Efectuar a deposição das terras sobrantes, caso existam, em locsis devidamente licenciados para

o efeito.

Recursos Hídricos

21. Implantar passagens hidráulicas, de secção adequada, nos caminhos (a ,-nelhorar ou.a construir)

que atravessem linhas de águe. Estes atravessamentos devem :ser condicionados ao

licenciamento das entidades competentes. .
3
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22. Não armazenar, ainda que temporariamente material resultantes das ~!scavações e da

decap8gem dos solos, ~m zonas de jncli~ação superior a 7%, a menos de 50 m das linhas de

água e em zonas de cheia ou zonas inundáveis-

Reintearacão Posterior de Áreas Intervencionada~

23. Proceder, no final dos trabalhos, à recuperação das áreas intervencionadas -i:onas de estaleiros

e armazenagem. acessos provisórios e áreas el"lvo)ventes dos apoios. Semprl~ que for reposto o

coberto vegetal, este deve ser efectuado com espécies autóctones, herbilceas e arbustivas,

resistentes ao fogo.

Socioe~onomia

24. Adequar a programação das obras a outras utilizações do território, como ~;IS tarefas agrícolas,

bem como a redução das suas fases de modo a uma brevidade de actuação e providenciando a

protecção dessas actividades (culturas e"m curso).

25. Criar um mecanismo expedito. mesmo que de carácter temporário, de esclarecimento de dúvidas

e de atendimento de eventuais reclamações das populações.

26. G8~antir o acesso às propriedades. nas fases de construção e de explora 'vão, sempre que os

actuais acessos sejam interrompidos.

27. 

Mini.mizar a afectaçáo de áreas agrícolas.

kondiciortantes e Ordenamento do Territóri~

28. 

Evitar. na fase de obra, a ocupação d~ áreas de Domfnio Hídrico e, na sua impossibilidade, para

além do necessário licenciamento, deverão ser salvaguardadas 8S galerias rlprcola5 e

preservados os exemplares de maior porte, raridade e idade, asseg'Jrando o. necessário

afastam~nto, devendo essas galerias ser devidamente delimitadas nas ime,jiações dos locais de

obra.

PatrimõniQ Cu,tural

29. Medidas de carácter geral

-Efectuar a Prospecção arqueológica sistemática do corredor selecci<mado que deverá ser

realizado na fase anterior ao Projecto de Execução para que seja possí\l'el definir o traçedo de

forma a evitar possíveis afectações no património arqueológico;

-Proceder à prospecção erqueológica após e desmatação das áreas d-!t estaleiros, acessos e

outras áreas funcionais da obra que não tenham sido prospectadas nesta 1:ase de avaliação.

-Efectuar o acompanhamento arqueológico em todas as acçôes mobiliza.::Joras do solo, incluindo

a desmataçáo, abertura de acessos ou melhoramento de caminhos exis1:entes, preparação das

4
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áreas de estaleiro, ou outras relacionadas com a obra. Este acompanh:amento deve ser

efectuado por um arqueólogo, por frente de trabalho, no c~so das acções inerentes à realização

do projecto não serem sequenciais mas sim simultâneas.

gestão de Resíduos

30. Elaborar e implementar um Plano Integrado de Gestão de Resíduos O qual deve seguir as

especificações técnicas constantes no documento Gestão de Resíduos Indu~:ltriais em Obras da

REN, S.A.

31- Proceder à separação dos resíduos equip.aráveis a residuos industriais banais (RIB) da corrente

normal, devendo ser dado um destino final adequado, consoante a sua natureza. Envio das

fracções passíveis de serem recicladas, como é o C8S0 das cofragens, elementos em ferro, entre

outros, para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito-

32. 

Implementar medidas que visem o cont8cto dos RIS com outros resíduos, tais Gomo resíduos

perigosos (terras contaminadas com hidrocarbonetos, óleos usados). Cas~:1 se verifique a sua

contaminação, os RIS deverão ter o mesmo destino que o material contamin~:lnte.

33, Proceder à sep~ração dos resfduos de sucata pela tipologia dos metais (fer'osos e não ferrosos)
.I.

e envio par~ reciclagem. l

34. Encaminhar as lamas provenientes dss ossas sépticas dos estaleiros para ~I(erro ou ET AR.

MorceQos e Avifauna

A monitorízação dos impactes deste tipo

sistemáticos no campo, de modo a obter

!estudar serão: Taxa de colisão com apoios

colisões; Efeito dos dispositivos salva-p;

Cegonha.branca. I

de estruturas deverá envolver ul'"a recolha de .dados

dados qualitativos e quantitativos .Fiáveis. Os factores a

(! csbos; Percentagem das populaçi;,.es locais afectaqa por3ssaros; 

Taxa de ocupação d.as ninhos artificiais para

Para determinar o último facto r basta reali2

M.aio ou Junho. A a~aliaçá~ dos trés. primt

e.contínua que é apresentada de seguida

1projectos similares.. .

ar uma visita à linha por ano, de prE!ferência nos meses de

~Iros factores deve baséar-se numa metodologia complexa

3 que tem sido aplicada, com SUCeS!;iO, na monitorização de

Parâmetros a manitorizar: Número de ave!
I
5 mortas por colisão/por km linha/por unidade de tempo.

5
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Locais e frequência das amostragens: Área de amostragem correspondente a uma faixa de 25 m

para c8da lado a partir do eixo dEI linha, em troços seleccionados após definiçião do Projecto de

Execução, em função dEI localização dos vãos mais extensos, dos hElbitats al,ravessados e dos

censos de eves conhecidos pElra a área do traçado; os registos devem ser ~!fectuados durante

conjuntos de três visitas a cada troço seleccionado, separa.das por u'ma semana c~da; estas

amostragens serão repetidas quatro vezes por ano (uma por estação do eno).

Técnicas e métodos de análise: Os vestfgios de a'vres mortas devem ser prospectadas em
..

de$focações a pé sob ~ linha, devendo ser retiradas da área para evitar duplici:lção de resultados.

Sempre que possível deve identificar-se a espécie', o sexo e a idade e deterrrlínar-se a causa de

morte. através da realização de necropsias.

Métodos de tratamento dos dados: Devem ser determinados factores de corre<:çao para a taxa de

mortalidade. nomeadamente a taxa de remoção de cadáveres por necrófagos e a capacidade de

detecçao de aves mortas pelo(os) investigador(es).

Criterios de avaliação dos dados: O número total de aves mortas por colisão dI;: cada espécie deve

ser avaliada de acordo com as densidades determinadas para as populações locais. A mortalidÇlde

diferencial de indivíduos com base no sexo ou na idade deve ser controladÇl, devendo ser

consideradas grÇlves as potenciais alterações na razão dos sexos e adullos reprodutores na

população.

Tipos de medidas de gestão ambiental a adopt3r na sequência dos resultados dos programas de

monitorização: A ocorrência de mortalidade significativa para as populações loc:~is de acordo com as

suas densidades, composição sexual e etária exige medidas concretas. de !;Iestáo ambiental: Se

forem identificados troços de linha envolvidos com colisões numa frequência acima da média, de

forma consistente, devem ser dotados de dispositivos salva.pássaros qlle aumentem a sua

visibilidade.

Periodicidade dos relatórios de monitorização: Os relatórios de monítorização d.:Jvem ter periodicidade

anual nos primeiros 2 anos de exploração. Após este período, deverá ser feit~ uma revisão do

programa de monitorização, em função de se verificarem ou não taxas de n'lortalidade por ~olisão

significetivas pare qualquer espécie, determinando-se, então, e necessidade dE: encurtar ou aumentar

a periodicidade das prospecções e o horizonte temporal da continuidad.:1 deste programe de

monitorização.

A monitorizaçáo deve iniciar-se a partir do momento em que os' cabos da linha eléctrlca estejam

erguidos, dado constituírem desde logo factor de ameaça.

6
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Apresentar um Programa de Monitorização do Ruldo, o qual deverá considerar a ri~aiização, durante

o primeiro ano. de duas campanhas de medições, a realizar em épocas distintas (Verão/Inverno) e

durante os períodos diurno e nocturno. ..

35. Levantamento de habitat (com cartografia de pormenor). dirigido especificaTnent.e à delimitação

de áreas interditas à COlOC8Ção de apoios, 8bertura de acessos, e outras intervenções

relacionadas com a obra e à definição de m.8didas condicionadoras dess~Js intervenções. nas

zonas que vierem a ser identificadas como mais sensfveis (habitat pri6ritárlos e carvalhal) e de

maior valor florístico e fitocenótico-

36. 

Plano da rede de caminhos e acessos necessários à execução da obrEi, dentro do SItio Serras de

Aire e Candeeiros, que deverá privilegiar o uso e melhoramento de carnin~os já existentes,

evitando a abertura de nOVOS caminhos. Caso não seja possível a sua apresentação antes dEi

adjudicação da obra, oS mesmos devem ser apresentados à Autoridade de J',IA para -apreciaç8o e

decisão, antes do início das obres.

40. Estudo que demonstre o cumprimento do Regime Legal sobre a Poluição Sonora, constante do

Decreto~L8i n.o 292/2000, de 14 de Novembro, em todos os receptores sensíveis que possam vir

a ser afectados pela implantação do projecto,

39- Autorização do ICN para a remoção de ninhos de cegonha-branca, I:aso seja neceS5éirlU

proceder' à referida remoção.
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dos IC 9 e 3 e ao alargamento da A 1 e da A23 e à compatibilidade da Linha com o fink de feixes

hertzíanos da Força Aérea (morro de Chorafome) e Servidão do Aeródromo de l"ancos.

Elementos relativos aos disPositivos "salva-pássaros"

42. Identificação das área CI sinalizar com dispositivos "salva-pássarosw, sendo que-a selecção do tipo

de dispositivos a utilizar. deverá considerar as conclusões do "Protocolo Relativo à Minimização

da Interacção entre as Linhas de MuitÇl Alta Tensão e a Avifauna".

43. Díscriminaçáo da extensão das áreas a sinalizar e a intensidade dessa sinaliza(;ão.

44. Identificação dos locais de utilização simultânea de balizagem para aerOna\feS e dispositivos

"salva-pássaros" (caso do atravessamento do Teja):

Elementos relativos aos morceaos

45. Documentação relativa à prospecção de abrigos de morcegos na envolvente so traçado da Linha

(prospecção de 200m para cada lado).

v -OUTROS ELEMENTOS A TER EM CONSIDERACÁO NA FASE, DE O~RA

Salvaguardar o cumprimento integral da legislação aplicável às diversas servidôes em presença,

salientando-se o necessário reconhecimento de interesse público nos termos do Decreto-Lei n.o

93/90, de 19 de Março. na sua redacçao actuaf e o licenciamento nos termos do Decreto-Lei n.D

468/71, sempre que se verificar interferência com áreas de Reserva Ecológica 1'Jacionsl e Dominio

Hídrico respectivamente e ainda, de autorização da Comissão Regional da RI3serva Agrícola do

Ribatejo e Oeste e Comissão Regional da Reserva Agrícola da Beira Litoral :)ara ocupação não

agrícola dos solos. de 8cordo com o disposto no Decreto-Lei n.o 196/89, de 1 ,t de Junho,' com a

redacção dada pelo Decreto-Lei n.o 274/92, de 12 de Dezembro.
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