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A ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Estudo de 

Impacte Ambiental (EIA) relativo à ”Linha Penela – Tábua a 220 kV”, em fase de Projecto Executivo. 

No âmbito do contrato de fornecimento à REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., do Projecto da 

linha de muito alta tensão em causa, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa adjudicou à 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda, a elaboração do respectivo EIA, 

efectuado de acordo com as condições fixadas no Caderno de Encargos para a sua execução e no 

respeito pela legislação ambiental aplicável em vigor, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de Maio com a última redacção dada pelo Decreto-lei n.º 197/2005 de 8 de Novembro, e a Portaria n.º 

330/01, de 2 de Abril. O Estudo de Impacte Ambiental é composto por: 

 Resumo Não Técnico,  

 Relatório Síntese, 

 Peças Desenhadas,  

 Anexos Técnicos, 

 Estudo das Grandes Condicionantes Ambientais - Selecção do Corredor e do Local da 

Subestação 

 pelo presente volume do Plano de Acompanhamento Ambiental. 

Na elaboração do Estudo de Impacte Ambiental, a ARQPAIS contou com a colaboração e 

apoiou-se nos estudos elaborados pela EIP, autor do projecto. Contou ainda com a colaboração de 

especialistas de reconhecida competência em diversas áreas ambientais, os quais prestam 

habitualmente a sua colaboração às nossas empresas. 
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1  -  INTRODUÇÃO  
 

O presente documento constitui uma Proposta de Plano de Acompanhamento Ambiental da 

Obra, que tem como principal objectivo assegurar a implementação das medidas de minimização 

propostas e incide principalmente sobre as actividades decorrentes do caderno de encargos da obra.  

A Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental irá utilizar esta Proposta de Plano de 

Acompanhamento Ambiental como base para elaboração do Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra, procedendo à sua revisão e actualização, com base no disposto no Parecer da Comissão de 

Avaliação e Declaração de Impacte Ambiental. O documento a realizar deverá dar cumprimento ao 

disposto na especificação técnica EQQS/ET/SPVAA (de 2004/07/02), elaborada pela REN, S.A.. 

Para facilitar a correcta execução das medidas de minimização referidas e actuar de forma 

eficaz em situações de emergência com riscos ambientais, o Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra deverá contemplar e desenvolver, no mínimo os aspectos referidos nos pontos seguintes. 

Adicionalmente, apresenta-se no Anexo A a documentação de apoio à implementação da Gestão 

Ambiental na obra. Refere-se contudo, que a REN, SA apresenta actualmente um Sistema Integrado 

de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança, que contempla diversas medidas que permitirão 

minimizar/evitar diversos impactes inerentes à construção e exploração da LMAT, entre eles, refere-

se a metodologia de Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN apresentada no Anexo C2.1 

do Volume 4 do EIA (ver ainda Anexos B, C, D, E, F do presente volume). 
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2  -  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

2.1  -  DESCRIÇÃO GERAL 

A linha de muito alta tensão a 220kV destina-se a ligar a Subestação de Penela, com projecto 

aprovado, à nova Subestação de Tábua, também a licenciar e construir pela REN, localizada no 

concelho de Tábua. 

A LMAT Penela – Tábua a 220 kV com uma extensão aproximada de 66 kms irá inserir-se na 

NUT III – Pinhal Interior Norte (NUT II – Centro). Os concelhos abrangidos são Penela, Góis, Arganil 

e Tábua, no distrito de Coimbra; e os concelhos de Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pêra e 

Pedrógão Grande no distrito de Leiria. 

A linha possuirá 170 apoios CW, constituídos por estruturas metálicas treliçadas, em aço, 

formadas por cantoneiras de abas iguais e chapas, ligadas por aparafusamento, com todos os 

elementos constituídos zincados a quente, por imersão. Com a distribuição de apoios proposta, a 

altura mínima dos cabos ao solo é superior em muito aos valores mínimos regulamentares. 

Os dois cabos de guarda que equipam a linha são sustentados pelos braços superiores das 

estruturas do apoio, dispondo-se em esteira horizontal e simetricamente em relação ao eixo da linha, 

a um nível de 3,2 m acima dos pontos de fixação dos equipamentos de suspensão no braço superior 

ou de 4,0 m acima dos pontos de fixação dos equipamentos de amarração dos cabos condutores. A 

distância entre os dois cabos de guarda é de 6,6m nos apoios de suspensão e de 7,7 m nos apoios 

de amarração. 

Todos os apoios da linha serão ligados à terra por meio de circuitos de terra adequados, de 

forma a obterem-se valores convenientes para as respectivas resistências de terra. 

Com o traçado proposto, conseguiu-se que dentro da faixa de protecção, a linha não tenha 

qualquer interferência directa com zonas edificadas e zonas de interesse patrimonial, desenvolvendo-

se essencialmente em zonas florestais. 
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2.2  -  ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA LINHA 

A construção da nova linha envolve as actividades que se descrevem de seguida. 

 Instalação de estaleiro(s)/parque(s) de material – Não se encontram ainda definidos os 

locais para instalação do estaleiro(s) e parque(s) de material, sendo contudo prática comum 

a proposta de locais que possuam já infra-estruturas, ainda que provisórias, de água, 

esgotos, electricidade e telefones. Contudo, dadas as características do território 

atravessado, com uma muito reduzida a inexistente ocupação industrial, prevê-se que 

dificilmente se localizará os estaleiros/parques de material em áreas já vocacionadas para 

esse fim. Na impossibilidade de localizar os estaleiros/parques de materiais em zonas 

industriais deverá ter-se em atenção os seguintes requisitos na selecção do local ou locais 

para a sua implantação: 

1 - Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água, e que não 

constituam leitos de cheia; 

2 - Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional, nem tão pouco 

classificados como de uso agrícola, de acordo com o ordenamento definido nos 

Planos Directores Municipais; 

3 - Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional, nem classificados no 

âmbito da Rede Natura 2000; 

4 - Locais não definidos como áreas de protecção do património cultural; 

5 - Locais com declive reduzido; 

6 - Locais próximos de vias de comunicação; 

7 - Locais situados a distância superior a 500 m de aglomerados populacionais (de 

acordo com o ordenamento definido nos Planos Directores Municipais); 

8 - Locais que não constituam montados de sobro ou azinho; 

9 - Locais que evitem a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico ou 

paisagístico; 

10 - Locais que não tenham grande acessibilidade visual e, ou, com grande número 

de observadores potenciais. 

 Desmatação - No atravessamento de zonas de arvoredo mais extensas, constituídas por 

pinhal ou eucaliptal, prevê-se o abate dos que à data da construção da linha apresentem 

distâncias aos condutores inferiores a 8 m. Na fase de construção, o arranque dos matos 
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está limitado às áreas a ocupar pelos caboucos das fundações, estimando-se uma área 

média de 42 m2 por apoio. Ainda assim, estas pequenas áreas de mato eventualmente 

afectadas recuperam na quase totalidade após a construção, restando em definitivo apenas 

0,64 m2 de solo ocupado em cada poste reticulado pelos afloramentos dos quatro maciços 

de fundação. Nos locais de implantação de alguns apoios poderá ser necessário proceder 

ao abate de arvoredo ou ao arranque da vegetação nas áreas a ocupar pelas fundações. 

Refira-se, a propósito, que a localização dos apoios resulta sempre de contactos e acordos 

a estabelecer caso a caso com os proprietários. 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos – Não estão ainda definidos os 

acessos a utilizar na obra. Dado que a região atravessada nem sempre apresenta uma rede 

complexa de vias rodoviárias, de âmbito local, regional ou nacional, poder-se-á prever a 

necessidade de abertura de novos caminhos para aceder aos locais de alguns apoios. A 

abertura de novos acessos é acordada com os respectivos proprietários, sendo tida em 

conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as colheitas, por exemplo). 

Os acessos eventualmente criados, caso não representem uma mais valia para as 

acessibilidades locais e tenham o acordo dos proprietários, deverão ser eliminados, 

repondo-se a situação anterior à sua implantação. 

 Marcação e abertura de caboucos – Envolve a escavação das fundações dos apoios, 

resultando num total aproximado de 6.380,746 m3 de volume de terras. Este volume de 

terras sobrantes será espalhado em torno de cada apoio para regularização do terreno. 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases - Inclui a instalação da 

ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local. O betão das fundações 

(directas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes na região e transportado 

directamente para os locais das fundações. 

 Colocação dos apoios - Envolve acções como o transporte, a assemblagem e o 

levantamento das estruturas metálicas, o reaperto de parafusos e a montagem de conjuntos 

sinaléticos. As peças são transportadas para o local onde se faz a montagem do apoio, que 

é depois levantado com o auxílio de gruas. 

 Colocação dos cabos - Envolve o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos 

cabos condutores e de guarda. Os cabos condutores e de guarda nunca são arrastados 

pelo solo. Na passagem sobre vias rápidas, linhas AT, vias férreas electrificadas e outros 

obstáculos importantes, o Adjudicatário deverá dispor de estruturas adequadas, de modo a 

harmonizar os condicionalismos colocados pelas características e natureza dessas 
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instalações, com a progressão dos trabalhos e com a observância dos indispensáveis 

preceitos de segurança.  

 Colocação dos dispositivos de balizagem aérea - Estes dispositivos incluem sinalização 

para aeronaves e para avifauna. Tendo em atenção o disposto na Circular 10/03, de 6 de 

Maio, do INAC – Instituto Nacional de Aviação Civil, a balizagem aérea será feita através de 

esferas, alternadamente de cor branca e laranja internacional, com diâmetro de 600 mm, 

espaçadas de cerca de 60 m e dispostas em ziguezague nos dois cabos de guarda 

sensivelmente segundo a horizontal; deste modo, as projecções ortogonais das bolas sobre 

um plano vertical paralelo à linha ficarão a cerca de 30 m uma das outras. Serão sinalizados 

os seguintes vãos: 7 – 8; 12 – 13; 15 – 16; 20 – 21; 26 – 27; 27 – 28; 47 – 48; 54 – 55; 55 – 

56; 62 – 63; 69 – 70; 75 – 76; 76 – 77; 77 – 78; 78 – 79; 79 – 80; 87 – 88; 93 – 94; 95 – 96; 

99 – 100; 102 – 103; 107 – 108; 108 – 109; 111 – 112; 117 – 118; 124 – 125; 131 – 132; 

134 – 135; 138 – 139; 149 – 150; 160 – 161. A balizagem luminosa será colocada nos 

cabos condutores superiores e junto aos apoios de acordo com o especificado na referida 

circular. Está prevista este tipo de balizagem no vão 7-8, resultante da sobrepassagem do 

IC3. 

 Sinalização para Aves e Condicionamento da Construção de Ninhos - Segundo as 

indicações da Comissão Técnica REN/ICN (Neves et. al. 2005), nos locais onde ocorrem 

aves ameaçadas de elevada sensibilidade à colisão deve ser aplicada sinalização de 

carácter Excepcional. Assim, tendo em conta a presença de um casal de cegonha-preta e 

outro de bufo-real nos Penedos de Góis, deve ser aplicada sinalização do tipo Excepcional1 

a uma distância de 5km deste local – entre os apoios 76 e 101. Os vãos que atravessam os 

habitats matos e carvalhais (utilizados por espécies com estatutos de ameaça e com 

sensibilidade de colisão intermédia) também devem ser sinalizados (Apoios: 1-10; 37-44; 

69-76; 109-117; 120-137; 145-148), utilizando neste caso a sinalização Intensiva2.  

1 Sinalização Excepcional – colocação de BFD (Bird Flight Diverters, espirais de fixação dupla, 

com 30cm de diâmetro e 1m de comprimento, em cores laranja e branco) de 3 em 3 metros em 

cada cabo de terra, dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 1,5 em 

1,5 metros, aproximadamente. Este espaçamento deve ser verificado durante a sua colocação 

de modo a ser possível corrigir, atempadamente, eventuais erros de espaçamento. 

2 Sinalização Intensiva – colocação de BFD de 10 em 10 metros em cada cabo de terra, 

dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 5 em 5 metros, 

aproximadamente. 
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3  -  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO 

De seguida são apresentados alguns aspectos que deverão ser incluídos e desenvolvidos no 

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra a ser desenvolvido pelo adjudicatário da obra. 

3.1  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O acompanhamento ambiental previsto contempla a fase de obra e visa o cumprimento das 

normas aplicáveis, designadamente a aplicação das medidas minimizadoras propostas neste 

documento e as que vierem a ser indicadas no Parecer da Comissão de Avaliação e na Declaração 

de Impacte Ambiental (DIA). Este acompanhamento ambiental permitirá, também, a identificação e a 

adopção em tempo útil, de medidas mitigadoras adicionais e a eventual correcção de medidas 

identificadas e adoptadas. 

Independentemente, o Adjudicatário garante o cumprimento de toda a legislação ambiental 

aplicável, nomeadamente a que se refere neste Plano (Anexo A). Para garantir este cumprimento, o 

Adjudicatário será apoiado, durante toda a fase de obra, por uma equipa responsável pelo 

acompanhamento formal, do ponto de vista ambiental, que verificará o cumprimento das normas 

aplicáveis, bem como servirá de apoio ambiental na resolução de problemas que possam surgir 

durante a obra. 

Antes do início da empreitada, será criado o “Livro do Ambiente”, que deverá respeitar a 

estrutura definida na especificação técnica EQQS/ET/SPVAA (de 2004/07/02), elaborada pela REN, 

S.A., e incluirá toda a legislação a cumprir, as medidas minimizadoras a concretizar, as metodologias 

para garantir o seu cumprimento, bem como a identificação dos responsáveis pelo ambiente, na obra. 

Este livro inclui, também, os procedimentos de tratamento, arquivo e transmissão de informação. 

Será complementado, mensalmente, pelos relatórios de acompanhamento ambiental da obra, bem 

como pelo registo de todas as acções, problemas, inconformidades ou queixas que surjam durante a 

obra, no âmbito ambiental. 
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3.2  -  METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

3.2.1  -  Introdução 

Considera-se importante referir que a REN, SA apresenta actualmente um Sistema de 

Supervisão e Acompanhamento Ambiental de Obras, adequado ao tipo de projecto em causa, quer 

sejam linhas de alta tensão, quer sejam subestações (EQQS/ET/SPVAA - Supervisão e 

Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e Subestações). 

Desta forma, o acompanhamento ambiental proposto deverá ser compatibilizado com os dois 

sistemas referidos, a que acresce a metodologia própria para a gestão de resíduos industriais em 

obras da REN, SA (ET-003). 

Para o acompanhamento ambiental proposto será estabelecida uma equipa de 

acompanhamento ambiental. O Técnico Responsável pelo Ambiente responderá directamente ao 

Responsável da obra por parte da REN, S.A. e participará nas reuniões de coordenação de obra, 

normalmente com periodicidade semanal, para dar informação e tratar de questões relacionadas com 

o acompanhamento ambiental da obra.   

3.2.2  -  Medidas de Minimização de Impacte Ambiental 

No âmbito da elaboração do Plano de Acompanhamento Ambiental, o plano de trabalhos da 

fase de construção deverá ser articulado com as medidas de minimização propostas no Estudo de 

Impacte Ambiental e na DIA. Desta forma, e para facilitar a aplicação das medidas de minimização 

propostas, estas foram divididas de acordo com as principais fases da obra e com algumas situações 

que merecem cuidado especial. Chama-se contudo a atenção que as medidas que se apresentam de 

seguida deverão ser revistas e actualizadas antes da fase de construção, de acordo com o processo 

de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Complementarmente, no Anexo G apresenta-se o Plano 

de Implementação das Medidas de Minimização de acordo com o Anexo 3 de Especificação Técnica 

da REN relativa à Supervisão e Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e 

Subestações (EQQS/ET/SPVAA). 

3.2.2.1  -  Antes do Início da Fase de Construção  

a.1  - Numa fase anterior ao início das obras, é necessário desenvolver um processo de negociação 

com os proprietários, compensando-os economicamente pela afectação do seu terreno devido 

à passagem da linha (colocação de apoios, corte ou decote de arvoredo e prejuízos nas 

  
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA – PLANO DE  ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 7 



culturas), de acordo com os procedimentos normais da REN, S.A; A obra não deve ser 

iniciada sem a prévia consulta das Plantas de Serviços Afectados; 

a.2  - Dado que ainda não se encontra previsto um local para implantação do estaleiro e de outras 

infra-estruturas de apoio à obra, alerta-se para a necessidade do local seleccionado cumprir 

os requisitos apresentados no capítulo 2.2 - Actividades de Construção da Linha, no ponto 

relativo à instalação do estaleiro. 

a.3  - Chama-se a atenção para a necessidade da instrução dos processos de licenciamento de 

áreas de depósito e de estaleiro, etc. ocorrer antes da execução de qualquer trabalho, sendo 

solicitada pelo empreiteiro à entidade respectiva. 

a.4  - De igual modo deverá cumprir-se a legislação respeitante à REN e à RAN, de modo a obter o 

necessário estatuto de utilidade pública para a linha, que permita a utilização dos solos 

classificados 

a.5  - Antes do início da construção da LMAT e da eventual abertura de caminhos de acesso, 

devem ser promovidas acções de sensibilização ambiental para os trabalhadores directa ou 

indirectamente envolvidos na obra. Devem ser informados acerca dos cuidados a ter durante 

o período em que estiverem no local, alertando para a necessidade de seguirem o Sistema 

Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança da REN, S.A. 

a.6  - A construção de caminhos de acesso deve ter em consideração os caminhos já existentes e 

as ocupações do solo, devendo ser apresentado um plano de caminhos a abrir e beneficiar 

para a execução da obra que minimize a afectação de áreas de RAN, REN, olivais, 

carvalhais, sobreiros e azinheiras.  

a.7  - Antes do início dos trabalhos, o respectivo calendário e locais de actividade deverão ser 

publicamente divulgados junto das populações locais; 

a.8  - Os estaleiros deverão possuir, em função das condições locais, fossas sépticas para as 

águas residuais por ele produzidas, quando não for possível efectuar a ligação à rede de 

saneamento local; 

a.9  - Caso os estaleiros não sejam instalados em área já terraplenada e infra-estruturada, na 

plataforma de implantação dos estaleiros será executada uma rede de drenagem periférica 

constituída por valas de drenagem, que serão revestidas se o declive das valas exceder 2%. 

A descarga da rede de drenagem será feita para as linhas de água existentes; 

a.10  - Responsabilização do empreiteiro pela gestão e transporte de resíduos gerados no estaleiro e 

frentes de obra de acordo com a metodologia adoptada no Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança da REN, S.A., e mais concretamente, com a metodologia 
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de Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN, SA (ver Anexo C2.1 do Volume 4 – 

Anexos Técnicos do presente EIA). Para as obras de linhas, devem os resíduos ser 

encaminhados para o local de recolha de resíduos geograficamente mais favorável; 

a.11  - Implementação no local de obra de um local para o armazenamento adequado dos diversos 

tipos de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para posterior valorização/eliminação 

em instalações licenciadas. A área destinada à armazenagem temporária deverá estar 

dimensionada de modo a permitir dar resposta a eventuais situações de falha no sistema de 

recolha e transporte. O local de armazenamento temporário, escolhido para cada tipo de 

resíduo, deverá ser devidamente sinalizado por intermédio de fichas de identificação de 

resíduos, contendo uma descrição sucinta da forma adequada de armazenamento e 

manipulação por LER, a ser disponibilizada pela REN. O armazenamento temporário de 

resíduos deverá ser efectuado em local apropriado, devendo ser previstos os meios de 

contenção/retenção de eventuais derrames de substâncias perigosas de forma a minimizar o 

risco de contaminação de solos e águas. 

a.12  - Caso o Adjudicatário por razões aceites pela REN, ou a pedido desta, opte por não entregar 

os resíduos gerados num local de recolha da REN, a responsabilidade pela sua gestão é 

inteiramente do Adjudicatário devendo a selecção de empresas de tratamento dos resíduos 

constar das listagens das unidades licenciadas pelo Instituto Nacional dos Resíduos. O 

destino final a dar a cada um dos resíduos, deve obrigatoriamente cumprir com o indicado na 

tabela da IO-002 Codificação e Destino Final dos Resíduos (ver Anexo C); 

a.13  - A prospecção sistemática previa à fase de construção das áreas de instalação de estaleiros, 

áreas de depósitos e empréstimos de terras e caminhos de acesso que venham a ser eleitos, 

sempre que estas situações impliquem revolvimento de solos. Essa prospecção deverá ser 

realizada após a desmatação mecânica. 

3.2.2.2  -  Fase de Construção 

b.1  - Implementação do Plano Geral de Acompanhamento Ambiental da Obra; 

b.2  - De referir, igualmente, que sempre que seja necessário recorrer à utilização de explosivos, 

dever-se-á ter em conta a legislação em vigor referente à utilização de substâncias explosivas 

e a Norma Portuguesa, NP 2074  –  “Avaliação da Influência em Construções de Vibrações 

Provocadas por Explosões ou Solicitações Similares”; 

b.3  - Todo o processo de construção do projecto deve ser efectuado com o mínimo de impacte 

ecológico sobre a zona, ou seja, limitando ao mínimo as acções e área total de intervenção, 
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de forma a preservar as comunidades vegetais aí presentes. É necessário assegurar que esta 

não seja superior à área definida em fase de projecto (ou seja, não serem criados novos 

acessos para além dos planeados); 

b.4  - As terras sobrantes das escavações necessárias à implantação dos apoios da linha e/ou da 

abertura de acessos deverão ser utilizadas para cobertura de depressões existentes em 

propriedades, de acordo com o proprietário, ou devem ser conduzidos a vazadouros 

licenciados. Considera-se, contudo, que esta medida (cobertura de depressões existentes em 

propriedades) não deve ser aplicada quando as depressões forem temporariamente ocupadas 

por água que potenciem a ocorrência de biótopos específicos de biodiversidade característica; 

b.5  - Relativamente aos locais onde irão ser colocadas as terras sobrantes, recomenda-se ainda 

que estas não sejam colocadas em locais a menos de 50 m das linhas de água e nunca em 

zonas de leito de cheias, devendo ser evitadas áreas de máxima infiltração. 

b.6  - Na abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, deverá ser reservada 

a camada superficial do solo, com 30 a 50 cm de espessura (dependendo da sua espessura 

efectiva), para posterior cobertura.  

b.7  - Deverão ser tomadas precauções para que, na fase da obra, não sejam favorecidos os 

fenómenos erosivos, junto às fundações dos apoios e na abertura de novos acessos, evitando 

a realização de movimentações de terras nos períodos de maior pluviosidade, desviando as 

águas de escorrência superficial do local da obra, evitando a deposição dos materiais de 

escavação em pendentes acentuadas e, no final, procedendo à regularização do terreno para 

que a vegetação recupere mais rapidamente, sempre de acordo com o proprietário; 

b.8  - Durante as movimentações de terras deverão ser adoptados cuidados especiais para que se 

minimize a erosão do solo e o assoreamento das linhas de água. No caso em que os apoios 

sejam implementados em zonas de declive elevado (superior a 8%), deverá proceder-se à 

drenagem periférica na área de trabalho, com valas superficiais, de forma a reduzir o 

escoamento sobre os locais onde as terras são remexidas; 

b.9  - Evitar sempre que possível a abertura de novos acessos utilizando os já existentes. Caso se 

verifique a necessidade de criar novos acessos, esta deve ser efectuada de modo a evitar ou 

minimizar movimentações de terras e o corte de vegetação. Os acessos abertos que não 

tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à reposição da situação 

anterior (medida já contemplada no Projecto de Execução). 
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b.10  - Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, a abertura de acessos ou a circulação de 

viaturas sobre manchas de solos de elevada aptidão agrícola e/ou inseridos RAN, bem como 

qualquer outra acção que possa reduzir a capacidade produtiva desses solos. 

b.11  - Adequada manutenção dos veículos e equipamentos utilizados, de forma a reduzir as 

emissões de poluentes atmosféricos; 

b.12  - Proceder ao eventual transporte de materiais pulverulentos sempre com cobertura de carga. 

b.13  - As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem até 400 m de 

distância de casas de habitação, deverão apenas ter lugar no período diurno dos dias úteis, 

ou seja, das 7h00 às 18h00, de acordo com os critérios legais vigentes. Assim, nesses locais, 

considera-se ser de evitar a realização das operações ruidosas da obra no período nocturno. 

b.14  -  As actividades ruidosas só poderão ter lugar para além das 18h00, sábados e domingos, 

mediante licença especial de ruído, emitida pela Câmara Municipal, como consta do RLPS. 

b.15  - Cada operação de gestão de resíduos deverá ser registada pelo responsável pela gestão 

ambiental da empreitada, em impresso próprio para o registo de operações de gestão de 

resíduos, no qual constará a quantidade e tipo de resíduos (ver Anexos C e D); 

b.16  - Recomendam-se os seguintes procedimentos para a correcta gestão dos diferentes tipos de 

resíduos: 

 Resíduos de Embalagens 

- As embalagens, materiais filtrantes e absorventes não contaminados devem ser 

geridos como Resíduos Sólidos Urbanos e separados na fonte dos materiais 

contaminados; 

- As embalagens, os materiais absorventes e filtrantes contaminados deverão ser 

armazenados em ecopontos, devidamente assinalados, em local impermeabilizado 

(betão), coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais e sinalética 

apropriada; 

- Cada operação de produção de embalagens, materiais absorventes e filtrantes 

contaminados deverá ser registada, pelo responsável pela operação, no impresso 

para o registo corrente de embalagens, materiais absorventes e filtrantes 

contaminados, no qual constará a data de operação, a quantidade e o tipo de material 

(embalagem, absorvente ou filtro de óleo). 
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 Resíduos Equiparáveis a Urbanos 

- Deposição dos resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU) em 

contentores especificamente destinados para o efeito (1100 L de capacidade) e 

assegurada a recolha; 

- Os RSU deverão ser armazenados em ecopontos, distribuídos por quatro fileiras 

(vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos não recicláveis); 

b.17  - Deve também ser impedido o fogueamento durante o Verão, uma vez que nesta época o risco 

de incêndio é mais elevado; 

b.18  - O acompanhamento das obras por um arqueólogo (por frente de trabalho, no caso das 

acções inerentes à realização do projecto não serem sequenciais mas sim simultâneas) 

durante a instalação de estaleiros (caso os estaleiros se venham a localizar em áreas que 

impliquem regularização de solos ou revolvimento de terras) e em todas as fases que 

envolvam revolvimento de solos (decapagem, desmatação, escavações e terraplanagens).  

b.19  - Reprospecção sistemática, após a desmatação das áreas dos apoios que não foi possível 

prospectar devidamente nesta fase, em virtude da densidade do coberto vegetal. 

b.20  - A área a desmatar para a implantação dos apoios, deverá ser reduzida ao mínimo, o que será 

especialmente aconselhável no caso dos apoios que coincidam com áreas de olival, de 

sobreiro e de azinheira. Caso se verifique a necessidade do seu abate deverá ser cumprida a 

legislação respeitante ao seu abate (Decretos-Lei nº 169/2001, com as alterações 

introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004 e n.º 120/86 de 28 de Maio). 

b.21  - No que se refere à flora e vegetação, deverão manter-se as árvores com interesse (carvalhos) 

que ocorrem sob a linha garantindo as distâncias mínimas de segurança regulamentarmente 

definidas, devendo quando muito ser podadas às alturas adequadas. 

b.22  - A desmatação nas áreas de matagais, deverá ser selectiva, com o objectivo de preservar as 

espécies arbóreas, facilitando assim a sucessão ecológica natural e favorecendo a evolução 

das formações arbustivas para comunidades arbóreas. 

b.23  - Deverá ser criado um mecanismo de atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 

informação sobre o projecto, a funcionar durante toda a fase de obra e que deverá incluir uma 

componente de atendimento automático (por exemplo, por telefone com gravador de 

chamadas, por acesso electrónico, etc.) 
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3.2.2.3  -  Fase de Conclusão da Obra 

c.1  - Após a conclusão dos trabalhos de construção, todos os locais do estaleiro e zonas de 

trabalho deverão ser meticulosamente limpos retirando-se todos os materiais sobrantes ou 

outros resíduos existentes sobre o terreno, alertando-se para o facto da permanência de 

materiais como óleos, resinas, etc., mesmo em baixas concentrações, poderem comprometer, 

a longo prazo, a qualidade da água das linhas de água existentes na zona e contaminarem os 

solos, efectuando-se posteriormente a sua descompactação por meio de uma gradagem ou 

escarificação; 

c.2  - Deverá repor-se a situação actual das áreas afectadas pelo decurso da obra, devendo esta 

ser acordada com o proprietário. Na eventualidade de vir a ser necessário remover terras, 

estas deverão ser conduzidas obrigatoriamente a vazadouro autorizado, ou em alternativa 

espalhadas no terreno de acordo com o proprietário. 

3.2.2.4  -  Fase de Exploração 

d.1  - Recomenda-se a implementação do Programa de Monitorização previsto relativo aos 

Sistemas Ecológicos 

3.2.2.5  -  Recomendações de Carácter Específico ou Localizado 

Salientam-se seguidamente algumas recomendações de carácter específico ou localizado que 

deverão ser tidas em conta no projecto em estudo: 

 Na abertura das fundações para a construção dos maciços dos apoios, quando situados em 

solos com alguma profundidade, deverá ser reservada a camada superficial do solo, para 

posterior cobertura. Esta medida assume alguma importância no caso dos apoios 1 e 9, e 

entre Secarias e Côja (apoios nºs 144 a 148), junto a Meda de Mouros (apoio nº 155) e 

entre Pinheiro de Côja e Espariz (apoios nºs 161 a 170), para defesa dos solos de aptidão 

agrícola. Na zona destes apoios, as terras excedentes provenientes das camadas inferiores 

não deverão ser espalhadas sobre o solo. 

 Deverá ser reduzida ao mínimo indispensável, a abertura de acessos ou a circulação de 

viaturas sobre manchas de solos de aptidão agrícola e/ou inseridos RAN, nomeadamente 

junto ao apoio n.º 1, bem como qualquer outra acção que possa reduzir a capacidade 

produtiva desses solos. 

  
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA – PLANO DE  ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 13 



 No que se refere à flora e vegetação, deverão manter-se as árvores com interesse 

(carvalhos, sobreiros e azinheiras) que ocorrem sob a linha garantindo as distâncias 

mínimas de segurança regulamentarmente definidas, devendo quando muito ser podadas 

às alturas adequadas.  

 A desmatação nas áreas de matagais, deverá ser selectiva, com o objectivo de preservar as 

espécies arbóreas, facilitando assim a sucessão ecológica natural e favorecendo a evolução 

das formações arbustivas para comunidades arbóreas. 

 A informação recolhida sobre a fauna existente na área de afectação da LMAT permite 

identificar a presença de um casal de cegonha-preta e outro de bufo-real nos Penedos de 

Góis. Neste sentido deve ser aplicada sinalização do tipo Excepcional a uma distância de 

5km deste local – entre os apoios 76 e 101. Esta sinalização consiste na colocação de BFD 

(Bird Flight Diverters, espirais de fixação dupla, com 30cm de diâmetro e 1m de 

comprimento, em cores laranja e branco) de 3 em 3 metros em cada cabo de terra, 

dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 1,5 em 1,5 metros, 

aproximadamente. 

 Os vãos que atravessam os habitats matos e carvalhais (utilizados por espécies com 

estatutos de ameaça e com sensibilidade de colisão intermédia) também devem ser 

sinalizados - apoios 1-10; 37-44; 69-76; 109-117; 120-137; 145-148. Neste caso deve ser 

aplicada sinalização Intensiva, que consiste na colocação de BFD de 10 em 10 metros em 

cada cabo de terra, dispostos alternadamente para que em perfil o espaçamento seja de 5 

em 5 metros, aproximadamente. 

 Especial atenção por parte do arqueólogo responsável pelo acompanhamento dos 

trabalhos, durante a implantação dos apoios próximos dos elementos n.º 1 e 6 (Apoios 1 e 

50).  

 Vedação e sinalização em relação à obra dos elementos n.º 6, 7 e 8. A esta medida acresce 

que não se deverá realizar o depósito de materiais construtivos a menos de 50 metros 

destes locais. 

 Realização de uma memória histórica que inclua um registo documental, fotográfico e 

cartográfico dos elementos patrimoniais n.º 6, 7, 8 e 14, de forma a preservar a sua 

memória ainda sem intervenção humana recente.  

 Proibição de passagem de maquinaria pesada pela via calcetada (elemento patrimonial n.º 

7). 
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3.2.3  -  Acções de Sensibilização Ambiental 

Para além das funções de acompanhamento, a equipa de acompanhamento ambiental será 

responsável por efectuar acções de sensibilização ambiental no início da obra, que terão como 

objectivos principais assegurar que as diversas funções atribuídas a cada elemento sejam 

executadas de forma eficiente. Reconhecendo a dificuldade inerente à realização de acções de 

formação dirigidas a todos os trabalhadores afectos à obra, propõe-se que estas sejam dirigidas 

particularmente aos Encarregados de Obra, que deverão posteriormente difundir a informação pelos 

restantes trabalhadores. 

O conteúdo destas acções de formação, que será especificado num Plano de Formação a 

elaborar posteriormente deverá englobar: 

 os procedimentos ambientais a executar nas diversas fases de obra, com especial ênfase 

para as actividades a realizar, sua importância e consequências do não cumprimento das 

mesmas; 

 sensibilização para a produção de resíduos, alertando para o destino final adequado dos 

mesmos, e assegurando que se evitará o espalhamento indiscriminado de resíduos pelos 

locais de obra; 

 sensibilização para a preservação dos elementos patrimoniais identificados no Estudo de 

Impacte ambiental e que serão alvos de medidas de protecção específicas durante a fase 

de construção, que deverão ser transmitidas a todos os trabalhadores. 

3.2.4  -  Responsabilidades e Competências 

A definição clara das responsabilidades e competências de carácter ambiental atribuídas a 

cada elemento afecto à obra é considerada fundamental para a correcta implementação das medidas 

de minimização propostas, pelo que devem ser evidenciadas as funções chave dos diversos 

intervenientes na obra, nomeadamente: 

 Dono de Obra - tem a responsabilidade de acompanhar a evolução do desempenho 

ambiental das entidades adjudicatárias e garantir a aplicação de todas as medidas de 

minimização definidas; 

 Equipa Técnica de Acompanhamento Ambiental – será composta por um Director 

Técnico que coordenará todo o trabalho do Técnico Responsável pelo Acompanhamento 

Ambiental. Haverá, ainda, uma equipa de especialistas de várias áreas, disponíveis para, 

por solicitação do Director Técnico, fornecerem consultoria especializada ao Plano. O 

  
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA – PLANO DE  ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 15 



Técnico responsável pelo acompanhamento ambiental será responsável local por todo o 

acompanhamento ambiental e pelo relacionamento com todos os responsáveis de obra e 

com o Dono de Obra. Será responsável pela elaboração de relatórios mensais de 

acompanhamento ambiental e sua entrega ao Director Técnico, que os fará chegar ao dono 

da Obra; 

 Técnico Responsável pelo Acompanhamento Arqueológico – será o responsável local 

por todo o acompanhamento arqueológico, dada a sensibilidade da área em questão. 

 Adjudicatário - garantirá o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável. Será 

apoiado pelo Técnico Responsável pelo Acompanhamento Ambiental. 

3.2.5  -  Controlo Documental dos processos 

Distinguem-se dois tipos fundamentais de documentos de controlo operacional dos processos 

envolvidos no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que deverão ser actualizados e 

guardados em local específico pelo Técnico Responsável pelo Acompanhamento Ambiental (com 

conhecimento do Director Técnico da Equipa de Acompanhamento Ambiental e do Adjudicatário), 

podendo ser consultados pelo Dono da Obra ou por qualquer outra entidade de fiscalização: 

 Documentos de avaliação da Conformidade Legal; 

 Documentos de controlo das Actividades de Carácter Ambiental. 

3.2.6  -  Apresentação dos Resultados do Acompanhamento Ambiental 

Todos os meses são preparados e entregues ao Dono de Obra relatórios de acompanhamento 

ambiental que incluirão os resultados do mês, nomeadamente as medidas aplicadas, local de 

aplicação e apreciação da sua eficácia. 

É igualmente incluída toda a informação relativa às queixas existentes por parte da população 

ou das inconformidades registadas no decurso do mês de obra, bem como das medidas correctivas 

aplicadas e do seu sucesso/insucesso. 

Os relatórios de acompanhamento deverão integrar o Livro do Ambiente e estar sempre 

disponíveis para consulta. 

No final da obra será produzido um relatório final que compilará toda a informação sobre a 

componente ambiental relacionada com a empreitada.  
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1. OBJECTIVO 
A REN – Rede Eléctrica Nacional, adiante também designada por REN, S.A., assume na sua Declaração de 

Política Ambiental, publicada no seu sítio da Internet (www.ren.pt), o compromisso de gerir as suas 

actividades de acordo com o princípio do desenvolvimento sustentável e da preservação contínua do meio 

ambiente, reconhecendo a importância das questões de índole ambiental para a actividade da empresa. 

 

O presente documento, faz parte integrante do Caderno de Encargos, e tem como objectivo fixar os 

princípios de tratamento das questões ambientais e definir, por descritor ambiental, um conjunto de medidas 

e requisitos fornecendo, ao Adjudicatário, informação relativa a um conjunto de boas práticas ambientais 

adequadas à execução de forma sustentável dos serviços contratados pela REN, S.A. 

 

Para os fornecimentos que tenham sido objecto de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) prevalece, sobre 

as medidas apresentadas neste documento, o cumprimento das obrigações estabelecidas pela Declaração 

de Impacte Ambiental e contempladas no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA). 

 

O cumprimento pelo Adjudicatário das medidas apresentadas, no ponto 3. do presente documento, 

assumem uma importância determinante, para minimização dos impactes sobre os principais descritores 

ambientais, em fornecimentos que não tenham sido alvo de processo de AIA ou que para os quais não 

tenha sido elaborado um Plano de Acompanhamento Ambiental específico. 

 

2. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 
Sempre que para tal seja solicitado, o Adjudicatário deverá colaborar com o responsável da REN, S.A., ou 

seu representante, pelas actividades de supervisão e acompanhamento ambiental. 

 

O Adjudicatário deve designar, e dar conhecimento à REN, S.A., um interlocutor que responda sobre as 

questões de índole ambiental decorrentes da prestação do serviço, o qual deverá integrar, sempre que 

aplicável, o organograma da equipa prestadora do fornecimento. 

 

O responsável da REN, S.A., ou seu representante, pela supervisão e acompanhamento ambiental terá 

acesso a todos os locais abrangidos pela prestação do serviço e actuará no sentido de fazer cumprir os 

requisitos ambientais do contrato, podendo mandar suspender a execução de qualquer trabalho em caso de 

risco grave para o ambiente. 

 

A presença e a acção do responsável pela supervisão e acompanhamento ambiental no decurso da 

prestação do serviço em nada diminui as obrigações e responsabilidades do Adjudicatário nos termos do 

contrato, nomeadamente no tocante à aplicação das medidas de minimização e adopção sistemática de 

boas práticas ambientais. O Adjudicatário terá que ter em conta os impactes ambientais das actividades que 

realiza em função da natureza dos trabalhos e da sua localização. 
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3. RESPONSABILIDADES DO ADJUDICATÁRIO 
O Adjudicatário encarregar-se-á da organização dos trabalhos com o objectivo de minimizar todos os 

impactes ambientais associados à actividade que desenvolve. 

 

Cabe ao Adjudicatário garantir que os seus trabalhadores possuem a aptidão profissional adequada e 

informação para as tarefas que lhes são confiadas e que se encontram disponíveis adequados 

equipamentos de trabalho e de actuação em caso de emergência ambiental. 

 

É da responsabilidade do Adjudicatário efectuar o acompanhamento regular dos trabalhos por si 

desenvolvidos, bem como por subempreiteiros ou trabalhadores independentes por si contratados, de forma 

a garantir um controlo eficaz dos impactes ambientais adoptando designadamente medidas de prevenção 

de potenciais impactes decorrentes da especificidade dos trabalhos. 

 

O Adjudicatário deverá designadamente: 

− Evidenciar o conhecimento e assegurar o cumprimento das medidas de minimização 

estabelecidas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e 

no Projecto de Execução, quando aplicável; 

− Assegurar o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável; 

− Concretizar as medidas preconizadas no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), caso 

exista, aplicando os procedimentos nele estabelecidos; 

− Efectuar o tratamento das não conformidades identificadas por si, pela REN, S.A. ou seu 

representante, e a realização das correspondentes acções correctivas e preventivas; 

− Garantir, sempre que aplicável, a conformidade ambiental do estaleiro, do parque de resíduos e 

restantes áreas de apoio às frentes de trabalho. 

 

O Adjudicatário deverá, no exercício da sua actividade, dar a conhecer de forma adequada aos seus 

trabalhadores o plano de emergência, por forma a que estes possam actuar da melhor forma em situações 

de risco e de acidente, minimizando os seus efeitos no ambiente. 

 

Sempre que, dos serviços prestados pelo Adjudicatário, resultem danos para o ambiente que decorram da 

inobservância da legislação ambiental e de requisitos e práticas estabelecidas no Caderno de Encargos, a 

REN, S.A. reserva-se o direito de mandar executar, por conta do Adjudicatário, os trabalhos necessários à 

minimização dos impactes causados ao meio ambiente. 

 

3.1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
São identificados neste ponto um conjunto de boas práticas ambientais, a considerar no âmbito do 

fornecimento, especialmente em serviços não sujeitos a processo de AIA ou que para os quais não tenha 

sido elaborado Plano de Acompanhamento Ambiental, as quais o Adjudicatário se obriga a cumprir, sempre 

que aplicável ao âmbito dos serviços a prestar. 
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Para a concretização do objectivo expresso no ponto 1., do presente documento, importa que o 

Adjudicatário, através da designação do interlocutor para as questões ambientais, garanta a análise da 

aplicabilidade das medidas de minimização propostas, o acompanhamento da sua implementação e, de 

acordo com a especificidade do fornecimento, proponha a adopção de medidas complementares. 

 

3.1.1. RUÍDO 
O recurso à utilização de explosivos provoca uma alteração significativa do ambiente sonoro, pelo que, o 

Adjudicatário só poderá utilizar explosivos mediante autorização da REN, S.A., em conformidade com as 

condições que constarem das cláusulas técnicas especiais, quanto a limitações no emprego desses 

explosivos, quer no que respeita a horários, quer a frentes de trabalho, quer ainda à potência das cargas. 

O emprego de explosivos não será normalmente permitido durante a noite, salvo se nas cláusulas técnicas 

especiais constar qualquer disposição em contrário, e sem que para tal se tenha obtido uma licença 

especial de ruído. A utilização de explosivos deverá ainda respeitar a legislação em vigor designadamente a 

Norma Portuguesa, NP 2074 - "Avaliação da influência em construções de vibrações provocadas por 

explosões ou solicitações similares". 

 

O Adjudicatário deverá garantir que o tráfego de viaturas pesadas é efectuado em trajectos que passem 

fora das localidades e caso seja inevitável, o trajecto é o mais curto possível e efectuado a velocidade 

reduzida.  

 

3.1.2. SOLOS 
Sempre que do fornecimento resultem terras sobrantes nomeadamente, da abertura de caboucos, estas 

deverão ser utilizadas na regularização dos terrenos das áreas envolventes, ou ser encaminhadas para 

vazadouro autorizado. Neste último caso, o transporte deverá efectuar-se em veículos com cobertura. 

 

O Adjudicatário deve garantir que sempre que, no decorrer dos trabalhos, sejam directamente afectadas 

áreas de socalcos, estes são reconstruídos imediatamente após a conclusão da intervenção, utilizando 

muros de pedra caso estes existissem anteriormente. 

 

Nos trabalhos a realizar em zonas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 

(REN) devem evitar-se os períodos de maior pluviosidade, de modo a minimizar os riscos de erosão. 

Independentemente da localização da área de trabalho, as terras de escavação deverão ser, sempre que 

possível, depositadas a mais de 50 m de linhas de água devendo também ser evitada a sua deposição em 

leitos de cheia. 

 

A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. Quando esta se 

localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos 

resíduos de betão, das calhas de betonagem, de forma a que fiquem depositados junto das terras a utilizar 

posteriormente, no aterro das fundações. 
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A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efectuada de molde a minimizar o risco de derrame 

para o solo, de acordo com as disposições do ponto 5. 

 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, o Adjudicatário deverá proceder à recolha 

do solo contaminado e proceder à sua gestão em conformidade com o disposto no ponto 4. do presente 

documento. 

 

3.1.3. ECOLOGIA 

3.1.3.1. PROTECÇÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE 
Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos o Adjudicatário deverá garantir que se procede 

à sua abertura de forma a minimizar o corte de vegetação. 

 

O Adjudicatário deverá garantir que toda a vegetação arbustiva e arbórea, existente na envolvente da zona 

de trabalhos, é protegida de modo a não ser afectada com a localização de estaleiros, depósitos de 

materiais, instalações de pessoal e outras, ou com o movimento de máquinas e viaturas. Compete-lhe 

tomar as disposições adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações onde for conveniente 

ou necessário.  

 

Deve ser evitado o pisoteio em áreas circundantes à da intervenção, quando os trabalhos decorram em 

áreas classificadas. Independentemente da localização dos trabalhos, deverá ser afectado o menor espaço 

possível de terreno envolvente, seja para parquear materiais ou maquinaria, entre outros. 

 

Nas actividades de desmatação e abate de árvores, as áreas a intervencionar deverão ser identificadas 

utilizando marcas visíveis. 

 

No caso de ser necessário intervir em espécies protegidas, ou em árvores ornamentais ou de interesse 

paisagístico, para estabelecer as condições de protecção à linha ou para permitir a execução de terminados 

trabalhos, o adjudicatário deverá preferir, sempre que seja possível, a execução de uma poda que 

mantenha o equilíbrio vegetativo das árvores de acordo com as limitações e preceitos técnicos usuais, por 

forma a evitar o seu corte. 

 

No caso da intervenção em espécies protegidas o adjudicatário deverá levar em linha de conta o que está 

legislado, nomeadamente no que respeita à técnica e época de intervenção e à obtenção da autorização 

formal por parte dos organismos competentes. Os respectivos requerimentos serão enviados através da 

REN, S.A. e, no caso de poda ou decote destas espécies, a intervenção será executada por pessoal 

devidamente credenciado. 

 



ET - 0007 

Edição: 1 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

SOBRE GESTÃO AMBIENTAL Data: 2005-05-30 

 
 

 Pág. 6 de 13

Sempre que se proceda ao abate de árvores deverá ser acordado com os respectivos proprietários o 

destino a dar aos resíduos resultantes da exploração florestal. Este acordo deverá levar em linha de conta 

eventuais recomendações previstas no processo de AIA (quando existir). 

 

Na falta de indicações em contrário, nos locais onde o adjudicatário tenha procedido ao abate de árvores é 

da sua responsabilidade a remoção ou estilha dos resíduos da intervenção florestal, em conformidade com 

a legislação em vigor. 

 

O Adjudicatário deverá garantir a implementação de medidas que garantam o cumprimento dos requisitos 

legais no âmbito da protecção contra incêndios, com especial incidência na época de fogos. 

 

3.1.3.2. APLICAÇÃO DE HERBICIDAS  
Nos trabalhos que impliquem a aplicação de herbicidas, o Adjudicatário deverá submeter à aprovação da 

REN, S.A. o produto, ou produtos, que pretende utilizar. Em todo o caso o Adjudicatário deverá: 
 

− Utilizar apenas produtos homologados pelo Ministério da Agricultura e do tipo orgânico; 

− Seleccionar herbicidas adequados a zonas não cultivadas e ao estado de desenvolvimento das 

infestantes (antes da emergência/após emergência); 

− Seleccionar, de entre os diversos produtos com a mesma forma de actuação, o que for menos 

tóxico para o homem e apresentar o menor risco para os animais domésticos e o ambiente (de 

acordo com as Fichas Técnicas de Segurança dos produtos); 

− Cumprir as condições indicadas no rótulo de cada produto, nomeadamente as precauções 

ecotoxicológicas, as restrições de uso e as condições de aplicação (doses, concentrações, 

número de tratamentos e intervalo entre tratamentos); 

− Preparar volumes de calda adequados à dimensão das áreas a tratar, de forma a reduzir os 

excedentes e a necessidade da sua eliminação; 

− Não utilizar herbicidas sob coberto, nas culturas em floração e em épocas em que ocorra 

nidificação de aves; 

− Não usar sistematicamente a mesma substância activa, para evitar fenómenos de resistência; 

− Não utilizar herbicidas num raio de 15 m de poços, furos, nascentes, rios e ribeiras, nem na 

proximidade de valas ou condutas de drenagem; 

− Observar a proibição de descarga dos eventuais excedentes de calda e da lavagem de 

equipamentos nos sistemas de drenagem. Estes excedentes, depois de diluídos, devem ser 

aplicados até ao seu esgotamento em terreno com cobertura vegetal, beneficiando, assim, da 

retenção por parte das plantas; 

− Não aplicar herbicidas quando está vento, devido ao perigo de arrastamento para culturas 

vizinhas e aos riscos para o aplicador. A aplicação também não deve ser feita nas horas de maior 

calor; 
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− Restringir a sua utilização ao interior da instalação, quando o herbicida for tóxico para animais 

domésticos; 

− Sinalizar a área abrangida pela aplicação dos herbicidas. 

 

Qualquer alteração do(s) produto(s) a utilizar deve ser submetida à aprovação da REN, S.A. 

 

3.1.3.3. AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS 
Compete ao Adjudicatário garantir que: 

− No caso de haver necessidade de proceder a intervenções em apoios com ninhos de cegonha, 

assegurar que a transferência dos ninhos é realizada após obtenção de licença por parte do ICN, e 

que esta se realiza de acordo com as condições estabelecidas por esta entidade. 

− Sempre que tenham sido identificadas áreas de nidificação de espécies sensíveis, passíveis de 

sofrer perturbação da reprodução e/ou perdas de ninhadas, o plano de obra deverá considerar uma 

redução das intervenções na sua proximidade durante as épocas reprodutivas. 

− Quando tenham sido identificadas áreas de abrigo de Quirópteros (morcegos) na proximidade das 

zonas de trabalho, na definição dos acessos deve garantir-se, sempre que possível, a distância 

mínima de 100 metros. 

 

3.1.4. RECURSOS HÍDRICOS 
Compete ao Adjudicatário o estabelecimento, a exploração e a manutenção das redes de água potável, de 

água industrial e de esgotos necessários às instalações gerais e de pessoal e à execução dos trabalhos da 

empreitada. 

 

Sempre que o Adjudicatário utilize instalações sanitárias não químicas para o pessoal da obra, devem estas 

instalações ser ligadas à rede de saneamento camarária ou, caso tal não seja viável, ser instalada uma 

fossa séptica estanque, com capacidade adequada. 

 

É da responsabilidade do Adjudicatário a obtenção das autorizações necessárias para integração nas redes 

públicas de abastecimento de água e saneamento, bem como, dos comprovativos de despejo da fossa 

séptica ou das instalações sanitárias químicas, através de viatura limpa-fossas, por parte dos serviços 

camarários ou operador licenciado para o efeito. 

 

O Adjudicatário deve garantir que as redes de águas residuais e pluviais não são utilizadas para a descarga 

da água de lavagem de material de aplicação de tintas, solventes, diluentes e vernizes, e dos produtos 

químicos sobrantes utilizados durante a obra. 

 

O Adjudicatário deve garantir que nos caminhos, a beneficiar ou a construir, que atravessem linhas de água 

são implementadas medidas no sentido de garantir o seu desimpedimento (p.e. mediante a colocação de 

manilhas). 
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Cabe ao Adjudicatário disponibilizar contentores adequados para a recolha das águas residuais, 

provenientes das lavagens e manuseamento de substâncias referidas em 5., e separadas de acordo com 

os respectivos códigos definidos na Lista Europeia de Resíduos (LER) (IO-002 Codificação e Destino 

Final dos Resíduos). 

 

A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efectuada na perspectiva da minimização do risco de 

derrame nos recursos hídricos, de acordo com as disposições do ponto 5. 

 

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos nas redes de drenagem de águas pluviais ou cursos 

de água, o Adjudicatário deverá proceder à absorção do produto derramado com o absorvente adequado e 

recolhê-lo. Posteriormente, deverá proceder à sua gestão em conformidade com o disposto no ponto 4. do 

presente documento. 

 

Caso as escavações das fundações interceptem níveis freáticos, estes terão que ser rebaixados por 

bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para valas abertas no solo. 

 

O Adjudicatário deverá planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

 

4. GESTÃO DE RESÍDUOS 
Cabe ao Adjudicatário garantir que a gestão de resíduos é feita de acordo com o preconizado na 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS INDUSTRIAIS EM OBRAS DA REN, S,A. (ET-003), no 

tocante ao manuseamento, armazenamento e transporte de resíduos, nomeadamente no que diz respeito à: 

− Delimitação dos espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando meios 

adequados; 

− Disponibilização de contentores especificamente destinados à deposição selectiva dos resíduos 

produzidos (escritórios e cantinas) equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU) em contentores 

especificamente destinados para o efeito, de acordo com as suas características físicas e químicas 

(Papel e Cartão; Embalagens e “Lixo Geral”); 

− Garantia da deposição selectiva dos resíduos produzidos nos contentores especificamente 

destinados para o efeito; 

− Sinalização dos meios de contentorização por intermédio de fichas de identificação disponibilizadas 

pela REN, S.A.; 

− Disponibilização de todos os meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames 

de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de 

emergência ambiental; 

− Substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se 

encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações de 

emergência ambiental. 
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5. PRODUTOS QUÍMICOS 
O Adjudicatário obriga-se a criar zonas de armazenagem específicas para produtos químicos, devidamente 

identificadas e delimitadas. 

 

O transporte ou a utilização de produtos químicos deve efectuar-se nos termos das normas legais em vigor 

para o efeito. 

 

Para o manuseamento ou preparação de produtos químicos, devem ser utilizados recipientes adequados e 

correctamente rotulados. Os rótulos devem ser colocados para que o produto possa ser rapidamente 

identificado por qualquer pessoa, permitindo-lhe conhecer os riscos e tomar as medidas de prevenção 

adequadas. 

 

Deve o Adjudicatário prever a existência de meios de contenção secundária de derrames (p.e. paletas 

retentoras, aparadeiras e mantas absorventes), os quais serão utilizados no armazenamento e sempre que 

se proceda ao manuseamento de produtos químicos, de forma a prevenir eventuais fugas e derrames. 

 

É obrigação do Adjudicatário tornar acessíveis, para efeitos de consulta, as Ficha de Segurança dos 

produtos químicos, aquando do seu transporte, armazenamento, manuseamento ou preparação. 

 

O Adjudicatário deverá ter disponível e prontamente acessível, um produto absorvente adequado ao tipo de 

produtos manuseados, em quantidade suficiente, para actuação em caso de emergência ambiental, 

nomeadamente decorrente de derrames no solo, em redes de drenagem de águas pluviais ou cursos de 

água. 

 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (ET) 
É da responsabilidade do Adjudicatário o fornecimento de equipamento de protecção individual, aos seus 

trabalhadores, necessário à realização dos trabalhos contratados, e assegurar a sua efectiva utilização. 

 

O Adjudicatário e o seu pessoal utilizarão exclusivamente EPI e ET com as características requeridas para 

o trabalho a realizar, tendo em conta os riscos inerentes ao ambiente de trabalho e a resistência a 

condicionamentos específicos, tais como a presença de produtos químicos, água, ruído, vibrações, poeiras 

e atmosferas explosivas. Estes equipamentos deverão estar adaptados aos utilizadores, em bom estado de 

funcionamento e de manutenção. 

 

Os equipamentos a utilizar obedecerão às normas nacionais existentes ou, na ausência destas, a normas 

europeias ou a outras normas internacionais desde que aceites pela REN, S.A.. 
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6.1. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 
O Adjudicatário fornece ao seu pessoal os fatos de trabalho e os EPI de acordo com as exigências da 

execução do contrato. Os EPI devem estar em conformidade com a legislação em vigor e adequados 

relativamente ao estipulado pelas Fichas de Segurança dos produtos. 

 

Salvo acordo prévio em contrário, a REN, S.A. não cederá, a qualquer título, ao Adjudicatário, qualquer 

Equipamento de Protecção Individual. 

 

6.2. EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 
O Adjudicatário efectuará uma correcta manutenção dos equipamentos de protecção, bem como dos 

equipamentos de trabalho, nomeadamente, máquinas e veículos, para minimizar os impactes ambientais 

associados. 

 

Todas as pessoas que ocupem postos de trabalho que incluam a condução/operação de veículos ou 

máquinas, nomeadamente veículos a motor, gruas, máquinas elevatórias e plataformas móveis devem estar 

devidamente habilitadas e aptas para no caso de uma avaria da qual resultem impactes ambientais 

actuarem por forma a minimizar a gravidade da ocorrência. 

 

No que respeita ao ruído, o Adjudicatário deve verificar se os equipamentos e máquinas a utilizar não 

ultrapassam os níveis de ruído permitidos por lei e, caso tal aconteça, devem aplicar as medidas correctivas 

necessárias, nomeadamente para o caso dos trabalhos nocturnos.  

 

6.3 MEIOS DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 
No armazenamento de produtos químicos e de resíduos no estado líquido, o risco de derrames que 

resultam na contaminação do solo e dos recursos hídricos revela-se como um dos mais importantes riscos 

ambientais. Neste sentido o Adjudicatário deverá disponibilizar meios de contenção secundária (p.e. paletas 

retentoras) para o correcto armazenamento das substâncias utilizadas em obra (p.e.: tintas, óleos, massas, 

diluentes, solventes). Esta medida não se restringe aos estaleiros, devendo ser estendida à zona de 

trabalhos, minorando o impacte ambiental da actividade.  

 

O manuseamento de produtos químicos deverá, sempre que aplicável, realizar-se sobre meios de 

contenção de derrames (p.e. aparadeiras, mantas absorventes). 

 

Dado que a manipulação destas substâncias é frequente, o Adjudicatário deverá prever e manter disponível 

um produto ou material absorvente adequado ao tipo de produtos manuseados e em quantidade suficiente 

para actuação em caso de emergência ambiental, como seja o derrame no solo, redes de drenagem de 

águas pluviais ou cursos de água. 
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Dado que a manipulação destas substâncias é frequente, o Adjudicatário deverá prever e manter disponível 

um produto ou material absorvente adequado ao tipo de produtos manuseados e em quantidade suficiente 

para actuação em caso de emergência ambiental, como seja o derrame no solo, redes de drenagem de 

águas pluviais ou cursos de água. 

 

7. FORMAÇÃO DO PESSOAL 
O pessoal do Adjudicatário, e subempreiteiros, para além dos conhecimentos técnicos inerentes às 

actividades que desempenha, deverá de uma forma integrada, conhecer também os impactes ambientais e 

as medidas de minimização que lhes estão associados. 

 

O Adjudicatário deverá assegurar a participação do seu pessoal em acções de sensibilização que a REN, 

S.A. entenda realizar, no âmbito do Sistema de Gestão Ambiental, em data e local a acordar previamente. 

 

8. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 
Quando os trabalhos decorram nas instalações (subestações, postos de corte, postos repetidores ou 

edifícios) da REN, S.A., esta fornecerá ao Adjudicatário o Plano de Emergência Interno da instalação que 

contempla as medidas relativas a protecção contra incêndios, evacuação dos trabalhadores sinistrados e 

medidas relativas a situações de emergência ambiental, de carácter diverso. O Adjudicatário deve 

conhecer, dentro da sua zona de trabalhos, os locais onde estão colocados os diversos meios de combate 

a incêndios e de contenção de derrames, e fornecer essa informação aos seus trabalhadores. 

 

Sempre que o fornecimento venha a ser prestado em Linhas de MAT (conservação, construção, 

remodelação, manutenção do corredor), compete ao Adjudicatário colaborar na revisão do plano de 

resposta a situações de emergência que, com base na identificação de potenciais causas de acidentes ou 

de situações de emergência, estipule a forma de resposta a dar para prevenir as causas e as situações de 

risco associado e actuar em caso de acidente minimizando os seus efeitos no ambiente. 

 

Caso se realizem simulacros de resposta a situações de emergência, deverá o Adjudicatário participar e 

colaborar na análise da necessidade de revisão do plano de resposta a situações de emergência. 

 

9. AUDITORIAS AMBIENTAIS 
O Adjudicatário deverá assegurar a participação do Interlocutor designado para as questões de índole 

ambiental  em auditorias ambientais  que venham a ser realizadas no âmbito do Plano de Auditorias 

estabelecido pela REN, S.A. 
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10. GLOSSÁRIO 

ACÇÃO CORRECTIVA – acção levada a efeito para eliminar as causas de não conformidades, de modo a 

evitar a sua recorrência. 

ACÇÃO PREVENTIVA – acção levada a efeito para eliminar as causas de potenciais não conformidades, de 

modo a evitar a sua ocorrência. 

ADJUDICATÁRIO – Entidade com a qual a Empresa Dono da Obra celebrou um contrato para a execução de 

uma obra, ou para a prestação de um serviço.  

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) – Instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, 

sustentado na realização de estudos e consulta, com efectiva participação pública e análise de possíveis 

alternativas, que tem por objecto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais 

de determinados projectos, bem como identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou 

compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projectos e 

respectiva pós-avaliação. 

CONSTATAÇÃO - não satisfação de um requisito estabelecido internamente, sujeita a validação. 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) – decisão emitida no âmbito de AIA sobre a viabilidade da 

execução dos projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental. 

DIRECTOR DA OBRA (DO ADJUDICATÁRIO) – técnico designado pelo Adjudicatário para assegurar a direcção 

efectiva do estaleiro.  

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI) – qualquer equipamento destinado a ser usado por um 

trabalhador, para protecção contra riscos que possam ameaçar a sua saúde ou segurança no trabalho, bem 

como qualquer complemento ou acessório para esse fim.  

EQUIPAMENTO DE TRABALHO – qualquer máquina, aparelho, instrumento ou instalação utilizada no trabalho.  

ESTALEIRO – Área reservada aos trabalhos de execução da obra com tudo o que para eles concorre, 

incluindo os locais de apoio para instalações, depósito de materiais, colocação de equipamentos, acessos 

internos ou de apoio à prestação dos serviços.  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) – documento elaborado pelo proponente no âmbito de procedimento 

de AIA, que contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, 

positivos e negativos, que a realização do projecto, poderá ter no ambiente, a evolução previsível da 

situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, 

minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas informações. 

GESTOR DE ACTIVIDADE (GESTOR DE OBRA) – pessoa que em nome do Dono da Obra é responsável pelo 

acompanhamento da obra na fase de execução.  

IMPACTE AMBIENTAL – conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros 

ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área, resultantes da 

realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa 

área, se esse projecto não viesse a ter lugar. 

NÃO CONFORMIDADE – não satisfação de um requisito (legal, normativo ou do sistema).  

OCORRÊNCIA – conjunto de tipologias verificadas e registadas no âmbito dos Sistemas de Gestão 

(constatações, não conformidades, acções preventivas, reclamações e sugestões de melhoria). 
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (PAA) – documento que sintetiza a metodologia a aplicar, em fase 

de execução da empreitada, para garantir o cumprimento das medidas de minimização ambiental 

específicas de cada projecto. 

REN, S.A. – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

SUBEMPREITEIRO – entidade com alvará e com trabalhadores próprios a quem o Adjudicatário subcontrata a 

realização de uma parte dos trabalhos que lhe foram adjudicados. 
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1 GLOSSÁRIO 

ACÇÃO CORRECTIVA – acção levada a efeito para eliminar as causas de não conformidades, de modo a evitar 

a sua recorrência. 

ACÇÃO PREVENTIVA - acção levada a efeito para eliminar as causas de potenciais não conformidades, de 

modo a evitar a sua ocorrência. 

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) – Instrumento de caracter preventivo da política do ambiente, 

sustentado na realização de estudos e consulta, com efectiva participação pública e análise de possíveis 

alternativas, que tem por objecto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos ambientais de 

determinados projectos, bem como identificação e proposta de medidas que evitem, minimizem ou 

compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de tais projectos e 

respectiva pós-avaliação. 

CONSTATAÇÃO - não satisfação de um requisito estabelecido internamente, sujeita a validação. 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) – decisão emitida no âmbito de AIA sobre a viabilidade da 

execução dos projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental. 

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) – documento elaborado pelo proponente no âmbito de procedimento 

de AIA, que contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, 

positivos e negativos, que a realização do projecto, poderá ter no ambiente, a evolução previsível da 

situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, 

minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas informações. 

GESTOR DE ACTIVIDADE (GA) – Responsável por parte da REN, S.A pela gestão das empreitadas. 

IMPACTE AMBIENTAL – conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros 

ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área, resultantes da 

realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa 

área, se esse projecto não viesse a ter lugar. 

NÃO CONFORMIDADE - não satisfação de um requisito (legal, normativo ou do sistema).  

OCORRÊNCIA – conjunto de tipologias verificadas e registadas no âmbito dos Sistemas de Gestão 

(constatações, não conformidades, acções preventivas, reclamações e sugestões de melhoria). 

REN, S.A. – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO EXECUTIVO (RECAPE) – Documento que demonstra 

o cabal cumprimento das condições impostas pela DIA, permitindo assim verificar que as premissas 

associadas à aprovação, condicionada, de determinado projecto que tenha sido submetido a processo de 

AIA em fase anterior a projecto de execução, se cumprem. 

RECLAMAÇÃO - acto de protesto por insatisfação de uma parte interessada, relativa a acções (ou omissões) 

desenvolvidas pela REN, S.A. no âmbito da sua actividade. 

SUGESTÃO DE MELHORIA - proposta de actuação ou alteração de prática, por parte de qualquer colaborador, 

visando a melhoria do sistema. 



EQQS/ET/SPVAA 
Edição: 1 

 
SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM FASE 

DE OBRAS DE LINHAS E SUBESTAÇÕES Data: 2004-07-02 

 
 

   5

 
2 OBJECTO E ÂMBITO 

Pretende-se com a presente Especificação Técnica definir as condições a observar nos fornecimentos 

relativos a prestação dos serviços de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL em fase de construção de 

linhas e subestações, por iniciativa da REN, S.A. ou decorrentes de um processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

 

As actividades de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverão ser realizadas pelo Adjudicatário 

assumindo como o mínimo aceitável o estabelecido nesta Especificação Técnica. Todas as soluções 

alternativas ou complementares a esta especificação, desde que manifestamente vantajosas para o 

desempenho ambiental, serão consideradas pela REN, S.A., através do DEPARTAMENTO DE AMBIENTE 

QUALIDADE E SEGURANÇA da Divisão Equipamento. 

 

Estas especificações poderão ser revistas pela REN, S.A. quando a alteração de legislação ou outras 

condicionantes assim o justifiquem. 

 

3 LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL 
Na realização da Supervisão e Acompanhamento Ambiental em fase de construção de linhas e subestações 

será observada a legislação e regulamentação aplicáveis, nomeadamente a constante do Anexo I a esta 

especificação.  

 

Eventuais lacunas detectadas na LISTA DE LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEIS deverão ser alvo de 

registo de forma a permitir ao Departamento de Ambiente Qualidade e Segurança proceder à respectiva 

actualização. 

 

4 ACTIVIDADES A REALIZAR NO ÂMBITO DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
As principais actividades que devem ser asseguradas pela EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL são as 

seguintes: 

- Elaboração do PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (PAA) específico para a obra e respectiva 

adaptação, em resultado da avaliação contínua de riscos ambientais. No caso da existência de um 

PAA elaborado em fase de EIA ou RECAPE, deverá proceder à sua revisão e adaptação, devendo 

integrar, nomeadamente as medidas de minimização preconizadas na DIA; 

 

- Realização ou acompanhamento das monitorizações ambientais em fase de construção decorrentes 

do processo de AIA. 

 

- Avaliação da adequabilidade ambiental dos procedimentos propostos pelas entidades executantes e 
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acompanhamento das actividades críticas da obra, garantindo o cumprimento da legislação 

ambiental aplicável e a implementação das medidas minimizadoras; 

- Elaboração de um PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL que estabeleça a forma de actuação em caso 

de situação de emergência ambiental, com a estrutura e conteúdo indicados no ponto 10. 

 

- Registo em documento apropriado, intitulado LIVRO DO AMBIENTE, de todas as questões ambientais 

relativas à obra, com a estrutura e conteúdo indicados no ponto 9. 

 

- Registo de todas as OCORRÊNCIAS E RECLAMAÇÕES AMBIENTAIS, de acordo com o estabelecido no 

ponto 11, acompanhadas de propostas de medidas correctivas/preventivas a adoptar. Proceder ao 

acompanhamento da sua implementação e avaliação da sua eficácia. 

 

- Participação do TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL nas reuniões de 

coordenação, com uma periodicidade mínima semanal, para análise das questões ambientais; 

 

- Garantir a participação do TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL nas Auditorias 

Ambientais a que a obra seja sujeita. 

 

- Efectuar as actividades de supervisão e verificação da conformidade ambiental nas frentes de obra 

existentes nas diversas fases de realização procedendo aos registos em FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA 

CONFORMIDADE AMBIENTAL. 

 

- Promover ACÇÕES DE FORMAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO dirigidas aos trabalhadores envolvidos na obra e 

assegurar a divulgação da informação relevante para a preservação do Ambiente; 

 

- Elaborar mensalmente RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL relativos à actividade de 

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, de acordo com o definido no ponto 14.1; 

 

- Elaborar, no final da obra, o Relatório FINAL DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL de acordo com o 

definido no ponto 13.2 e o RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO de 

acordo com o definido no ponto 13.3; 

 

- Garantir o atendimento ao público, de acordo com o definido no ponto 7 desta especificação. 

 

- Assegurar o cumprimento, por parte das entidades executantes, da Especificação Técnica Geral de 

Gestão de Resíduos em Obras da REN. 
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- Avaliar o desempenho das entidades executantes segundo o normativo da REN, S.A. 

 

5 COORDENAÇÃO DE TRABALHOS 
A coordenação das actividades de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL com as entidades 

contratadas para a realização dos trabalhos de construção far-se-á por intermédio do Gestor de Actividade 

da REN, S.A. 

 

Refira-se a obrigatoriedade por parte da EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, de solicitar a intervenção 

do GESTOR DE ACTIVIDADE para a resolução de questões ambientais que não tenham sido expeditamente 

resolvidas pela entidade executante em obra.  

 

A coordenação geral dos trabalhos atribuída à REN, S.A não isenta o Adjudicatário das suas obrigações 

contratuais. 

 

6 ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (PAA) 
Deverá o Adjudicatário elaborar e/ou rever o PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, numa fase prévia à 

abertura do estaleiro de Obra e submetê-lo à aprovação da REN, S.A., por parte do DEPARTAMENTO DE 

AMBIENTE QUALIDADE E SEGURANÇA da Divisão Equipamento. 

 

6.1 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

Caso não exista Plano de Acompanhamento Ambiental, elaborado em processo de AIA, deverá o 

adjudicatário, previamente à elaboração do mesmo, proceder à identificação e avaliação dos impactes 

ambientais, de acordo com os critérios base da REN, SA apresentados no Anexo II à presente 

especificação. 

 

6.2 SUPORTE DOCUMENTAL 

O PAA deverá ser entregue em três exemplares em Papel e um exemplar em suporte CD-ROM e no 

formato MS-Office 2000. 

 

6.3 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

O PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (PAA) deverá ser estruturado da seguinte forma: 

Capítulo 1 - Introdução 
Deverá conter uma identificação do projecto, assim como considerações gerais de carácter 

ambiental. 
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Capítulo 2 - Objectivos e âmbito 
Deverá ser feita a caracterização e definição do objectivo do PAA e deverão ser identificados quais 

os descritores que serão abordados. 

Capítulo 3 - Caracterização da equipa técnica de acompanhamento 
Deverá ser identificada a estrutura da EQUIPA DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, perfil técnico e 

responsabilidades dos diversos intervenientes no trabalho a desenvolver. 

Capitulo 4 - Descrição sucinta do projecto 
Deverá ser efectuada uma breve descrição das partes do projecto relevantes para a concretização 

do PAA. 

Capítulo 5 – Caracterização do acompanhamento ambiental 
5.1. Considerações gerais 

Descrição da metodologia adoptada e caracterização das vantagens que a implementação 

do PAA pode trazer. 

5.2. Legislação aplicável 
Deverá ser exaustivamente identificada toda a legislação ambiental aplicável. 

5.3. Medidas de minimização dos Impactes Ambiental 
Deverão ser devidamente justificadas todas as medidas de minimização consideradas como 

não aplicáveis na fase de revisão do PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

Deverão ainda ser fundamentadas as metodologias propostas para a operacionalização das 

medidas de minimização apresentadas no ANEXO A ao PAA. 

5.4. Actividades a realizar no âmbito da Supervisão e Acompanhamento Ambiental 
Caso o EIA / RECAPE ou a DIA preconizem a realização de monitorizações ambientais, 

estas deverão ser referidas neste ponto e os Planos e Programas de Monitorização, caso 

existam, deverão ser revistos por forma a adequá-los às fases de execução, constituindo 

anexos ao PAA. 

5.5. Documentação a  aplicar na realização das actividades 
Deverão ser identificados todos os documentos de suporte, nomeadamente procedimentos 

e instruções operacionais, a aplicar na realização das actividades de SUPERVISÃO E 

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

 

ANEXO A – Identificação e Avaliação dos Impactes Ambientais 

Nesta secção deverá ser apresentada a informação relativa a identificação e avaliação de 

impactes ambientais, de acordo com os critérios da REN, S.A. apresentados no Anexo II à 

presente especificação, se aplicável. 
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ANEXO B – Plano de Implementação das Medidas de Minimização dos Impactes Ambientais 

Nesta secção deverá ser apresentado o documento PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO constante do Anexo III a esta especificação.  

Este documento deverá identificar o conjunto das medidas genéricas e específicas que se 

propõe que sejam implementadas em obra, de forma estruturada e metódica, quer tenham sido 

identificadas no EIA / RECAPE ou DIA, ou ainda pela EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

Deverão, também, ser incluídas as necessárias medidas de operacionalização e verificação, bem 

como, as responsabilidades pela sua implementação. 

Este documento poderá ser revisto posteriormente e de forma autónoma ao PAA e cada revisão 

deverá ser submetida ao GA em suporte papel e CD-ROM (MS Office 2000). 

 

6.4 METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E REGISTO 

Tendo por base o PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, Anexo ao PAA, deve o 

Adjudicatário elaborar as FicHas DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL, que se entendam 

importantes para evidenciar o cumprimento do PAA. 

A estrutura das fichas deverá ser conforme com os modelos indicados no Anexo V a esta 

especificação, que deverão contemplar a integração de registos fotográficos elucidativos das 

actividades a verificar. 

 

7 ATENDIMENTO AO PÚBLICO 
No caso de ter sido previsto no PAA, estabelecido na DIA, ou que a REN, S.A. o entenda, deverá ser 

indicado pelo Adjudicatário um número de telefone a disponibilizar em Gabinete de Atendimento ao Público, 

ou por afixação no estaleiro, de forma a prestar eventuais esclarecimentos ou recepcionar reclamações.  

 

O Adjudicatário será responsável por proceder ao registo das reclamações e efectuar o seu 

encaminhamento para o DEPARTAMENTO DE AMBIENTE QUALIDADE E SEGURANÇA e dar conhecimento ao 

GESTOR DE ACTIVIDADE da REN, S.A. para posterior tratamento.  

 

Todas as reclamações de entidades externas, e do público em geral deverão ser registadas em impresso 

apropriado, sendo o registo em papel arquivado no LIVRO DO AMBIENTE.  

 

8 GESTÃO DE RESÍDUOS 
O Adjudicatário deverá assegurar na sua actividade de Supervisão o cumprimento, por parte das entidades 

executantes, da Especificação Técnica Geral de Gestão de Resíduos Industriais em Obras da REN.S.A., 

devendo manter o registo das Guias Modelo A provenientes do transporte de Resíduos. 
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9 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO LIVRO DO AMBIENTE 
O LIVRO DO AMBIENTE será constituído por um dossier, sempre disponível no estaleiro de obra, devidamente 

estruturado e actualizado, devendo integrar todas as questões ambientais relativas ao período de execução 

das empreitadas. 

 

A actualização do LIVRO DO AMBIENTE é da responsabilidade do TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO 

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

 

O LIVRO DO AMBIENTE deverá ser organizado por capítulos e estruturado da seguinte forma: 

 

Capítulo 1 – Declaração da Política Ambiental da REN S.A. 
Capítulo 2– Plano de Acompanhamento Ambiental 
Plano de Acompanhamento Ambiental e Plano de Implementação das Medidas de Minimização, 

constante do Anexo III a esta especificação, actualizado.  

Capítulo 3 – Acções de Formação / Sensibilização 
Registo de todas as acções de formação e sensibilização realizadas no decurso da obra, incluindo o 

material pedagógico e lista de presenças. 

Capítulo 4 – Auditorias Ambientais 
Registo de todas as auditorias ambientais realizadas à obra e medidas de acções correctivas / 

preventivas que tenham sido preconizadas.  

Capítulo 5 –Contactos com Entidades e Público em Geral 
Registo de todos os contactos que tenham sido feitos com entidades oficiais e com o público em 

geral, nomeadamente todas as reclamações ambientais. 

Comunicações de origem interna e decorrente de obrigações legais, de suporte a eventuais 

esclarecimentos a prestar ao público e outras entidades externas.  

Capítulo 6 – Fichas de Segurança e Saúde 
Fichas de Segurança e Saúde das substâncias químicas utilizadas em obra, com indicação das 

medidas de protecção ambiental necessárias à sua utilização. 

Capítulo 7 – Gestão de Resíduos 
Documentação associada ao processo de gestão de resíduos, nomeadamente as Guias Modelo A 

provenientes do transporte de resíduos. 
Capítulo 8 – Documentação Aplicável 
Manuais, procedimentos, Instruções e especificações ambientais da REN e produzidas pela EQUIPA 

DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, aplicáveis. 

Todos os impressos relativos às FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL a usar nas 

diversas fases de realização da obra. 
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Capítulo 9 – Registo de Ocorrências 
Registo de todas as ocorrências ambientais e acções correctivas e preventivas definidas. 

Capítulo 10 – Registos de Inspecções e Verificações 
Todos os registos de verificação ambiental que forem produzidos nas várias fases de realização da 

obra, nomeadamente suportados pelas FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL. 

Capítulo 11 – Monitorizações Ambientais 
Relatórios de todas as campanhas de monitorização efectuadas.  

Capítulo 12 – Relatórios de Acompanhamento Ambiental 
RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL que, entretanto tenham sido produzidos. 

Capítulo 13 – Plano de Emergência Ambiental 
PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL elaborado e específico da obra. 

 

10 ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 
O Adjudicatário deve elaborar e manter actualizado um PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL que, com base na 

identificação de potenciais causas de acidentes ou de situações de emergência, estipule a forma de 

resposta a dar para prevenir as causas e as situações de risco associado e actuar em caso de acidente 

minimizando os seus efeitos no ambiente. 

 

O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL deve: 

- Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções; 

- Definir as medidas a tomar em caso de acidentes (ex.: combate ao fogo, controlo de derrames); 

- Estabelecer o tipo de coordenação com serviços internos e externos; 

- Estabelecer a realização de simulações dos meios de prevenção e de intervenção, se aplicável.  

 

Caso se realizem simulacros de resposta a situações de emergência, deverá o Adjudicatário analisar da 

necessidade de revisão do PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL.  

 

11 REGISTO DE OCORRÊNCIAS E RECLAMAÇÕES 
Os registos de ocorrências ambientais são efectuados em impresso informático apropriado EQIP58, de 

forma a permitir efectuar a importação desses registos para uma base de dados de ocorrências existente na 

REN, S.A. 

 

O REGISTO DE OCORRÊNCIAS deverá ser, sempre que possível, acompanhado de registos fotográficos 

elucidativos em Anexo. 

 

Todos os registos de ocorrências e de reclamações deverão integrar o LIVRO DO AMBIENTE e, mensalmente, 

constarem do RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, em ficheiros individualizados e em suporte CD-
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ROM de forma a permitir a sua importação para a base de dados referida. 

 

12 ACÇÕES DE FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 

12.1 DEFINIÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO 

O Adjudicatário deverá preparar um plano de formação / sensibilização, tendo em consideração as 

exigências da REN em matéria Ambiental, nomeadamente as que decorrem do seu Sistema de 

Gestão Ambiental e expressas em documentação relevante. 

 

Deverá ser dado conhecimento prévio à REN, S.A. do plano de formação e materiais pedagógicos a 

utilizar nas acções de formação/sensibilização. 

 

Deverão ser abordadas questões genéricas de índole ambiental, e específicas da obra, 

nomeadamente: 

 

− Divulgação dos Objectivos e Metas Ambientais definidas pela REN, S.A. aplicáveis à obra 

(PROGRAMAS DE GESTÃO AMBIENTAL); 

− Impactes ambientais associados às principais actividades a desenvolver; 

− Boas práticas ambientais a adoptar nas diversas actividades; 

− Manuseamento e armazenamento de substâncias químicas; 

− Minimização de impactes em situações de emergência (aplicável à obra); 

− Práticas de gestão de resíduos e racionalização de consumos.  

 

12.2 PERIODICIDADE DA REALIZAÇÃO DAS ACÇÕES 

As acções de formação/sensibilização serão dirigidas aos trabalhadores envolvidos na obra, e serão 

realizadas no início de obra e sempre que novas equipas de executantes iniciem os trabalhos. 

 

Deverão também ser realizadas acções de sensibilização no início de actividades críticas em termos 

ambientais referindo potenciais impactes dessas actividades e procedimentos a adoptar de forma a 

minimizar eventuais riscos para o ambiente. 

 

13 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

13.1 RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

13.1.1 Periodicidade de realização 
O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverá ser realizado com periodicidade mensal. 
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13.1.2 Difusão e Suporte documental 
Os RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverão ser dirigidos à REN, S.A., no final de 

cada período, para o DEPARTAMENTO DE AMBIENTE QUALIDADE E SEGURANÇA da Divisão 

Equipamento, em três exemplares (formato Papel) e um exemplar em suporte CD-ROM (formato 

MS-Office 2000). 

 

Os RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverão também integrar o LIVRO DO AMBIENTE e 

estar sempre disponíveis para consulta no estaleiro. 

 

13.1.3 Estrutura e conteúdo documental 
O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverá conter informação relativa às actividades 

de Supervisão e Acompanhamento Ambiental realizadas no período respectivo e obedecer à 

seguinte estrutura: 

 

Capítulo 1 - Introdução 
Deverá conter uma identificação do projecto, período a que se refere o relatório e considerações 

gerais de carácter ambiental aplicáveis. 

Identificação das actividades críticas da obra que foram acompanhadas no período a que se 

refere o relatório; 

Os dias de presença em actividades de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL e na 

participação em reuniões de coordenação de Obra; 

  

Capítulo 2 - Trabalhos realizados 
2.1 Acções de Formação / Sensibilização 

Acções de Formação realizadas, incluindo os planos de sessão, materiais pedagógicos e 

folhas de presenças. 

2.2 Auditorias Ambientais 
Referência a auditorias eventualmente realizadas em obra incluindo o relatório de 

Auditoria e medidas correctivas; 

2.3 Contactos com Entidades e Público em Geral 
Contactos com entidades oficiais e com o público em geral e o registo das solicitações de 

esclarecimentos e reclamações; 

2.4 Fichas de Segurança e Saúde 
Listagem de substâncias químicas utilizadas em obra e informação relativa a acções de 

sensibilização e esclarecimento levadas a cabo; 

2.5 Gestão de Resíduos 
Documentação produzida relativa ao tema. 
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2.6 Registo de Ocorrências 
Ocorrências ambientais registadas e o estado de implementação das medidas 

correctivas; 

2.7 Registos de Inspecções e Verificações 
Actividades realizadas no período, evidenciadas pela compilação das respectivas FICHAS 

DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL; 

2.8 Monitorizações Ambientais 
Referência a Campanhas de Monitorização Ambiental realizadas. 

2.9 Plano de Emergência Ambiental 
Referência a simulacros efectuados se aplicável 

2.10  Estado de Implementação das Medidas de Minimização  
Evidências do controlo e implementação das medidas de minimização (documento 

referido no Anexo IV, actualizado à data a que se refere o relatório, com evidências do 

estado de implementação das medidas de minimização). 

 
Capítulo 3 - Trabalhos previstos realizar no mês seguinte 
Deverão ser identificados os trabalhos que se prevêem vir a realizar no mês seguinte, 

particularmente: 

a)  Actividades críticas da obra a acompanhar, referindo o tipo de acompanhamento a 

realizar e calendarização; 

b) Medidas de minimização a implementar e impacte no planeamento dos trabalhos a 

realizar; 

c) Contactos a realizar com entidades oficiais e com o público em geral; 

d) Acções de formação / sensibilização planeadas; 

e) Campanhas de Monitorização ambiental a realizar e sua calendarização de acordo com 

Plano de Monitorização. 

 

13.2 RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

No final da obra será produzido um RELATÓRIO FINAL DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL que integrará a 

informação relevante sobre a componente ambiental relacionada com a empreitada, a remeter pela 

REN S.A. ao Instituto do Ambiente. 

 

A estrutura deste relatório deverá ser similar à dos relatórios mensais e respeitar, com as devidas 

adaptações, o estipulado no Anexo V da Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril. 

 

Este relatório deverá ser entregue à REN, S.A., para o DEPARTAMENTO DE AMBIENTE QUALIDADE E 
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SEGURANÇA da Divisão Equipamento, em sete exemplares em formato Papel e um exemplar em 

suporte CD-ROM e no formato MS-Office 2000. 

 

13.3 RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Este relatório deverá ser elaborado de acordo com o especificado no Anexo VI a este documento, e 

terá por objectivo concluir relativamente à eficácia e aplicabilidade das medidas de minimização 

constantes dos diversos documentos de AIA e Pós-AIA. 

 

Este relatório deverá ser entregue em três exemplares em formato Papel e um exemplar em suporte 

CD-ROM e no formato MS-Office 2000. 

 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO I – LISTA DE LEGISLAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEIS   

ANEXO II – IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES AMBIENTAIS 

ANEXO III – PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

ANEXO IV – ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

ANEXO V – MODELO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL 

ANEXO VI – AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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Na realização da SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL em fase de construção de linhas e 

subestações serão observadas a legislação e regulamentações aplicáveis, nomeadamente: 

 

DESCRITOR DOCUMENTO LEGAL RESUMO 

Decreto-Lei n.º 236/98 
Estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade 
com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar 
a qualidade das águas em função dos seus usos. RECURSOS HÍDRICOS 

Decreto-Lei n.º 46/94 Estabelece o regime de licenciamento da utilização do 
domínio hídrico, sob a jurisidição do Instituto da Água. 

Decreto-Lei n.º 121/89 Cria o Parque Natural da Serra de São Mamede  

Decreto-Lei n.º 168/84 Cria a Área de Paisagem Protegida da Arrábida Fóssil da 
Costa da Caparica 

Decreto-Lei n.º 237/83 Cria o Parque Natural do Alvão 

Decreto-Lei n.º 241/88 Cria a Área de Paisagem Protegida do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina 

Decreto-Lei n.º 280/94 Estabelece a Zona de Protecção Especial do Estuário do 
Tejo 

Decreto-Lei n.º 357/87 Cria a Área de Paisagem Protegida do Litoral de 
Esposende 

Decreto-Lei n.º 373/87 Cria o Parque Natural da Ria Formosa 

Decreto-Lei n.º 430/80 Cria a Reserva Natural do Estuário do Sado 

Decreto-Lei n.º 67/82 Cria a Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor 

Decreto Regulamentar n.º 
23/98 

Estabelece a reclassificação do Parque Natural da Serra 
da Arrábida 

Decreto Regulamentar n.º 
28/95 Estabelece o Parque Natural do Vale do Guadiana 

Decreto Regulamentar n.º 
28/99 

Estabelece a reclassificação da Reserva Natural da Serra 
da Malcata 

Decreto Regulamentar n.º 
46/97 

Estabelece a reclassificação da Reserva Natural das 
Dunas de São Jacinto 

ÁREAS PROTEGIDAS 

Decreto Regulamentar n.º 
49/97 

Estabelece a reclassificação da Reserva Natural do Paul 
do Boquilobo 

 

 

Decreto Regulamentar n.º 
50/97 

Estabelece a reclassificação do Parque Natural da Serra 
da Estrela 

Decreto Regulamentar n.º 
5-A/97 

Estabelece a reclassificação do Parque Natural de 
Montesinho 

ÁREAS PROTEGIDAS 

(cont.) 

Decreto Regulamentar n.º 
8/94 Estabelece o Parque Natural de Sintra-Cascais 
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Decreto Regulamentar n.º 
8/98 

Estabelece a classificação do Parque Natural do Douro 
Internacional 

Decreto-Lei n.º 19/93 Estabelece normas relativas à Rede Nacional de Áreas 
Protegidas. 

Decreto Regulamentar n.º 
9/2000 Cria o Parque Natural do Tejo Internacional 

Decreto Regulamentar n.º 
11/99 

Estabelece a criação da Paisagem Protegida da Serra de 
Montejunto (área protegida de âmbito regional). 

Decreto-Lei n.º 69/2000 

Aprova o regime jurídico da Avaliação de Impacte 
Ambiental, transpondo para a ordem jurídica interna a 
Directiva 85/337/CEE, com as alterações introduzidas 
pela Directiva 97/11/CE, do Conselho de 3 de Março. AVALIAÇÃO DE IMPACTE 

AMBIENTAL 

Portaria n.º 330/2001 

Define as normas técnicas a que devem obedecer a 
Proposta de Definição de Âmbito (PDA), o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA), o Resumo Não Técnico (RNT), 
o Relatório de Conformidade do Projecto de Execução 
(RECAPE) e os Relatórios de Monitorização. 

Recomendação da 
Comissão 1999/519/CE 

Relativa à limitação da exposição da população aos 
campos electromagnéticos 

CAMPOS 

ELECTROMAGNÉTICOS 
Despacho 19610/2003 

Aprova os procedimentos de monitorização e medição 
dos níveis de intensidade dos campos eléctricos e 
magnéticos com origem em redes eléctricas à frequência 
industrial. 

Decreto-Lei n.º 120/86 Estabelece disposições quanto ao condicionamento do 
arranque de oliveiras 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 
Decreto Lei n.º 423/89 Regime de protecção do Azevinho espontâneo. 

CONSERVAÇÃO DA 

NATUREZA 

(cont.) 

Decreto-Lei n.º 140/99 

Revê a transposição para a ordem jurídica interna da 
Directiva 79/409/CE, do Conselho, de 2 de Abril (relativa 
à conservação das aves selvagens), e da Directiva 
92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à 
preservação dos habitats naturais da fauna e da flora 
selvagens). 

Decreto-Lei n.º 97/2000 
Estabelece as condições em que podem ser efectuados 
com segurança a instalação, funcionamento, reparação e 
alteração de equipamentos sob pressão. 

EQUIPAMENTOS SOB 

PRESSÃO 
Despacho 1859/2003 (2.ª 

Série) 
Aprova a Instrução Técnica Complementar para 
Recipientes sob pressão de ar comprimido.  

ORDENAMENTO DO 

TERRITÓRIO Decreto-Lei n.º 380/99 Estabelece o regime jurídico dos instrumentos de gestão 
territorial 

RAN Decreto-Lei n.º 196/89 Estabelece o novo regime jurídico da Reserva Agrícola 
Nacional.  

REN Decreto-Lei n.º 93/90 
Revê o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional        
Revoga o Decreto-Lei 321/83, de 5 de Julho 
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Alterado pelo Decreto-Lei 213/92  

Decisão da Comissão 
96/350 

Altera os Anexos II A e II B da Directiva 75/442/CE, 
relativa às regras a que fica sujeita a gestão de resíduos 

Decreto-Lei n.º 20/2002 Regras a que fica sujeita a gestão dos resíduos de 
equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE) 

Decreto-Lei n.º 239/97 Fixa as regras a que fica sujeita a gestão de resíduos 

Decreto-Lei n.º 277/99 

Transpõe para o direito interno as disposições constantes 
da Directiva nº 96/59/CE, do Conselho, de 16 de 
Setembro e estabelece as regras a que ficam sujeitas a 
eliminação dos PCB usados, tendo em vista a sua total 
destruição. 

Decreto-Lei n.º 296/95 Fiscalização e controlo das transferências de resíduos no 
interior, à entrada e à saída da Comunidade. 

RESÍDUOS 

Decreto-Lei n.º 366-A/97 
Estabelece os princípios de normas aplicáveis ao sistema 
de gestão de embalagens e resíduos de embalagens. 

 

Portaria n.º 1028/92 Estabelece normas de segurança para o transporte de 
óleos usados 

Portaria n.º 335/97 Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos 
dentro do território nacional 

Portaria n.º 792/98 Aprova o mapa de registo dos resíduos industriais 

Regulamento do Conselho 
n.º 259/93 

Relativo à fiscalização e ao controlo das transferências 
de resíduos no interior, à entrada e à saída da 
Comunidade. 

Decreto-Lei n.º 153/2003 

Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 
de óleos novos e usados.                                                      
Revoga o Decreto-Lei 88/91 e a Portaria 240/92 (com 
excepção do artigo 27º) 

Decreto-Lei n.º 196/2003 Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 
de veículos em fim de vida (VFV) 

Decisão da Comissão 
118/2001/CE Aprova Lista Europeia de Resíduos (LER). 

Decreto-Lei n.º 62/2001 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão 
de pilhas e acumuladores, bem com a gestão de pilhas e 
acumuladores usados. 

RESÍDUOS 

 (cont.) 

Directiva do Conselho 
1999/31/CE Relativa à deposição de resíduos em aterros 
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Decisão da Comissão 
532/2000/CE 

Substitui a Decisão 94/3/CE, que estabelece uma lista de 
resíduos em conformidade com a alínea a) do artigo 1.º 
da Directiva 75/442/CEE do Conselho, relativa aos 
resíduos, e a Decisão 94/904/CE, do Conselho, que 
estabelece uma lista de resíduos perigosos, em 
conformidade com o n.º 4 do artigo 1.º da Directiva 
91/689/CEE do Conselho, relativa aos resíduos 
perigosos. 

Decreto-Lei n.º129/02 Aprova o Regulamento dos Requisitos Acústicos dos 
Edifícios 

Decreto-Lei n.º 292/2000 Aprova o Regime Legal da Poluição Sonora 

RUÍDO 

Decreto-Lei n.º 76/2002 

Aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o 
Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, 
transpondo para o ordenamento jurídico interno a 
Directiva 2000/14/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho de 8 de Maio 

 

Portaria 1196-C/97 Aprova o Regulamento Nacional do Transporte de 
Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) 

Regulamento da Comissão 
2037/2000 

Relativo às substâncias que empobrecem a camada do 
Ozono (HALONS) 

SUBSTÂNCIAS 

PERIGOSAS 

Decreto-Lei n.º 82/2003 
Aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, 
Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança das 
Preparações Perigosas 

SEGURANÇA Decreto Regulamentar 1/92 Regulamento de Segurança de Linhas Eléctricas de Alta 
Tensão (RSLEAT) 

Decreto-Lei n.º 182/95 Estabelece as bases de organização do Sistema Eléctrico 
Nacional (SEN) 

SISTEMA ELÉCTRICO 

NACIONAL 

(SEN) 

Decreto-Lei n.º 185/95 

 

 

(revisto pelo Decreto-Lei n.º 
56/97) 

relativo ao regime jurídico do exercício de actividade de 
transporte de energia eléctrica na Rede Nacional de 
Transporte (RNT) 

 

 

Adicionalmente, deverão ser considerados: 

 

− Diversas servidões administrativas já constituídas nomeadamente relativas a IP, IC, Auto-estradas, 

Adutores e Rede Ferroviária; 

− Circulares da Direcção Geral de Aviação Civil; 

− Condicionalismos relativos aos diversos instrumentos de Ordenamento do território, nomeadamente os 

Planos Directores Municipais (PDM). 
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1. Identificação de Impactes Ambientais 
Deverão ser identificadas e caracterizadas as principais actividades a desenvolver na fase de 

construção/montagem e os impactes que estas possam gerar nos vários sistemas biofísicos, sócio-

económicos e culturais.  

 

A identificação dos impactes ambientais associados às actividades a desenvolver na fase de construção 

deverá ser realizada a partir de uma base de dados genérica, a disponibilizar pela REN, S.A. O adjudicatário 

deverá proceder à adaptação da informação disponibilizada, de acordo com as especificidades do local onde 

os trabalhos se irão desenvolver. 

 

2. Avaliação de Impactes Ambientais 
Os impactes ambientais identificados deverão ser caracterizados e avaliados em função de: 

-  Efeito: 

o Directo (D) - advém das actividades inerentes à implementação da Linha ou Subestação; 

o Indirecto (I) - desencadeado pelas actividades inerentes à implementação, do projecto de 

investimento, sem contudo derivar directamente das acções decorrentes da implementação da 

Linha ou Subestação; 

- Tipo de incidência: 

o Positiva (+) - sempre que produza benefícios ou reduza danos no ambiente; 

o Negativa (-) - sempre que produza danos no ambiente. 

- Situação: 

o Normal (N) – sempre que resulte de actividade de rotina; 
o Excepcional (E) – sempre que resulte de uma ocorrência anómala (e normalmente não 

desejada), nomeadamente a existência de riscos particulares. 

 
Os critérios a adoptar para a avaliação dos impactes negativos são os que constam do quadro seguinte:  

 

Duração Intensidade Escala 
Probabilidade 
de Ocorrência 

Detecção 
Capacidade 
de resposta 

Grau de 
Reversibilidade 

Valor 

Instantânea ou 

reduzida 
Reduzida Pontual Remota 

Com meios 

humanos 
Imediata Reversível 1 

Média Moderada 

Confinado 

à 

instalação 

Pontual 
Com recurso a 

meios simples 

Não 

imediata 
Mitigável 3 

Longa ou 

Permanente 
Elevada 

Não 

confinado 

Contínua e 

Permanente 

Com recurso a 

meios 

sofisticados 

Inexistente 

ou remota 
Irreversível 5 
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Os critérios a adoptar para a avaliação dos impactes positivos são os que constam do quadro seguinte:  

 

Duração Intensidade Escala 
Probabilidade de 

Ocorrência 
Valor 

Instantânea ou reduzida Reduzida Pontual Remota 1 

Média Moderada 
Confinado à 

instalação 
Pontual 3 

Longa ou Permanente Elevada Não confinado Contínua e Permanente 5 

 

• Duração – reflecte o intervalo de tempo em que se manifesta o impacte; 

• Intensidade – reflecte a grandeza do impacte; 

• Escala – reflecte a abrangência espacial do impacte; 

• Probabilidade de ocorrência – associada à frequência com que acontece o impacte; 

• Detecção – capacidade de assinalar a ocorrência de um impacte; 

• Capacidade de resposta – disponibilidade de meios para intervir no impacte ou no aspecto ambiental 

que lhe está subjacente; 

• Grau de reversibilidade – reflecte a medida em que o impacte pode ser alterado. 

 

A classificação quanto à significância dos impactes ambientais deverá ser obtida a partir da soma dos 

valores atribuídos aos critérios de avaliação considerados: 

- Positivos 

o Significativos – se a pontuação ultrapassar 17 valores; 

o Moderadamente significativos – se a pontuação for superior a 11 e inferior ou igual a 17 valores; 

o Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 11 valores. 

 

- Negativos 

o Significativos – se a pontuação ultrapassar 22 valores; 

o Moderadamente significativos – se a pontuação for superior a 19 e inferior ou igual a 22 valores; 

o Não significativos – se a pontuação for inferior ou igual a 19 valores. 

 

Caso se considere que a significância de determinado impacte ambiental é diferente da obtida, a partir da 

escala de análise atrás descrita, poderá ser aceite uma proposta de classificação alternativa, desde que 

devidamente fundamentada. 
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3. Medidas de Minimização 
Sempre que forem detectados impactes negativos significativos deverão ser estudadas e apresentadas 

medidas para a sua minimização com vista a serem integradas no PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

Deverão pois, ser indicados os procedimentos a adoptar, bem como, ser avaliada a sua eficácia e o seu 

custo/benefício. 

 

Neste ponto deverão ser salientadas as medidas de minimização descritas nas Especificações Técnicas e 

restante documentação aplicável da REN, S.A e, adaptadas à especificidade da obra, as medidas de 

minimização preconizadas na base de dados genérica, a disponibilizar pela REN, S.A. 
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1. OBJECTIVO         
O presente PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO deverá identificar o conjunto das medidas genéricas e específicas que se propõe que sejam 
implementadas em obra, de forma estruturada e metódica, quer tenham sido identificadas no EIA / RECAPE ou DIA, ou ainda pela Equipa de Acompanhamento 
Ambiental. Deverão, também, ser incluídas as necessárias medidas de operacionalização e verificação, bem como, as responsabilidades pela sua implementação. 

2. ÂMBITO         
Aplica-se a todas as empreitadas de Supervisão e Acompanhamento Ambiental em obras de Linhas e de Subestações de MAT. 

3. REFERÊNCIAS        
EQQS/ET/SPVAA – SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM FASE DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS E SUBESTAÇÕES 

4. RESPONSABILIDADES       
Definidas na Especificação Técnica EQQS/ET/SPVAA e restante documentação contratual aplicável.  

5. DESCRIÇÃO       
No quadro seguinte, encontra-se definida a estrutura do PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO com um exemplo de preenchimento. Este documento deve 
indicar de forma exaustiva todas as medidas preconizadas na DIA, EIA / RECAPE ou outras definidas pela EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL.  

6. OBSERVAÇÕES 
GRUPO – Planeamento e Projecto (PP), Montagem de Estaleiros (MES), Abertura de Acessos (AAC), Abertura de Plataforma (AP), Fundações (FD), Montagem de 
Estruturas Metálicas (MEM), Montagem de Condutores (MC), Montagem de Equipamentos (ME), Abertura de Faixa (AF), Gestão de Resíduos (GR), Segurança e Saúde 
(SS), Supervisão e Acompanhamento Ambiental (SAA), Acompanhamento Arqueológico (AA).  
 
DESCRITOR – Solos e Ordenamento do Território (SOT), Recursos Hídricos (RH), Socio-economia (SE), Ambiente Sonoro (AS), Paisagem (PS), Património (PM), Ar (AR), 
Geologia (GL), Ecologia (EC). 
 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS – Texto indicado no documento de Referência. 
 
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA – Declaração de Impacte Ambiental (DIA), Estudo de Impacte Ambiental (EIA), Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), Relatório de 
Conformidade Ambiental (RECAPE), Parecer da Comissão de Avaliação (PCA). 
 
FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO – Metodologia proposta para implementação das medidas de minimização preconizadas. 
 
RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO – Entidade que assegura a implementação da metodologia estabelecida. 
 
FORMA DE VERIFICAÇÃO – Documento que evidencia a implementação das medidas preconizadas. 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

FORMA DE VERIFICAÇÃO OBSERVAÇÕES1 

PP.01 SOT 
A instalação dos apoios, nomeadamente 
os que atravessam linhas de água, deve 

localizar-se fora das zonas de cheia. 

EIA 
DIA 

RECAPE 

Elaboração do Projecto em 
conformidade. Com incidência nos 

vãos dos apoios PXXX-PYYY 
REN 

Ficha de Verificação  
(Ficha de Ocorrência em 

caso de não 
conformidade) 

 

PP.02 SE 

As intervenções previstas em projecto 
deverão ser planificadas de modo a não 
fazer coincidir os trabalhos com épocas 
de actividade agrícola local; 

DIA 
Elaboração e cumprimento do 
programa de faseamento dos 

trabalhos 
Empreiteiro 

Ficha de Verificação 
Cronograma dos 

trabalhos 
(Ficha de Ocorrência em 

caso de não 
conformidade) 

 

CT.01 

Elaboração de plano de 
emergência que preveja a recolha 

de óleos e outros poluentes em 
caso de derrame 

EAA Plano de Emergência  

CT.02 Proceder à recolha do óleo 
derramado e da terra contaminada Empreiteiro 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência em 

caso de não 
conformidade) 

 

CT.03 

SOT Evitar o derrame de óleo no solo EAA 

Acondicionar correctamente os 
resíduos e encaminhá-los para um 

dos 9 locais de recolha 
Empreiteiro 

Ficha de Verificação 
Guia Modelo A 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não 

conformidade) 

 

 

                                                           
1 Deve ser indicada nesta coluna, entre outras observações, a eventual não aplicabilidade de uma medida. 
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1. OBJECTIVO         
O presente documento deverá identificar o conjunto das medidas genéricas e específicas que se propõe que sejam implementadas em obra, de forma estruturada e 
metódica, quer tenham sido identificadas no EIA / RECAPE ou DIA, ou ainda pela Equipa de Acompanhamento Ambiental. Deverão, também, ser incluídas as 
necessárias medidas de operacionalização e verificação, as responsabilidades pela sua implementação, bem como, o seu estado de implementação. 

2. ÂMBITO         
Aplica-se a todas as empreitadas de Supervisão e Acompanhamento Ambiental em obras de Linhas e de Subestações de MAT. 

3. REFERÊNCIAS        
EQQS/ET/SPVAA – SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM FASE DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS E SUBESTAÇÕES 

4. RESPONSABILIDADES       
Definidas na Especificação Técnica EQQS/ET/SPVAA e restante documentação contratual aplicável.  

5. DESCRIÇÃO       
No quadro seguinte, encontra-se definida a estrutura do documento “ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO” com um exemplo de preenchimento. Este 
documento deve indicar de forma exaustiva todas as medidas preconizadas na DIA, EIA / RECAPE ou outras definidas pela EQUIPA DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL.  

6. OBSERVAÇÕES 
GRUPO – Planeamento e Projecto (PP), Construção (CT), Montagem de Estaleiros (ME), Abertura de Faixa (AF), Gestão de Resíduos (GR), Segurança e Saúde (SS), 
Supervisão e Acompanhamento Ambiental (SAA), Acompanhamento Arqueológico (AA).  
 

DESCRITOR – Solos e Ordenamento do Território (SOT), Recursos Hídricos (RH), Socio-economia (SE), Ambiente Sonoro (AS), Paisagem (PS), Património (PM), Ar (AR), Geologia 
(GL), Ecologia (EC). 
 

DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS – Texto indicado no documento de Referência. 
 

DOCUMENTO DE REFERÊNCIA – Declaração de Impacte Ambiental (DIA), Estudo de Impacte Ambiental (EIA), Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), Relatório de 
Conformidade Ambiental (RECAPE). 
 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO – Metodologia utilizada para implementação das medidas de minimização preconizadas. 
 

RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO – Entidade que assegura a implementação da metodologia estabelecida. 
 

REGISTO DE VERIFICAÇÃO – Documento que evidencia o estado de implementação das medidas preconizadas. 
 
ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO – Implementada (I), Em fase de implementação (EI), Implementação contínua (IC), Não aplicável (NA) 
  



(Logotiopo do Adjudicatário)        
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GRUPO DESCRITOR DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTO 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO 
RESPONSÁVEL 

PELA 
IMPLEMENTAÇÃO 

REGISTO DE VERIFICAÇÃO ESTADO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

PP.01 SOT 
A instalação dos apoios, nomeadamente 
os que atravessam linhas de água, deve 

localizar-se fora das zonas de cheia. 
DIA 

Elaboração do Projecto em 
conformidade. Com incidência nos 

vãos dos apoios PXXX-PYYY 
REN Ficha de Verificação n.º X EI 

PP.02 SE 

As intervenções previstas em projecto 
deverão ser planificadas de modo a não 
fazer coincidir os trabalhos com épocas 
de actividade agrícola local; 

DIA 
Elaboração e cumprimento do 
programa de faseamento dos 

trabalhos 
Empreiteiro 

Ficha de Verificação n.º X 
Cronograma de trabalhos 
actualizado 

IC 

CT.01 

Elaboração de plano de 
emergência que preveja a recolha 

de óleos e outros poluentes em 
caso de derrame 

EAA 

Plano de Emergência 
(consta do LIVRO DE 
AMBIENTE) 
 

I 

CT.02 Proceder à recolha do óleo 
derramado e da terra contaminada Empreiteiro Ficha de Verificação n.º X 

Ficha de Ocorrência n.º Y IC 

CT.03 

SOT Evitar o derrame de óleo no solo EAA 

Acondicionar correctamente os 
resíduos e encaminhá-los para um 

dos 9 locais de recolha 
Empreiteiro Ficha de Verificação n.º X 

Guia Modelo A n.º Z IC 
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1. OBJECTIVO 
A presente FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL deverá ser preenchida, constituindo registo da 
monitorização do estado de implementação das medidas de minimização de acordo com o PLANO DE 
IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, anexo ao PAA. 
 

2. ÂMBITO 
Aplica-se a todas as empreitadas de Supervisão e Acompanhamento Ambiental em obras de Linhas e de 
Subestações de MAT. 
 

3. REFERÊNCIAS 
EQQS/ET/SPVAA – Supervisão e Acompanhamento Ambiental em fase de Construção de Linhas e Subestações 
 

4. RESPONSABILIDADES 
Definidas na Especificação Técnica EQQS/ET/SPVAA e restante documentação contratual aplicável.  
 

5. DESCRIÇÃO 
No quadro seguinte, apresenta-se o modelo da FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL que deverá 
ser adaptado, de forma a evidenciar o cumprimento do preconizado no PAA. 
 

6. OBSERVAÇÕES 

 
IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL – Identificação o local visitado (p.e. Estaleiro, Apoios). 
 
IDENTIFICAÇÃO DA ACTIVIDADE – Identificação da actividade em curso aquando da visita ao local (p.e. Betonagem). 
 
ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO – Deverá ser evidenciada a conformidade da implementação das medidas de 
minimização (Conforme, Não conforme, Não aplicável). 
 
OBSERVAÇÕES – Breve descrição das situações observadas, fundamentando a conformidade/não conformidade 
/não aplicabilidade da implementação das medidas de minimização. 
 
REGISTOS FOTOGRÁFICOS – Sempre que aplicável, deverão ser integrados registos fotográficos elucidativos das 
actividades verificadas. 



(Logotiopo do Adjudicatário)        
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Identificação do local 
 
 

 

 
 
Identificação dos 
trabalhos 
 
 

 

 
 

Estado de Implementação Grupo Descrição das Medidas de Minimização NA1 C NC2 N.º FO 
 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
 
 

     

 
NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme) 
 
1 Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua 
implementação aquando da visita ao local ou não seja passível de aplicação no tipo de actividade a decorrer.  
2 Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de 
Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”. 
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OBSERVAÇÕES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

REGISTOS FOTOGRÁFICOS 
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1. OBJECTIVOS DA AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS 

Pretende-se com esta especificação efectuar uma avaliação das medidas de minimização dos impactes 

ambientais patentes nas diversas fases de AIA e Pós-AIA, no tocante à sua efectiva aplicação e eficiência, 

tendo em vista definir se estas foram (ou não) adequadamente especificadas e implementadas em fase de 

construção. Devem ser identificados os pontos críticos e apontadas sugestões de melhoria no sentido de 

permitir uma maior eficiência das medidas preconizadas, tendo em vista a melhoria contínua no 

desempenho Ambiental. 

 

2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 
A avaliação da eficiência de medidas prevista no Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, e Declaração de 

Rectificação n.º 7-D/2000, de 30 de Junho, que contempla a Pós-Avaliação, destina-se a assegurar o 

correcto acompanhamento do projecto em fases posteriores à Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

 

A avaliação de eficácia das medidas deverá ser efectuada tendo em conta o especificado no EIA, DIA, 

RECAPE e PARECER DA CA, bem como o PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL em fase de obra.  

 

Para efectuar a avaliação de eficácia das diferentes medidas, devem ser utilizados indicadores que 

permitam comparar as medidas propostas com as medidas implementadas, com vista a verificar a 

adequabilidade das mesmas e aferir se os objectivos pretendidos com a implementação de determinada 

medida são ou não cumpridos. 

 

As medidas propostas nos documentos de AIA e Pós-AIA até ao final da obra, devem ser divididas em duas 

classes, consoante seja ou não possível avaliar de uma forma quantitativa a sua eficiência. 

 

2.1. CLASSES DE AVALIAÇÃO 

São definidas duas classes de avaliação decorrentes da natureza das medidas preconizadas: 

 

a) Avaliação Qualitativa 
Incluem-se, nesta classe, as medidas que em geral têm como objectivo atingir um melhor 

desempenho ambiental. São disso exemplo as medidas relativas a RECOMENDAÇÕES E BOAS 

PRÁTICAS e as MEDIDAS DE CARACTER GERAL, que se caracterizam por não ser possível 

atribuir-lhe um algoritmo, o que não permite uma avaliação quantitativa da eficácia das 

mesmas. 
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b) Avaliação Quantitativa 
Incluem-se, nesta classe, todas as medidas que sejam quantificáveis, nomeadamente 

aquelas associadas a processos de monitorização (ex. ambiente sonoro), entre outras. 

 

2.2. ESTIMATIVA DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS 

Para a análise em causa, deverão ser consideradas duas escalas de avaliação, compatíveis com a 

tipologia de Informação nas vertentes qualitativa a quantitativa, e de acordo com o disposto no ponto 

anterior. 

 

No caso de medidas que se insiram na classe de avaliação qualitativa, deverá ser usada uma escala de 

1 a 5, respeitando a seguinte convenção: 

 

5 Integralmente cumprida 

4 Parcialmente cumprida (Muito significativa) 

3 Parcialmente cumprida (Significativa) 

2 Parcialmente cumprida (Pouco significativa) 

1 Não aplicável 

 

 

No caso de avaliação quantitativa, o indicador deverá ser determinado por uma avaliação em termos 

percentuais numa escala de (0 a 100%).  

 

3. QUADRO DE ANÁLISE DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
Para o presente estudo deverá ser tido em conta as medidas de minimização consideradas equivalentes, ou 

seja, que impliquem a adopção dos mesmos procedimentos, embora apresentadas em documentos 

diferentes. Estas medidas devem ser agrupadas, sempre que se refiram ao mesmo descritor ambiental e na 

mesma fase de aplicação. 

 

A análise a efectuar deverá, assim, abranger todos os descritores ambientais com impactes significativos 

associados. Devem ser identificadas todas as medidas preconizadas durante o processo de AIA e Pós-AIA, 

devendo resultar um quadro de análise similar ao da figura seguinte: 
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MEDIDA DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS DOCUMENTOS 
DE REFERÊNCIA CLASSE 

AVALIAÇÃO 
DA 

EFICÁCIA 
RAZÃO DA NÃO 
APLICABILIDADE 

PP.01 SOT, (...) 

A instalação dos apoios, 
nomeadamente os que 
atravessam linhas de água, 
deve localizar-se fora das 
zonas de cheia. 

DIA 
RECAPE 

(...) 

Aval. 
Qualitativa 4 - 

PP.02 SE, (...) 

As intervenções previstas em 
projecto deverão ser 
planificadas de modo a não 
fazer coincidir os trabalhos 
com épocas de actividade 
agrícola local. 

EIA 
DIA 

RECAPE 
(...) 

Aval. 
Qualitativa 1 a) 

(...)       
 

A este quadro, deverão ser associadas as justificações mais relevantes e relativas ao facto de não ter sido 

considerada aplicável uma dada medida, bem como avaliar da eficácia individual de cada uma das medida 

por recurso às escalas de avaliação estabelecidas nesta especificação. 

 
 
4. INDICADORES DE EFICÁCIA – ANÁLISES A REALIZAR 

4.1. ANÁLISE DAS MEDIDAS NO CICLO DO PROCESSO DE AIA 

Com esta análise pretende-se efectuar uma avaliação das medidas, abrangendo os diferentes 

documentos de AIA e Pós-AIA, nomeadamente EIA – ESTUDO PRÉVIO, EIA – PROJECTO DE EXECUÇÃO, 

PARECER DA CA, DIA, RECAPE e ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL EM FASE DE OBRA, com avaliação da 

respectiva eficiência. 

 

Deverá ser efectuada uma contabilização do número de medidas agrupadas em cada um dos 

diferentes documentos de AIA e Pós-AIA, bem como permitir efectuar uma análise de sobreposição das 

medidas pelos diversos documentos. Desta forma, pretende-se ter uma visão de conjunto similar à que 

se ilustra na figura seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACOMPANHAMENTO 
AMBIENTAL 

EIA 

DIA 

RECAPE 

20 

12 

19 8 

11 

7 
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4.2. TIPOLOGIA DAS MEDIDAS 

Distribuição da percentagem das medidas classificadas como sendo RECOMENDAÇÕES E BOAS PRÁTICAS, 

MEDIDAS DE CARÁCTER GERAL, e MEDIDAS QUANTIFICADAS.  

´ 

Desta forma deverão os dados ser apresentados em gráfico similar ao da figura seguinte: 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100

Recomendações e Boas
Práticas

Medidas de Carácter Geral

Medidas Quantif icadas

% de medidas

 

4.3. DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS POR DESCRITOR 

Com esta análise pretende-se obter, de forma global, informação relativa ao número de medidas que 

são preconizadas nos documentos de AIA e Pós-AIA por cada descritor ambiental, devendo os 

resultados serem apresentados da seguinte forma: 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Solos e Ordenamento do Território (SOT)

Recursos Hídricos (RH)

Socio-economia (SE)

Ambiente Sonoro (AS)

Paisagem (PS)

Património (PM)

Ar (AR)

Geologia (GL)

Ecologia (EC)

Número de medidas por descritor ambiental
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4.4. DISTRIBUIÇÃO DE MEDIDAS POR DOCUMENTO DE AIA E PÓS-AIA 

Com esta análise pretende-se obter uma quantificação das medidas identificadas em cada um dos 

documentos de AIA e Pós-AIA, devendo os resultados ser apresentados da seguinte forma: 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40

EIA

DIA

CA

RECAPE

ACOMP. AMBIENTAL

Número de medidas por documento de AIA e Pós-AIA

 
 

4.5. AVALIAÇÃO GLOBAL DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS 

Com esta análise ilustrada graficamente pela figura seguinte, pretende-se conhecer a distribuição das 

medidas avaliadas na sua eficácia de forma qualitativa e para a globalidade dos documentos de AIA e 

Pós-AIA. 

 
 

A avaliação da eficácia de medidas quantificáveis deverá de igual forma ser efectuada, tendo por base 

uma escala de 0 a 100%. 
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4.6. AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS POR DOCUMENTO DE AIA E PÓS-AIA 

Com esta análise pretende-se concluir relativamente à eficácia das medidas, numa mesma base 

comparativa, por cada um dos documentos de AIA e Pós-AIA. 

Deverá, desta forma, ser elaborada uma base comparativa em moldes similares ao gráfico da figura 

seguinte: 

0%
10%
20%
30%
40%
50%

60%
70%
80%
90%

100%

EI
A

D
IA C
A

R
EC

AP
E

AC
O

M
P.

AM
BI

EN
TA

L

Pe
rc

en
ta

ge
m

 [%
]

Integralmente cumprida

Parcialmente cumprida (Muito significativa)

Parcialmente cumprida (significativa)

Parcialmente cumprida (Pouco
significativa)
Não aplicável
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5. Apresentação dos Resultados da Análise de Eficácia das Medidas de Minimização 

5.4. Relatório de Análise de Eficácia das Medidas de Minimização 

5.4.3. Periodicidade de realização 
O presente relatório deverá ser realizado no final da obra. 

5.4.4. Suporte documental 
Este relatório deverá ser entregue à REN, S.A., para o DEPARTAMENTO DE AMBIENTE QUALIDADE E 

SEGURANÇA da Divisão Equipamento, em sete exemplares em formato Papel e um exemplar em 

suporte CD-ROM e no formato MS-Office 2000. 

5.4.5. Estrutura e conteúdo documental 
O relatório deverá observar a seguinte estrutura: 

Capítulo 1 - Introdução 
Deverá conter uma identificação do projecto, período a que se refere o relatório e 

considerações gerais de carácter ambiental aplicáveis. 

Capítulo 2 – Metodologia seguida na Análise 
Capítulo 3 – Medidas de Minimização de AIA e Pós-AIA 
Quadro de análise de acordo com o estabelecido no ponto 3 deste documento. Deverão ser 

apresentadas as justificações relativas à não aplicabilidade das medidas. 

Capítulo 4 – Indicadores de Eficácia 
Deverão ser apresentados os resultados apurados para cada um dos indicadores e retiradas 

as conclusões devidas.  

Os Indicadores a incluir, são os seguintes:: 

− Análise das Medidas no Ciclo do Processo de AIA  

− Tipologia das Medidas; 

− Distribuição das medidas por descritor; 

− Distribuição das medidas por documento de AIA e Pós-AIA; 

− Avaliação global da eficácia das medidas; 

− Avaliação da Eficácia das Medidas por Documento de AIA e Pós-AIA. 

Capítulo 5 – Conclusões finais 
Conclusões finais, identificação de pontos críticos e sugestões de melhoria. 
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1. OBJECTIVO E ÂMBITO     

Definir a metodologia utilizada a codificação e destino final dos 

resíduos industriais da REN 

Aplica-se a todas as actividades de gestão de resíduos na REN 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES    

LER – Lista Europeia de Resíduos 

PESGRI – Plano Estratégico de Resíduos Industriais 

 

  

3. MODO DE PROCEDER 
 

Na tabela que se segue são apresentadas, para o conjunto dos resíduos industriais da REN: 

• As codificação de acordo com a LER (Portaria 209/2004); 

• As caracterizações quanto à sua perigosidade (Portaria 209/2004); 

• As operações de destino final, de acordo com o PESGRI e a Decisão da Comissão 96/350/CE. 
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08 01 Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização de revestimentos e remoção de tintas e vernizes 

Tintas com solvente 080111 Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 
orgânicos e outras substâncias perigosas X  

D01 (deposição em aterro 
de resíduos perigosos) 
D09 (tratamento físico-
químico) 

 

Tintas de água 080112 Resíduos de tintas e vernizes sem substâncias 
perigosas  X D09 (tratamento físico-

químico)  

Resíduos de remoção de tintas e 
vernizes 080118 Resíduos de remoção de tintas e vernizes sem 

substâncias perigosas  X 
D01 (deposição em 
aterro) 
D09 (tratamento físico-
químico) 

 

08 03 Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização de tintas de impressão 

Tinteiros de impressão 080308 Resíduos líquidos aquosos contendo tintas de 
impressão  X 

R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Toners de impressão 080318 Resíduos de toner de impressão não abrangidos 
pelo 080317  X 

R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Fitas de impressão 080399 Outros resíduos não anteriormente especificados  X 
R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

12 01 Resíduos de moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e plásticos 

Aparas metálicas ferrosas 120101 Aparas de limalha de metais ferrosos  X R04 (reciclagem)  

Aparas metálicas não ferrosas 120103 Aparas de limalha de metais não ferrosos  X R04 (reciclagem)  
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13 01 Óleos hidráulicos usados 

Óleos hidráulicos minerais 130110 Óleos hidráulicos minerais não clorados X  R09 (reutilização de 
óleos)  

Óleos hidráulicos sintéticos 130111 Óleos hidráulicos sintéticos X  R09 (reutilização de 
óleos)  

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 

Óleos lubrificantes minerais 130205 Óleos minerais não clorados de motores, 
transmissões e lubrificação X  R09 (reutilização de 

óleos)  

Óleos lubrificantes sintéticos 130206 Óleos sintéticos de motores, transmissões e 
lubrificação X  R09 (reutilização de 

óleos)  

13 03 Óleos isolantes e de transmissão de calor 

Óleos isolantes com PCB 130301 Óleos isolantes e de transmissão de calor 
contendo PCB X  D10 (incineração)  

Óleos isolantes sem PCB 130307 Óleos minerais isolantes e de transmissão de 
calor não clorados X  R09 (reutilização de 

óleos)  

13 07 Resíduos de combustíveis líquidos 

Derrames de gasóleo e fuelóleo 130701 Fuelóleo e gasóleo X  R09 (reutilização de 
óleos)  

14 06 Resíduos de solventes, fluídos de refrigeração e gases propulsores de espumas/aerossóis orgânicos 

Solventes halogenados de limpeza 
e manutenção 140602 Outros solventes e misturas de solventes 

halogenados X  R02 (recuperação de 
solventes)  

Solventes não halogenados de 
limpeza e manutenção 140603 Outros solventes e misturas de solventes X  R09 (recuperação de 

solventes)  
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15 01 Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente) 

Embalagens de papel e cartão 
recolhidas separadamente 150101 Embalagens de papel e cartão  X 

R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Embalagens de plástico recolhidas 
separadamente 150102 Embalagens de plástico  X 

R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Embalagens de madeira recolhidas 
separadamente 150103 Embalagens de madeira  X 

R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Embalagens de metal recolhidas 
separadamente 150104 Embalagens de metal  X 

R04 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Embalagens de vidro recolhidas 
separadamente 150107 Embalagens de vidro  X 

R05 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Embalagens contaminadas com 
substâncias perigosas 150110 Embalagens contendo ou contaminadas por 

resíduos ou substâncias perigosas X  
R03/04/05 (reciclagem) 
D01 (deposição em aterro 
de resíduos perigosos) 

 

15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção  

Panos de limpeza e vestuário de 
protecção contaminado com 
substâncias perigosas 

150202 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de protecção contaminados 
com substâncias perigosas 

X  
R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Panos de limpeza e vestuário de 
protecção sem substâncias 
perigosas 

150203 
Absorventes, materiais filtrantes, panos de 
limpeza e vestuário de protecção não abrangidos 
em 150202 

 X 
R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 
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16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico   

Transformadores e condensadores 
com PCB 160209 Transformadores e condensadores contendo PCB X  D10 (incineração)  

Equipamento fora de uso contendo 
CFCs, HCFC e HFC 160211 Equipamento fora de uso contendo 

clorofluorcarbonetos, HCFC e HFC X  R04 (reciclagem)  

Transformadores e condensadores 
com PCB 160214 Equipamento fora de uso não abrangido em 

160209 a 160213   X R04 (reciclagem)  

Equipamento electrónico industrial 160214 Equipamento fora de uso não abrangido em 
160209 a 160213   X R04 (reciclagem)  

16 06 Pilhas e acumuladores   

Baterias ácidas de chumbo 160601 Pilhas de chumbo X  R04 (reciclagem de 
metais)  

Baterias alcalinas de níquel-cádmio 160602 Pilhas de níquel-cádmio X  R04 (reciclagem de 
metais)  

Pilhas recarregáveis 160602 Pilhas de níquel-cádmio X  R04 (reciclagem de 
metais)  

Pilhas de mercúrio 160603 Pilhas contendo mercúrio X  R04 (reciclagem de 
metais)  

Pilhas alcalinas 160604 Pilhas alcalinas (excepto 160603) X  R04 (reciclagem de 
metais)  

Electrólitos de pilhas e 
acumuladores recolhidos 
separadamente 

160606 Electrólitos de pilhas e acumuladores recolhidos 
separadamente X  D09 (tratamento físico-

químico)  

16 07 Resíduos da limpeza de tanques de transporte, de depósitos de armazenagem e de barris (excepto 05 e 13)   

Resíduos de limpeza de depósitos 
de combustíveis líquidos 160708 Resíduos contendo hidrocarbonetos X  D09 (tratamento físico-

químico)  
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17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos (construção e demolição) 

Betão 170101 Betão  X 
R05 (reciclagem ou 
reutilização) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Postes de betão 170101 Betão  X 
R05 (reciclagem ou 
reutilização) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Tijolos 170102 Tijolos  X 
R05 (reciclagem ou 
reutilização) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Telhas e cerâmicas 170103 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos  X 
R05 (reciclagem ou 
reutilização) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Isoladores cerâmicos 170103 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos  X 
R05 (reciclagem ou 
reutilização) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

17 02 Madeira, vidro ou plástico (construção e demolição) 

Madeira 170201 Madeira  X 

R01 (valorização 
energética) 
R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Isoladores de vidro 170202 Vidro  X 
R05 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Plásticos industriais 170203 Plástico  X 
R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 
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17 04 Metais incluindo ligas (construção e demolição) 

Sucata de cobre, bronze ou latão 170401 Cobre, bronze e latão  X R04 (reciclagem)  

Sucata de alumínio 170402 Alumínio  X R04 (reciclagem)  

Sucata de chumbo 170403 Chumbo  X R04 (reciclagem)  

Sucata de zinco 170404 Zinco  X R04 (reciclagem)  

Sucata de ferro e aço 170405 Ferro e aço  X R04 (reciclagem)  

Sucata de estanho 170406 Estanho  X R04 (reciclagem)  

Sucata de metais diversos 170407 Mistura de metais  X R04 (reciclagem)  

Cabos isolados contendo 
hidrocarbonetos, alcatrão e outras 
substâncias perigosas 

170410 Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou 
outras substâncias perigosas X  R04 (reciclagem)  

Cabos isolados sem substâncias 
perigosas 170411 Cabos não abrangidos em 170410  X R04 (reciclagem)  

17 05 Solos, rochas e lamas de dragagem (construção e demolição) 

Terras e calhaus contaminados 
com hidrocarbonetos (gasóleo, 
óleo, fuelóleo, etc.) 

170503 Solos e rochas contendo substâncias perigosas X  D09 (tratamento físico-
químico)  

Terras e calhaus não 
contaminados  170504 Solos e rochas não abrangidos em 170503  X D01 (deposição em 

aterro)  
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17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto (construção e demolição) 

Isolamento com amianto 170601 Materiais de isolamento contendo amianto X  D01 (deposição em aterro 
de resíduos perigosos)  

Isolamentos sem amianto 
(incluindo lã de vidro ou rocha) 170604 Materiais de isolamento não abrangidos em 

170601 e 170603  X 
R04 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Materiais de construção  contendo 
amianto 170605 Materiais de construção contendo amianto X  D01 (deposição em aterro 

de resíduos perigosos)  

17 09 Outros resíduos de construção e demolição 

Mistura de resíduos de construção 
e demolição contaminados com 
substâncias perigosas 

170903 
Outros resíduos de construção e demolição 
(incluindo misturas de resíduos), contendo 
substâncias perigosas 

X  D01 (deposição em aterro 
de resíduos perigosos)  

Mistura de resíduos de construção 
e demolição não contaminados 170904 Misturas de resíduos de construção e demolição 

não abrangidos em 170901, 170902 e170903  X 
R05 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

20 01 Fracções recolhidas selectivamente excepto 1501 (resíduos urbanos ou equiparados) 

Papel e cartão recolhido 
selectivamente 200101 Papel e cartão  X R03 (reciclagem)  

Vidro recolhido selectivamente 200102 Vidro  X R05 (reciclagem)  

Lâmpadas fluorescentes tubulares 
e compactas 200121 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

contendo mercúrio X  R05 (reciclagem)  

Lâmpadas de bolbo de vapor de 
mercúrio 200121 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos 

contendo mercúrio X  R05 (reciclagem)  

Mistura de vários tipos de pilhas 
não triadas 200133 

Pilhas e acumuladores abrangidos em 160601, 
160602 ou 160603 e pilhas e acumuladores não 
triados, contendo essas pilhas ou acumuladores 

X  R04 (reciclagem)  



 
Codificação e Destino Final dos Resíduos 

 
PerigosidadeResíduo LER Designação LER 
SIM NÃO 

Destino Final Observações 

 

   Página 9 de 10 

 

Monitores 200135 
Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, 
não abrangido em 200121 ou 200123, contendo 
componentes perigosos 

X  R04 (reciclagem)  

CPU’s, teclados, ratos, 
impressoras, etc. 200136 Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, 

não abrangido em 200121, 200123 ou 200135  X R04 (reciclagem)  

Madeira contaminada recolhida 
selectivamente 200137 Madeira contendo substâncias perigosas X  R03 (reciclagem)  

Madeira não contaminada 
recolhida selectivamente 200138 Madeira não abrangida em 200137  X R03 (reciclagem)  

Plásticos recolhidos selectivamente 200139 Plásticos  X R03 (reciclagem)  

Latas e pequenos metais 
recolhidos selectivamente 200140 Metais  X R04 (reciclagem)  

Lâmpadas de filamento de 
halogéneo, incandescentes e vapor 
de sódio 

200199 Outras fracções não anteriormente especificadas  X R04 (reciclagem)  



 
Codificação e Destino Final dos Resíduos 

 
PerigosidadeResíduo LER Designação LER 
SIM NÃO 

Destino Final Observações 
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20 02 resíduos de jardins e parques (resíduos urbanos ou equiparados) 

Resíduos biodegradáveis de 
jardins 200201 Resíduos biodegradáveis  X R03 (reciclagem)  

Resíduos biodegradáveis de 
desmatação de faixas 200201 Resíduos biodegradáveis  X 

R01 (valorização 
energética) 
R03 (reciclagem) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

20 03 outros resíduos urbanos ou equiparados 

Mistura de resíduos urbanos com 
recolha indiferenciada (lixo comum) 200301 Mistura de resíduos urbanos e equiparados  X 

R01 (valorização 
energética) 
D01 (deposição em 
aterro) 

 

Lamas de fossas sépticas 200304 Lamas de fossas sépticas  X D01 (deposição em 
aterro)  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C – ARQUIVO DAS GUIAS DE ACOMPANHAMENTO MODELO A E DOS MAPAS DE REGISTO DE 
RESÍDUOS
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1. OBJECTIVO E ÂMBITO     

Definir a metodologia utilizada para o arquivo das Guias de 

Acompanhamento Modelo A e dos Mapas de Registo de Resíduos 

Industriais da REN. 

Aplica-se a todas as actividades de gestão de resíduos da REN 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES    

FSE – Fornecedor de Serviços Externos 

CE-SGA – Comissão Executiva do Sistema de Gestão Ambiental 

GLR – Gestor Local de Resíduos 

GR – Gestor de Resíduos 

  

3. MODO DE PROCEDER 
Fluxograma Resp Docum Observações 

 

Colaborador ou 
GLR ou 

FSE 
 
 
 
 

GLR 
 

 
 

CE-SGA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GR 
CE-SGA 

 
 

 
 

GR 
CE-SGA 

 
 

 
 
 

FPLG 
 
 
 
 
 

GLR 
 
 
 
 
 
 
 

GR 
FPLG 

 

Inst. 
Preench. 

Guias 
Modelo A 

 
 
 
 
 
 
 

Inst. 
Preench. 
Mapas 
Registo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Só devem ser arquivadas Guias de 
Acompanhamento Modelo A com cópia do 
comprovativo de destino. 
 
 
 
 
O GLR é responsável pelo envio ao GR do processo 
original relativo à Guia Modelo A 
 
 
Só devem ser arquivados Mapa de Resíduos 
Industriais devidamente preenchidos e assinados 
pela CE-SGA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
As Guias Modelo A e os Mapas de Registo de 
Resíduos devem, ser inseridas como registos do 
SGA4. a. 
 
 
 
O envio dos processos para o Arquivo da REN é da 
responsabilidade do GR, no caso das Guias Modelo 
A, e da CE-SGA no caso dos Mapas de Registo de 
Resíduos. 
 
 
 
O arquivo dos documentos no Arquivo REN é da 
responsabilidade do FPLG, de acordo com as 
normas de arquivo existentes na empresa. 
 
 
 
O GLR é responsável por arquivar cópias dos 
processos no local de produção do resíduo4. b  
 
 
 
 
 
 
A eliminação dos obsoletos deve ser feita de acordo 
com as obrigações da legislação4. c. 
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4. OBSERVAÇÕES 

4. a – O registo na ferramenta informática Achiever é da responsabilidade da(o): 

- CE-SGA, no caso dos Mapas de Registo de Resíduos Industriais da REN; 

- GR, no caso das Guias de Acompanhamento de Resíduos Modelo A enviadas pelos diversos 

colaboradores. 

 

4. b - Devem ser arquivados nos 9 locais de recolha de resíduos os seguintes documentos: 

- Cópias de todas as Guias de Acompanhamento de Resíduos Modelo A, com cópia de comprovativo de 

destino final, de todos os resíduos gerados nas instalações abrangidas pela área de intervenção da 

instalação de recolha; 

- Cópias de todos os Mapas de Registo de Resíduos Industriais de todas as instalações abrangidas pela 

área de intervenção da instalação de recolha. 

O GLR designado para cada instalação como interlocutor na área da gestão de resíduos, é responsável 

pela gestão destes arquivos. 

 

4. c – De acordo com a legislação em vigor, os Mapas de Registo de Resíduos bem como as Guias de 

Acompanhamento Modelo A deverão ser arquivadas por um período de 5 anos. 

Assim, terminado este período de tempo, o GR deve: 

- Contactar o FPLG para eliminar todos os documentos obsoletos arquivados no Arquivo REN, utilizando 

as infra-estruturas de recolha selectiva de resíduos existentes na empresa; 

- Contactar todos os GLR onde se encontram cópias das Guias Modelo A, para que esses colaboradores 

eliminem os documentos obsoletos, utilizando as infra-estruturas de recolha selectiva de resíduos 

existentes na empresa; 

- Contactar o(s) gestor(es) do Achiever para a eliminação dos registos em suporte informático. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D – PREENCHIMENTO DAS GUIAS MODELO A
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1. OBJECTIVO E ÂMBITO     

Definir a metodologia utilizada para o preenchimento das Guias de 

Acompanhamento dos Resíduos Modelo A 

Aplica-se a todas as actividades de transporte de resíduos da REN 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES    

LER – Lista Europeia de Resíduos 

GLR – Gestor Local de Resíduos 

 

  

3. MODO DE PROCEDER 
O preenchimento da Guia Modelo A é obrigatório em todos os transportes de resíduos industriais, mesmo entre 

instalações da empresa. 

O GLR, ou o colaborador da REN que acompanha no local de recolha dos resíduos esta operação4. a, deve 

preencher sempre a Guia de Acompanhamento de Resíduos Modelo A da seguinte forma: 
 

1 Preencher o campo 1 (relativo ao 

produtor) nos 3 exemplares da Guia 

Modelo A, identificando claramente a 

instalação, a quantidade e tipo de 

resíduo a transportar pelo operador, 

bem como a pessoa a contactar (o 

GLR do local de recolha). No caso das 

obras da Divisão EQ, deverá ser 

também indicado o respectivo código 

de obra. O código LER para cada 

resíduo deve ter em atenção a 

Instrução “Codificação e destino 
final dos Resíduos” e a Ficha de 

Identificação dos Resíduos; 
2 Verificar o preenchimento pelo 

transportador do campo 2 (relativo ao 

transportador) nos 3 exemplares da 

Guia Modelo A; 

3 Reter o exemplar relativo ao 
produtor, devidamente preenchido, 

antes de se iniciar a operação de 

transporte de resíduos. 

No caso particular de transportes 

efectuados entre instalações da empresa, 

os campos de Produtor e Destinatário 

deverão fazer referência às instalações de 

origem e destino do transporte, 

respectivamente.4. b 

A Guia Modelo A deve ser preenchida para qualquer tipo de transporte de resíduos, mesmo que o destino final 

seja o Ecocentro Camarário local. 

1

2
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4. OBSERVAÇÕES 

 

4. a – Os responsáveis pelo preenchimento da Guia Modelo A serão: 

• Transporte entre instalações da empresa: os colaboradores presentes no local de origem do resíduo e 

que acompanham o carregamento; 

• Transporte dos locais de recolha para o destino final: o GLR, ou um colaborador que ele designe em 

sua substituição por impedimento deste. 

Em qualquer uma das situações o GLR deverá ser indicado como responsável pelo transporte (pessoa a 

contactar no Campo 1)  

 

4. b – Após a recepção da Guia Modelo A no local de destino (uma instalação da REN), o GLR deverá carimbar 

a mesma com a indicação “TRANSPORTE INTERNO”, e arquivar o original na pasta relativa aos transportes 

internos. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO E – TRANSPORTE DE RESÍDUOS DAS INSTALAÇÕES DA REN
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Transporte de resíduos das instalações da REN 
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1. OBJECTIVO E ÂMBITO     

Definir a metodologia utilizada para a gestão do transporte de 

resíduos industriais da REN. 

Aplica-se a todas as actividades de transporte de resíduos da REN 

2. SIGLAS E DEFINIÇÕES    

FSE – Fornecedor de Serviços Externos 

CE-SGA – Comissão Executiva do Sistema de Gestão Ambiental 

GLR – Gestor Local de Resíduos 

GR – Gestor de Resíduos 

  

3. MODO DE PROCEDER 
Fluxograma Resp Docum Observações 

 

 
FSE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colaborador ou 
GLR 
FSE 

 
 

 
FSE 

 
 
 
 
 
 

FSE 
REN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

GLR 
GR 

 
 
 

 
 

GLR 
FPLG 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução 
Preench. 

Guias 
Modelo A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Instrução 
Arquivo 

 
A recolha do Resíduo em instalações da REN, deve 
ser realizada por operador seleccionado de acordo 
com a lista de operadores seleccionados e/ou 
qualificados da REN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O preenchimento da Guia Modelo A deve obedecer 
a alguns requisitos obrigatórios 4. a 
 
 
 
O pedido de autorização de movimentação 
transfronteiriça de resíduos é da responsabilidade 
do FSE 
 
 
 
 
 
O transporte de resíduos entre instalações da REN 
pode ser realizado por colaboradores da empresa, 
desde que os resíduos não sejam perigosos.4. b 
 
 
 
De acordo com a legislação em vigor, a recepção 
das cópias com o comprovativo de destino final 
devem ser recepcionadas num prazo máximo de 30 
dias, para transportes com destino final nacional, e 
um prazo máximo de 180 dias, para transportes com 
destino final internacional. 
 
 
Caso a recepção do comprovativo não seja feita no 
prazo estabelecido, o GLR deverá contactar o 
operador de resíduos responsável pelo destino 
final.4. c 

 

Recolha do resíduo

Preenchimento da Guia
Modelo A
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4. OBSERVAÇÕES 

 

4. a - Todos os transportes de resíduos entre locais do território nacional devem ser sempre acompanhados 

pelo preenchimento da Guia Modelo A. Incluem-se neste tipo de transportes os realizados: 

• entre instalações da empresa; 

• dos locais de concentração de resíduos pelos operadores de resíduos seleccionados pela REN 

Os locais de concentração para posterior recolha de resíduos são um total de 9: 

Instalação Área Concelho 
Subestação Riba d’Ave Minho V.N. Famalicão 

Subestação Pocinho Trás-os-Montes Torre de Moncorvo 

Complexo Vermoim Grande Porto Maia 

Subestação Pereiros Centro Norte Coimbra 

Subestação Rio Maior Centro Sul Caldas da Rainha 

Complexo Sacavém Grande Lisboa Loures 

Subestação Alto Mira Grande Lisboa Amadora 

Subestação Palmela Sul Palmela 

Subestação Tunes Sul Silves 

 

 

4. b – O transporte de resíduos, quer pelos colaboradores da REN quer pelo FSE, deve ser sempre feito nas 

seguintes condições e acompanhado pelo Guia Modelo A: 

• os resíduos devem estar acondicionados em recipientes próprios, utilizando o código de cores da 

REN e rotulados com a ficha de identificação de resíduos; 

• o veículo deve estar licenciado/autorizado para o transporte do tipo de resíduos a que se destina, 

caso os resíduos sejam perigosos (transporte da responsabilidade do operador de resíduos); 

• caso o transporte seja feito de locais em obras cuja degradação do pavimento seja evidente, devem 

ser lavados os rodados do veículo à saída da instalação. 

 

4. c – Caso o comprovativo de destino final não chegue às instalações da REN no prazo estabelecido (30 dias 

para destinos finais nacionais e 180 dias para destinos finais internacionais), o GLR deverá contactar o 
destinatário, 5 dias antes de terminarem os prazos estabelecidos, indicando a referência da Guia de 

Acompanhamento Modelo A em falta, e solicitando o envio do comprovativo. 

 Caso este envio não se verifique, o GLR deverá contactar o GR para a resolução da situação de acordo 

com os mecanismos previstos no contrato de adjudicação dos serviços. 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

PP.01 SOT, PM, EC 

Antes do início dos trabalhos deve ser 
apresentado um plano dos caminhos de 
acesso para instalação dos apoios, a abrir 
e beneficiar para a execução da obra que 
minimize a afectação de áreas de RAN, 
REN e olivais. 

EIA 

Elaboração e cumprimento do 
Plano de Acessibilidades à Obra. 

Instrução dos processos relativos 
à ocupação de solos da RAN e da 
REN de modo a obter o necessário 
estatuto de utilidade pública para a 

linha 

Empreiteiro 

Plano de Acessibilidades à 
Obra, a enviar ao TRAA 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

PP.02 SE 

Deverá ser criado um mecanismo de 
atendimento de reclamações, sugestões e 
pedidos de informação sobre o projecto, a 
funcionar durante toda a fase de obra e 
que deverá incluir uma componente de 
atendimento automático (por exemplo, por 
telefone com gravador de chamadas, por 
acesso electrónico, etc.) 

EIA 

Afixar em cada frente de obra um 
painel com identificação da obra e 

o contacto telefónico de 
atendimento 

Empreiteiro e EAA 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

PP.03 SE 

Antes do início dos trabalhos, o respectivo 
calendário e locais de actividade deverão 
ser publicamente divulgados junto das 
populações locais. 

EIA 

Informar as Juntas de Freguesia 
do respectivo calendário e locais 

de obra 

 

Afixar em cada frente de obra um 
painel com identificação da obra e 

o contacto telefónico do GAP 

Empreiteiro e EAA 

Informação enviada às 
Juntas de Freguesia 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

PP.04 AS 

As operações de construção, em especial 
as mais ruidosas, que se desenrolem até 
400 m de distância de casas de habitação, 
deverão apenas ter lugar no período 
diurno dos dias úteis, ou seja, das 7h00 às 
18h00, de acordo com os critérios legais 
vigentes. Assim, nesses locais, considera-
se ser de evitar a realização das 
operações ruidosas da obra no período 
nocturno. 

As actividades ruidosas só poderão ter 
lugar para além das 18h00, sábados e 
domingos, mediante licença especial de 
ruído, emitida pela Câmara Municipal, 
como consta do RLPS. 

EIA 

Definição e cumprimento do 
horário de trabalho, que respeite 

os requisitos impostos 

 

Caso se verifique a necessidade 
de realizar trabalho nocturno ou 

trabalhos aos sábados, domingos 
e feridos, de acordo com a 

regulamentação em vigor, solicitar 
a Licença Especial de Ruído às 
autoridades competentes. Neste 

caso, remeter cópia da emissão da 
Licença Especial de Ruído ao 

TRAA 

 

Temática a ser abordada nas 
acções de formação e 

sensibilização 

Empreiteiro 

Documentação das Acções 
de Formação / 
Sensibilização 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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PP5 SOT, SE 

Numa fase anterior ao início das obras, é 
necessário desenvolver um processo de 
negociação com os proprietários, 
compensando-os economicamente pela 
afectação do seu terreno devido à 
passagem da linha (colocação de apoios, 
corte ou decote de arvoredo e prejuízos 
nas culturas). 

EIA 

Consulta das Plantas de Serviços 
Afectados e planta parcelar e agir 

em conformidade com os 
procedimentos normais da REN, 

S.A. 

Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

Consulta do Relatório 
resultante do atendimento 

público 
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MES.01 
SOT, RH, 

SE, EC, PM, 
PS 

Os estaleiros deverão preferencialmente 
aproveitar instalações preexistentes e/ou 
locais que possuam já infra-estruturas, 
ainda que provisórias, de água, esgotos, 
electricidade e telefones. 

Na impossibilidade de localizar os 
estaleiros/parques de materiais em zonas 
vocacionadas para esse fim deverá ter-se 
em atenção os seguintes requisitos na 
selecção do local ou locais para a sua 
implantação: 

- Locais afastados pelo menos 50 m 
relativamente a linhas de água, e que 
não constituam leitos de cheia; 

- Locais não classificados como 
Reserva Agrícola Nacional, nem tão 
pouco classificados como de uso 
agrícola, de acordo com o 
ordenamento definido nos Planos 
Directores Municipais; 

- Locais não classificados como 
Reserva Ecológica Nacional, nem 
classificados no âmbito da Rede 
Natura 2000; 

EIA 

Visita prévia aos locais destinados 
à instalação de estaleiros, 

eventuais parques de materiais e 
depósitos do material vegetal 

 

Instrução dos processos de 
licenciamento de áreas de 
depósito e de instalação de 

estaleiro(s) 

 

Instrução dos processos relativos 
à ocupação de solos da RAN e da 
REN de modo a obter o necessário 
estatuto de utilidade pública para a 

linha, caso se verifique a 
interferência com estas áreas. 

 

Instalação dos estaleiros, 
eventuais parques de materiais e 
depósitos do material vegetal em 

conformidade 

EAA (visita prévia e 
elaboração do 

parecer) 

 

Empreiteiro 

Parecer de conformidade 
sobre a localização dos 

estaleiros, eventuais 
parques de materiais e 
depósitos do material 
vegetal, a incluir no 

respectivo Relatório de 
Acompanhamento 

Ambiental 
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- Locais não definidos como áreas de 
protecção do património cultural; 

- Locais com declive reduzido; 

- Locais próximos de vias de 
comunicação; 

- Locais situados a distância superior a 
500 m de aglomerados populacionais  
(de acordo com o ordenamento 
definido nos Planos Directores 
Municipais); 

- Locais que não constituam montados 
de sobro ou azinho; 

- Locais que evitem a destruição de 
vegetação arbórea com interesse 
botânico ou paisagístico; 

- Locais que não tenham grande 
acessibilidade visual e, ou, com 
grande número de observadores 
potenciais. 

 

MES.02 RH 

Construir, em função das condições 
locais, fossas sépticas estanques para as 
águas residuais produzidas pelo estaleiro 
da obra. 

EIA Proceder em conformidade Empreiteiro 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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MES.03 RH 

Caso os estaleiros não sejam instalados 
em área já terraplenada e infra-
estruturada, na plataforma de implantação 
dos estaleiros será executada uma rede 
de drenagem periférica constituída por 
valas de drenagem, que serão revestidas 
se o declive das valas exceder 2%. A 
descarga da rede de drenagem será feita 
para as linhas de água existentes. 

EIA Proceder em conformidade Empreiteiro 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

AAC.01 SOT, RH, 
EC, PS 

Evitar sempre que possível a abertura de 
novos acessos utilizando os já existentes. 
Caso se verifique a necessidade de criar 
novos acessos, esta deve ser efectuada 
de modo a evitar ou minimizar 
movimentações de terras, o corte de 
vegetação e a afectação de solos de 
elevada aptidão agrícola e/ou inseridos 
RAN. 

EIA Movimentação de terras em 
conformidade com a medida Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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AAC.02 
= FD.01 SOT, RH 

Deverão ser tomadas precauções para 
que, na fase da obra, não sejam 
favorecidos os fenómenos erosivos, junto 
às fundações dos apoios, e na abertura de 
novos acessos, evitando a realização de 
movimentações de terras nos períodos de 
maior pluviosidade, desviando as águas 
de escorrência superficial do local da obra, 
evitando a deposição dos materiais de 
escavação em pendentes acentuadas e, 
no final, procedendo à regularização do 
terreno para que a vegetação recupere 
mais rapidamente, sempre de acordo com 
o proprietário.  

No caso em que os apoios sejam 
implementados em zonas de declive 
elevado (superior a 8%), deverá proceder-
se à drenagem periférica na área de 
trabalho, com valas superficiais, de forma 
a reduzir o escoamento sobre os locais 
onde as terras são remexidas. 

EIA 

Movimentação de terras em 
conformidade com a medida 

 
Criação de estruturas de 

consolidação em conformidade 
com a medida 

Empreiteiro 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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FD.02 SOT 

Na abertura das fundações para a 
construção dos maciços dos apoios, 
deverá ser reservada a camada superficial 
do solo, com 30 a 50 cm de espessura 
(dependendo da sua espessura efectiva), 
para posterior cobertura. Esta medida 
assume alguma importância no caso dos 
apoios 1 e 9, e entre Secarias e Côja 
(apoios nºs 144 a 148), junto a Meda de 
Mouros (apoio nº 155) e entre Pinheiro de 
Côja e Espariz (apoios nºs 161 a 170), 
para defesa dos solos de aptidão agrícola. 
Na zona destes apoios, as terras 
excedentes provenientes das camadas 
inferiores não deverão ser espalhadas 
sobre o solo. 

EIA Movimentação de terras em 
conformidade com a medida Empreiteiro 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência em 

caso de não conformidade) 

AAC.03 
= FD.03 RH 

As actividades a realizar no âmbito da 
empreitada terão que evitar ou minimizar 
interferências com as linhas de água. 

Relativamente aos locais onde irão ser 
colocadas as terras sobrantes, 
recomenda-se ainda que estas não sejam 
colocadas em locais a menos de 50 m das 
linhas de água e nunca em zonas de leito 
de cheias, devendo ser evitadas áreas de 
máxima infiltração. 

EIA 

Proceder à localização dos novos 
acessos em conformidade com a 

medida 

 

Caso ocorra interferência com 
linhas de água, assegurar a 

continuidade do seu escoamento 

Empreiteiro 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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AAC.04 SOT, SE 

Deverá repor-se a situação actual das 
áreas afectadas pelo decurso da obra, 
devendo esta ser acordada com o 
proprietário. Na eventualidade de vir a ser 
necessário remover terras, estas deverão 
ser conduzidas obrigatoriamente a 
vazadouro autorizado, ou em alternativa 
espalhadas no terreno de acordo com o 
proprietário. 

EIA Proceder em conformidade Empreiteiro e EAA 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

AAC.05 
= FD.04 
= AF.01 

EC 

Todo o processo de construção do 
projecto deve ser efectuado com o mínimo 
de impacte ecológico sobre a zona, ou 
seja, limitando ao mínimo as acções e 
área total de intervenção, de forma a 
preservar as comunidades vegetais aí 
presentes. 

EIA 

Efectuar a desmatação em 
conformidade 

Temática a ser abordada nas 
acções de formação e 

sensibilização 

Proibir a circulação de pessoas, 
maquinaria e veículos afectos à 
obra fora das áreas de trabalho 

assinaladas 

Empreiteiro 

Documentação das Acções 
de Formação / 
Sensibilização 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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AAC.06 
= FD.05  

PS, EC, 
SOT, GL 

As terras sobrantes das escavações 
necessárias à implantação dos apoios da 
linha e/ou da abertura de acessos deverão 
ser utilizadas para cobertura de 
depressões existentes em propriedades, 
de acordo com o proprietário, ou devem 
ser conduzidos a vazadouros licenciados. 
Considera-se, contudo, que esta medida 
(cobertura de depressões existentes em 
propriedades) não deve ser aplicada 
quando as depressões forem 
temporariamente ocupadas por água que 
potenciem a ocorrência de biótopos 
específicos de biodiversidade 
característica. 

EIA Proceder em conformidade 

Empreiteiro e 
eventual consultor 
especializado na 
área da Fauna 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

Registo de todos os 
contactos realizados 

através do GAP 

Registo em impresso 
próprio (EQUIP58 da 

REN), no caso de 
reclamação 

AAC.07 SOT, SE, EC 

Reduzir ao mínimo as alterações aos 
caminhos existentes, para acesso aos 
locais da obra, os quais deverão ser 
deixados em bom estado de conservação 

EIA 

Proceder à delimitação das áreas 
de trabalho 

 

Proibir a circulação de pessoas, 
maquinaria e veículos afectos à 
obra fora das áreas assinaladas 

Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

FD.06 SOT 

A área envolvente das fundações deverá 
ser convenientemente compactada, de 
forma a evitar o incremento da erosão 
hídrica. 

EIA Compactar as terras em torno dos 
apoios conforme medida Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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AAC.08 
= FD.07 
= AF.02 

EC, SOT 

Caso se venha a verificar, durante a 
construção, a necessidade de derrube de 
espécimes de oliveira, deverá ser 
cumprida a legislação respeitante ao seu 
abate (Decretos-Lei nº 169/2001, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
nº 155/2004 e n.º 120/86 de 28 de Maio). 

EIA 

Proceder em conformidade, caso 
se venha a verificar a necessidade 
de corte de oliveiras (Decretos-Lei 

nº 169/2001, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei nº 
155/2004 e n.º 120/86 de 28 de 

Maio). 

REN e Adjudicatário 
de Abertura de 

Faixa 

Cópia da comunicação à 
DGRF da necessidade de 

proceder ao abate das 
espécies protegidas a 

enviar a TRAA 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

ME.01 EC 

Sinalizar os cabos de guarda da linha com 
BFD entre os apoios 76 e 101 (Sinalização 
do tipo Excepcional) 

Os BFD serão espirais de fixação dupla 
com 30 cm de diâmetro e 1 m de 
comprimento, de cor laranja e branco, 
dispostos alternadamente, colocados de 3 
em 3 m em cada cabo de guarda para que 
em perfil o espaçamento aproximado seja 
de 1,5 em 1,5 m. 

EIA 
Proceder à sinalização da linha 

com BDF, em conformidade com a 
medida 

Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

ME.02 EC 

Sinalizar os cabos de guarda da linha com 
BFD entre os apoios 1-10; 37-44; 69-76; 
109-117; 120-137;145-148 (Sinalização 
Intensiva) 

Colocar os BFD de 10 em 10 m em cada 
cabo de terra, dispostos alternadamente 
para que em perfil o espaçamento seja de 
5 em 5 m, aproximadamente. 

EIA 
Proceder à sinalização da linha 

com BDF, em conformidade com a 
medida 

Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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ME.03 SOT 

Colocar a sinalização nos cabos de 
guarda (esferas de cor alternadamente 
laranja e branca, com diâmetro de 600 
mm), nos vãos 7 – 8; 12 – 13; 15 – 16; 20 
– 21; 26 – 27; 27 – 28; 47 – 48; 54 – 55; 
55 – 56; 62 – 63; 69 – 70; 75 – 76; 76 – 
77; 77 – 78; 78 – 79; 79 – 80; 87 – 88; 93 
– 94; 95 – 96; 99 – 100; 102 – 103; 107 – 
108; 108 – 109; 111 – 112; 117 – 118; 124 
– 125; 131 – 132; 134 – 135; 138 – 139; 
149 – 150; 160 – 161. A balizagem 
luminosa será colocada nos cabos 
condutores superiores e junto aos apoios, 
estando prevista no vão 7-8, resultante da 
sobrepassagem do IC3. 

Memória 
descritiva do 

projecto 

EIA 

Proceder à sinalização da linha em 
conformidade com a medida Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

AF.03 EC 

As árvores com maior interesse 
conservacionista (carvalhos, sobreiros, e 
azinheiras) que ocorrem sob a linha, 
devem ser mantidas, ainda que 
obedecendo a distâncias mínimas de 
segurança devendo quando muito ser 
podadas às alturas adequadas, e proceder 
a ajustes pontuais no posicionamento dos 
apoios. 
Caso se verifique a necessidade de abate 
de sobreiros e/ou azinheiras deverá dar-se 
cumprimento à legislação em vigor sobre 
a matéria. 

EIA 

Efectuar a abertura de faixa, 
procurando minimizar o corte das 

árvores com maior interesse 
conservacionista 

 
Proceder em conformidade, caso 

se venha a verificar a necessidade 
de corte de sobreiro e/ou azinheira 
(Decreto-Lei nº 169/2001, com as 

alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei nº 155/2004). 

Empreiteiro, 
Adjudicatário de 

Abertura de Faixa e 
eventual consultor 
especializado na 
área de Flora e 

Vegetação 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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AF.04 EC 

A desmatação nas áreas de matagais, 
deverá ser selectiva, com o objectivo de 
preservar as espécies arbóreas, 
facilitando assim a sucessão ecológica 
natural e favorecendo a evolução das 
formações arbustivas para comunidades 
arbóreas. 

EIA Proceder em conformidade 

Empreiteiro, 
Adjudicatário de 

Abertura de Faixa e 
eventual consultor 
especializado na 
área de Flora e 

Vegetação 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

GR.01 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Adopção das práticas de gestão de 
resíduos de acordo com as metodologias 
adoptadas pela REN, S.A. (ET-003 e ET-
007). 

EIA 

Cumprir as especificações 
técnicas estabelecidas pela 

REN, S.A. para gestão de resíduos 
(ET-003 e ET-007) 

Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

GR.02 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Responsabilização do empreiteiro pela 
gestão e transporte de resíduos gerados 
nos estaleiros e frentes de obra de acordo 
com a metodologia adoptada pela REN, 
S.A. Para as obras de linhas, devem os 
resíduos ser encaminhados para o local 
de recolha de resíduos geograficamente 
mais favorável 

EIA 

Cumprir as especificações 
técnicas estabelecidas pela 

REN, S.A. para gestão de resíduos 
(ET-003 e ET-007) 

 

Remeter ao TRAA a 
documentação associada 

Empreiteiro 
(transporte de 

resíduos da frente 
de obra para o 

estaleiro) 

 

Dono de Obra 
(no caso de recolha 
directa de resíduos 

no estaleiro) 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 



  

 
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO EQQS/PIMM 

Pela Entidade de Supervisão Pela REN Edição: 1 

Executado por: Verificado por: Aprovado por: 

   
Data: 2006.10.30 

Nº Obra: Designação: 
 

LMAT Penela – Tábua a 220 kV - Projecto Executivo  –  EIA – PLANO DE  ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL      
 

GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

GR.03 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Caso o Adjudicatário por razões aceites 
pela REN, ou a pedido desta, opte por não 
entregar os resíduos gerados num local de 
recolha da REN, a responsabilidade pela 
sua gestão é inteiramente do Adjudicatário 
devendo a selecção de empresas de 
tratamento dos resíduos constar das 
listagens das unidades licenciadas pelo 
Instituto Nacional dos Resíduos. 

EIA 

O destino final a dar a cada um 
dos resíduos, deve 

obrigatoriamente cumprir com o 
indicado na tabela da IO-002 

Codificação e Destino Final dos 
Resíduos 

Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

GR.04 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Após a conclusão dos trabalhos de 
construção, todos os locais do estaleiro e 
zonas de trabalho deverão ser 
meticulosamente limpos retirando-se 
todos os materiais sobrantes ou outros 
resíduos existentes sobre o terreno, 
alertando-se para o facto da permanência 
de materiais como óleos, resinas, etc., 
mesmo em baixas concentrações, 
poderem comprometer, a longo prazo, a 
qualidade da água das linhas de água 
existentes na zona e contaminarem os 
solos, efectuando-se posteriormente a sua 
descompactação por meio de uma 
gradagem ou escarificação. 

EIA 

Recolher todos os resíduos 
produzidos nas frentes de obra, de 

acordo com a sua tipologia, e 
encaminhá-los para as áreas de 
armazenagem temporária dos 

estaleiros 
 

Proceder ao envio para destino 
final adequado dos resíduos 

depositados no estaleiro, assim 
que a sua quantidade o justifique 

Empreiteiro e EAA 

Ficha de Verificação 
 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

 
Guia de Acompanhamento 
de Resíduos – Modelo A, 

correspondente ao Modelo 
1428 da INCM 

(metodologia de 
preenchimento na IO-005 

da REN), a enviar ao 
TRAA 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

GR.05 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Cada operação de gestão de resíduos 
deverá ser registada pelo responsável 
pela gestão ambiental da empreitada, em 
impresso próprio para o registo de 
operações de gestão de resíduos, no qual 
constará a quantidade e tipo de resíduos. 

EIA 

Proceder em conformidade 
Codificação e Destino Final dos 

Resíduos 

Arquivo das Guias de 
Acompanhamento Modelo A e dos 

Mapas de Registo de Resíduos 

Remeter ao TRAA a 
documentação associada 

Empreiteiro e EAA 

Ficha de Verificação 

 (Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

GR.06 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Implementação no local de obra de um 
local para o armazenamento adequado 
dos diversos tipos de resíduos, enquanto 
aguardam encaminhamento para posterior 
valorização/eliminação em instalações 
licenciadas. A área destinada à 
armazenagem temporária deverá estar 
dimensionada de modo a permitir dar 
resposta a eventuais situações de falha no 
sistema de recolha e transporte. O local 
de armazenamento temporário, escolhido 
para cada tipo de resíduo, deverá ser 
devidamente sinalizado por intermédio de 
fichas de identificação de resíduos, 
contendo uma descrição sucinta da forma 
adequada de armazenamento e 
manipulação por LER, a ser 
disponibilizada pela REN. O 
armazenamento temporário de resíduos 
deverá ser efectuado em local apropriado, 
devendo ser previstos os meios de 
contenção/retenção de eventuais 
derrames de substâncias perigosas de 
forma a minimizar o risco de 
contaminação de solos e águas. 

EIA 

Cumprir as especificações 
técnicas estabelecidas pela 

REN, S.A. para gestão de resíduos 
(ET-003 e ET-007) 

 
Proceder em conformidade, 

respeitando as medidas 
adequadas de impermeabilização 

e segurança 
 
 

Remeter ao TRAA a 
documentação associada 

Empreiteiro  
 

EAA 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência em 

caso de não conformidade) 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

SS.01 GL 

Sempre que seja necessário recorrer à 
utilização de explosivos, dever-se-á ter em 
conta a legislação em vigor referente à 
utilização de substâncias explosivas e a 
Norma Portuguesa, NP 2074 – “Avaliação 
da Influência em Construções de 
Vibrações Provocadas por Explosões ou 
Solicitações Similares”. 

EIA 

Consideração da legislação em 
vigor e da Norma Portuguesa 

NP 2074 na utilização de 
explosivos 

Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

SS.02 AR, SE 
Proceder ao eventual transporte de materiais 
pulverulentos sempre com cobertura de 
carga. 

EIA 

Proceder em conformidade 

 

Temática a ser abordada nas 
acções de formação e 

sensibilização 

Empreiteiro 

Documentação das Acções 
de Formação / 
Sensibilização 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

SAA.01 AR, SE 

Adequada manutenção dos veículos e 
equipamentos utilizados, de forma a 
reduzir as emissões de poluentes 
atmosféricos. 

EIA 

Proceder em conformidade 

 

Temática a ser abordada nas 
acções de formação e 

sensibilização 

Empreiteiro 

Documentação das Acções 
de Formação / 
Sensibilização 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

SAA.02 EC 
Deve ser impedido o fogueamento durante 
o Verão, uma vez que nesta época o risco 
de incêndio é mais elevado. 

EIA Elaboração e cumprimento do 
Plano de Emergência Ambiental Empreiteiro e EAA 

Plano e Emergência 
Ambiental 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

AA.01 PM 

O acompanhamento das obras por um 
arqueólogo (por frente de obra) durante a 
instalação de estaleiros (caso os 
estaleiros se venham a localizar em áreas 
que impliquem regularização de solos ou 
revolvimento de terras) e em todas as 
fases que envolvam revolvimento de solos 
(decapagem, desmatação, escavações e 
terraplanagens).  
Especial atenção por parte do arqueólogo 
responsável pelo acompanhamento dos 
trabalhos, durante a implantação dos 
apoios próximos dos elementos n.º 1 e 6 
(Apoios 1 e 50).  

EIA 

Pedido de autorização ao Instituto 
Português de Arqueologia (IPA) 

para a realização dos trabalhos de 
acompanhamento arqueológico 

 
Realizar o acompanhamento 

arqueológico em conformidade 
com a medida, com especial 
atenção na implantação dos 

apoios referenciados 
 

Aprovação pelo IPA do Relatório 
Final 

Cópia dos relatórios de 
acompanhamento arqueológico, 

da autorização do IPA e da 
aprovação do relatório final por 

parte do mesmo Instituto, a enviar 
ao TRAA 

EAA 

Cópia da autorização e 
aprovação do IPA 

Relatório(s) do 
Acompanhamento 

Arqueológico 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

AA.02 PM 

Deverá realizar-se a prospecção 
sistemática prévia à fase de construção 
das áreas de instalação de estaleiros, 
áreas de depósitos e empréstimos de 
terras e dos caminhos de acesso que 
venham a ser eleitos. Essa prospecção 
deverá ser realizada depois da 
desmatação mecânica. 

EIA 
Realização da prospecção 

arqueológica sistemática em 
conformidade com a medida 

EAA 

Relatório(s) do 
Acompanhamento 

Arqueológico 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

AA.03 PM 

Deverá proceder-se à reprospecção 
sistemática, após a desmatação, das 
áreas dos apoios onde não foi possível 
prospectar durante o EIA em virtude da 
densidade do coberto vegetal. 

EIA 
Efectuar a reprospecção 

sistemática em conformidade com 
a medida 

EAA 

Relatório(s) do 
Acompanhamento 

Arqueológico 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

AA.04 PM 

Vedação e sinalização em relação à obra 
dos elementos n.º 6, 7 e 8. A esta medida 
acresce que não se deverá realizar o 
depósito de materiais construtivos a 
menos de 50 m destes locais. 

EIA 

Vedação dos elementos 
patrimoniais referenciados, 

impedindo o acesso de pessoas, 
maquinaria e veículos afectos à 

obra 

Empreiteiro 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

AA.05 PM 

Realização de uma memória histórica que 
inclua um registo documental, fotográfico 
e cartográfico dos elementos patrimoniais 
n.º 6, 7, 8 e 14.  

EIA Proceder em conformidade com a 
medida EAA 

Relatório Final do 
Acompanhamento 

Arqueológico 
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GRUPO DESCRITORES DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 
DOCUMENTOS 

DE 
REFERÊNCIA 

FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO FORMA DE VERIFICAÇÃO 

AA.06 PM 
Proibição de passagem de maquinaria 
pesada pela via calcetada (elemento 
patrimonial n.º 7). 

EIA Proceder em conformidade com a 
medida Empreiteiro 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência em 
caso de não conformidade) 

 




