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(RECAPE) 
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APRESENTAÇÃO 
 

ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., apresenta o Relatório Técnico 

desenvolvido no âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE) da Linha de Muito Alta Tensão Lares – Lavos, a 400 kV. 

O RECAPE é composto: 

 Pelo presente Sumário Executivo,  

 Por um Relatório Técnico,  

 Por um Plano Geral de Monitorização; 

 Por um volume de Cláusulas Ambientais a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

O RECAPE foi elaborado entre Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008 e tem por objectivo 

fundamental verificar a conformidade ambiental do Projecto de Execução do Linha de MAT Lares – 

Lavos, a 400 kV com os critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA)  e Parecer 

da Comissão de Avaliação do Estudo Prévio, emitidos no âmbito do processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental, respectivamente em Novembro e Outubro de 2007.  

Lisboa, Janeiro de 2008 

       ARQPAIS, Lda.                            ECOSSISTEMA, Lda. 

   Otília Baptista Freire                                Júlio de Jesus 

     (Arqª Paisagista)                                      (Engº do Ambiente) 
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1  -  INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o Sumário Executivo, elaborado no âmbito do Relatório de Conformidade 
Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) da Linha de MAT Lares – Lavos, a 400 kV. 

O projecto em análise consiste numa Linha de Muito Alta Tensão a 400 kV que tem a sua origem no 

local da futura Central de Ciclo Combinado de Lares (a construir), e que atravessará o rio Mondego 

de norte para sul, para ligação à Subestação de Lavos (já existente). Na Figura 1 é apresentada a 

cartografia do projecto, na escala 1:25.000. Na Figura 2 apresenta-se a implantação do projecto 

sobre fotografia aérea, na escala 1:15.000. 

O Proponente do projecto é a empresa EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A, adiante também 

designada como EDP-P. A entidade licenciadora é a Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Depois de construída, a EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A entregará a linha à REN, SA, 

para exploração. 

De acordo com o Regime Legal de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 69/2000, de 3 de Maio com a última redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º197/2005, de 8 

de Novembro “Sempre que o procedimento de AIA ocorra em fase de Estudo Prévio ou de 

Anteprojecto, o proponente apresenta junto da entidade licenciadora ou competente para a 

autorização, o correspondente Projecto de Execução, acompanhado de um relatório descritivo da 

conformidade do Projecto de Execução com a respectiva DIA.” 

Dando cumprimento à legislação referida, foi elaborado o respectivo RECAPE, cujo objectivo principal 

é verificar a conformidade ambiental do Projecto de Execução da Linha de MAT Lares – Lavos, a 400 

kV com os critérios estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) e Parecer da Comissão 

de Avaliação do Estudo Prévio, emitidos respectivamente em Novembro e Outubro de 2007.  

O RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação de Avaliação de Impacte Ambiental em vigor, 

nomeadamente o Decreto-lei nº 69/2000, de 3 de Maio, com a última redacção dada pelo Decreto-lei 

nº 197/2005, de 8 de Novembro. 

No âmbito do contrato de fornecimento à EDP – Gestão da Produção de Energia, S.A., do Projecto 

de Execução da Linha em estudo, a EIP – Electricidade Industrial Portuguesa, S.A. adjudicou ao 

consórcio constituído pelas empresas ARQPAIS, Consultores de Arquitectura Paisagista e Ambiente, 

Lda. e ECOSSISTEMA, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda. os respectivos estudos 

ambientais, entre os quais o RECAPE, a ser desenvolvido em fase de Projecto de Execução.  
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A estrutura deste documento foi definida tendo em consideração o Anexo IV da Portaria n.º 330/2001, 

de 2 de Abril. O Sumário Executivo, sendo um documento de divulgação pública resume as 

informações patentes nos restantes volumes do RECAPE, considerando as seguintes secções: 

Introdução, Resumo do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental, Breve Descrição do Projecto, 

Análise da Conformidade com a DIA e Conclusões. 

A realização deste RECAPE decorreu entre Dezembro de 2007 e Janeiro de 2008. 

2  -  RESUMO DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

Os antecedentes do Estudo Prévio foram já descritos de forma detalhada no Estudo de Impacte 

Ambiental realizado em fase de Estudo Prévio, pelo que no presente capítulo resumem-se alguns 

aspectos essenciais do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental . 

O Estudo Prévio da Linha de Muito Alta Tensão Lares-Lavos, a 400 kV e o respectivo Estudo de 

Impacte Ambiental, foram apresentados pela Direcção Geral de Energia e Geologia (DGEG), na 

qualidade de entidade licenciadora, à Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do ofício ref.ª 

005755, de 26/04/2007, para efeitos de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos 

termos do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de Maio com a última redacção dada pelo Decreto-lei nº 

197/2005, de 8 de Novembro. 

No âmbito do procedimento de AIA referido, foi nomeada pela APA a Comissão de Avaliação (ofício 

cir. 000032/04, de 08/05/2007, constituída por representantes do APA, Instituto de Gestão do 

Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR, IP), Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR-Centro).  

A Comissão de Avaliação entendeu pedir alguns esclarecimentos adicionais sobre os factores 

ambientais “Solo e RAN”, “Ambiente Sonoro”, “Património” e “Ordenamento do Território” através do 

ofício nº APA.OF.001246, de 31 de Maio de 2007, tendo sido entregue um Aditamento ao EIA em 

Julho de 2007. Após a entrega desse Aditamento, foi declarada a conformidade do EIA.  

A Consulta Pública decorreu durante 25 dias úteis, tendo-se iniciado no dia 8 de Agosto de 2007 e o 

seu final no dia 12 de Setembro de 2007. Com base na informação disponibilizada, a Comissão de 

Avaliação emitiu parecer favorável ao projecto, em Julho de 2005, condicionado à apresentação de 

diversos estudos na fase de RECAPE. 
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Em Novembro de 2007, foi emitida Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável, à Solução 

“Corredor Comum + Corredor Norte”, condicionada: 

 ao desenvolvimento do projecto de execução em cumprimento das condicionantes listadas 

em anexo à Declaração de Impacte Ambiental (DIA);  

 à demonstração, no âmbito do RECAPE, da adopção das condicionantes ao 

desenvolvimento do projecto de execução;  

 à concretização no RECAPE das medidas de minimização e programas específicos listados 

em anexo, sem prejuízo de outros que se venham a revelar necessários, para efeitos de 

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

de exploração; 

 e à concretização no RECAPE dos programas de monitorização listados em anexo, em 

consonância com as directrizes gerais recomendadas, sem prejuízo de outros que se 

venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e concretização das medidas de 

minimização a adoptar em fase de obra e em fase de exploração”. 

O traçado da Linha Lares – Lavos a 400kV foi desenvolvido dentro do corredor aprovado na 

DIA, Corredor Comum + Corredor Norte, apresenta uma extensão total de cerca 10 kms e 

comporta 31 apoios.  

O cumprimento das restantes condicionantes e demais medidas constantes da DIA foi 

salvaguardado no desenvolvimento do Projecto de Execução e encontra-se concretizado nos vários 

volumes que constituem o RECAPE. 

3  -  BREVE DESCRIÇÃO DO PROJECTO 

3.3  -  OBJECTIVOS DO PROJECTO 

O projecto em análise refere-se à Linha Lares - Lavos a 400 kV entre a Central de ciclo combinado a 

construir em Lares e a subestação, existente, de Lavos. Esta Linha tem por finalidade escoar a 

energia produzida na futura central de ciclo combinado de Lares para a Subestação de Lavos, com 

vista à sua distribuição através da RNT (Rede Nacional de Transporte) da responsabilidade da REN – 

Rede Eléctrica Nacional.  

O projecto da Central tem como objectivo fazer face ao aumento da procura de energia e à necessidade 

de substituir progressivamente a potência instalada em algumas centrais existentes, como é o caso das 
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centrais a fuelóleo, devido ao período de vida útil e à sua tecnologia desactualizada. A existência desta 

Central é uma consequência directa para o projecto da Linha Lares – Lavos, que desta forma garante o 

escoamento da energia aí produzida para a subestação mais próxima localizada em Lavos.  

Por outro lado, a plataforma da Subestação de Lavos, actualmente em exploração pela REN, SA, 

também será objecto de uma ampliação, de modo a comportar dois Módulos de 400 kV e a 

construção de 6 novos painéis de linha de 400 kV, que se destinam a receber a energia produzida 

pelas Centrais térmicas a construir nas proximidades da subestação. Desta forma, assegura-se a 

produção e distribuição de energia eléctrica, através da conjugação e compatibilização das referidas 

infra-estruturas. 

3.4  -  LOCALIZAÇÃO DO PROJECTO 

A linha em estudo localiza-se no concelho da Figueira da Foz, distrito de Coimbra e atravessa as 

freguesias de Vila Verde, Alqueidão, Paião e Lavos, como se pode observar na Figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Localização do projecto -  freguesias do concelho de Figueira da Foz interceptadas  

O traçado da linha em estudo não interfere com áreas sensíveis do ponto de vista da conservação da 

natureza, classificadas ao abrigo da legislação em vigor e do ponto de vista do património cultural, 

não é atravessado nenhum sítio classificado pelo projecto em estudo. 
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3.5  -  CARACTERÍSTICAS DA LINHA 

Como foi referido, o traçado da linha apresenta uma extensão de cerca de 10 kms e apresenta 31 

apoios.  

Além dos elementos estruturais da linha (apoios e cabos), o projecto inclui diversos elementos 

necessários à sua sinalização, para cumprir as disposições regulamentares aeronáuticas e dar 

cumprimento à DIA e avaliação ambiental realizada.  

Assim, a linha será sinalizada para a navegação aérea através da colocação de sinalização diurna, com 

aplicação de balizagem (esferas) nos cabos, no vão entre os apoios 6 e 7, na travessia sobre o rio 

Mondego, e nos vãos entre os apoios 9 e 10 e entre os apoios 15 e 16, que são superiores a 500 m. 

Para minimizar os riscos de colisão da avifauna, foi considerada a sinalização dos vãos situados entre a 

central de Lares e o apoio nº 13, que corresponde a toda a zona da linha que se desenvolve em zona 

húmida e inclui o atravessamento do rio Mondego.  

Para impedir a nidicação da cegonha-branca, foi ainda prevista a colocação de dispositivos anti-poiso 

sugere-se que eles sejam aplicados em todas os apoios que se situam em zonas agrícolas abertas ou na 

sua vizinhança próxima, nomeadamente nos apoios 1 a 12, e nos apoios 14, 18, 20 e 21. 

4  -  CONFORMIDADE COM A DIA 

Conforme foi referido, de acordo com a DIA, foi emitido parecer favorável à Solução “Corredor 

Comum + Corredor Norte”, condicionada ao cumprimento das medidas e recomendações 

constantes do Anexo à DIA. O traçado da Linha Lares – Lavos a 400kV foi desenvolvido dentro do 

corredor aprovado na DIA – Figura 1. 

De forma a dar cumprimento às condições estabelecidas na DIA e Parecer da Comissão de 

Avaliação, e no sentido de aprofundar o conhecimento sobre determinados assuntos, foram 

efectuados estudos complementares de arqueologia e flora e vegetação. 

De seguida refere-se de que forma foi dado cumprimento ao definido no Anexo à DIA, constituído 

pelos Pontos A - Condicionantes para o Projecto de Execução, Ponto B – Medidas de Minimização e 

Ponto C – Planos de Monitorização. 
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No Ponto A do Anexo à DIA (constituído pelas medidas A1 a A10) foram definidas as condicionantes 

a ter em consideração na elaboração do Projecto de Execução, as quais foram cumpridas, conforme 

se demonstra sucintamente de seguida: 

 Medida A1 - No Corredor Comum, o traçado da infra-estrutura segue sempre em paralelo 

com a linha de muito alta tensão já aí existente Recarei – Rio Maior, por ocidente e a cerca 

de uma centena de metros de distância desta linha. No Corredor Norte, e tendo-se 

procurado uma localização de apoios que permitisse a ocorrência próxima de caminhos já 

existentes, para diminuir os impactes na fase de construção, pode verificar-se que o traçado 

foi desenvolvido sempre na metade norte / oeste deste corredor, por forma a garantir um 

afastamento substancial das áreas edificadas (os núcleos edificados mais próximos – em 

Paião e em Tufeira – ficam a cerca de 300 m de distância) e o não atravessamento do 

Perímetro Florestal de Paião, que é contornado por norte; 

 Medida A2 - O projecto desenvolvido para a linha implica a colocação de sete apoios na 

área abrangida pelo Bloco 3 Quada e Lares do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo 

Mondego, um apoio na área do Bloco 1 Quinta do canal e quatro apoios na área do Bloco 2 

Vale do Pranto. Em todas estas situações, procurou-se localizar estes apoios o mais 

próximo possível de extremas de propriedade ou junto a caminhos existentes, para minorar 

a interferência sobre as áreas agrícolas na fase de construção da linha. Para melhor 

adequação do traçado ao território da sua implantação, neste caso concreto em relação às 

infra-estruturas existentes ou planeadas pelo Projecto Mondego, submeteu-se o traçado da 

linha à apreciação das entidades responsáveis por esse Projecto, neste caso a Direcção-

Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Esta entidade informa que o traçado e a 

localização dos pontos de apoio da LMAT não colidem com as infra-estruturas existentes na 

área do Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego e acrescenta a recomendação de 

que os trabalhos de construção dos apoios situados na área do Aproveitamento deverão ter 

acompanhamento por técnicos da DGADR, pelo que a entidade executante destes 

trabalhos deverá comunicar atempadamente o calendário dos trabalhos à DGADR; 

 Medida A3 - Foi considerada sinalização para aves dos vãos situados entre a central de 

Lares e o apoio nº 13, que corresponde a toda a zona da linha que se desenvolve em zona 

húmida e inclui o atravessamento do rio Mondego; 

 Medida A4 - O traçado foi desviado o mais possível para Norte, apresentando uma 

distância de cerca de 125 m ao local denominado de “Fonte do Caçador” , que se localiza 

entre os actuais apoios 16 e 17 da Linha; 
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 Medida A5 - No decurso dos trabalhos arqueológicos realizados, quer terrestres quer 

subaquáticos, não foram identificados indícios ou vestígios que condicionassem a 

implantação do projecto, nomeadamente a localização proposta para os apoios; 

 Medida A6 - O traçado desenvolvido para a linha não sobrepassa qualquer edificação e 

afasta-se significativamente das áreas urbanas ou urbanizáveis; 

 Medida A7 - O traçado não interfere com qualquer servidão aeronáutica, civil ou militar, 

nem intersecta áreas de protecção de pontos de água referenciados pela ANPC como 

susceptíveis de utilização por meios aéreos de combate a incêndios. Considerando as 

disposições da Circular de Informação Aeronáutica nº 10/03, nomeadamente quanto à 

sinalização de apoios e cabos de linhas eléctricas em relação à navegação aérea, deverá 

ser instalada sinalização diurna, com aplicação de balizagem nos cabos, no vão entre os 

apoios 6 e 7, na travessia sobre o rio Mondego, e nos vãos entre os apoios 9 e 10 e entre 

os apoios 15 e 16, que são superiores a 500 m; 

 Medida A8 – As medidas A1 a A7 foram analisadas de forma detalhada no RECAPE; 

 Medida A9 - Conforme determina a legislação referida, mais concretamente o Anexo IV do 

Decreto-Lei nº  93/90, de 19 de Março, na redacção dada pelo Decreto-Lei nº 180/2006, de 

6 de Setembro, os apoios da linha colocados em áreas consideradas inundáveis ou de leito 

de cheia deverão ser objecto de pedido de autorização prévia para a sua instalação à 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro. Estão nesta situação os 

apoios do nº 1 ao nº 11, inclusive, que se localizam em área classificada como Estuário na 

Carta de REN. Os restantes apoios encontram-se isentos desta diligência, ainda conforme 

determina a redacção do referido Decreto-lei.  

 Medida A10 - O projecto do traçado da linha foi já apresentado à Comissão Regional da 

Reserva Agrícola do Centro, para recolha do respectivo parecer acerca da utilização não 

agrícola de solos integrados na RAN. Foi obtido parecer Favorável. 

Para dar cumprimento ao Ponto B do Anexo à DIA, o RECAPE propõe, em volume próprio, um 

conjunto de medidas e procedimentos ambientais que se encontram integradas nas Cláusulas 

Ambientais que farão parte integrante do Caderno de Encargos da Obra, de forma a serem 

respeitadas pelo adjudicatário da obra e assim minimizar alguns impactes ambientais previstos. 

Neste volume são ainda apresentadas as principais directrizes para o Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra, que tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos 

ambientais estabelecidos no RECAPE, e ainda para o Plano de Gestão de Resíduos, para a fase de 

construção. 
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Por último, para dar cumprimento ao Ponto C do Anexo à DIA, para a fase de exploração foi proposto 

um Plano Geral de Monitorização que integra o Programa de Monitorização da Avifauna e do Ruído, 

os quais seguem as recomendações e especificações constantes da DIA. A elaboração das 

propostas dos Programas de Monitorização foi efectuada tendo em consideração a legislação actual, 

Decreto de Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio com a última redacção dada pelo Decreto nº 197/2005, de 8 

de Novembro, e Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril.  

5  -  CONCLUSÕES 

O principal objectivo do RECAPE é verificar a conformidade ambiental do Projecto Executivo da Linha 

Lares – Lavos, a 400 kV com os critérios estabelecidos na DIA e Parecer da Comissão de Avaliação da 

fase de Estudo Prévio, emitidos respectivamente em Novembro e Outubro de 2007.  

Para a execução do RECAPE, foram elaborados novos estudos no sentido de ser dado cumprimento 

aos termos e condições fixadas na DIA.  

O RECAPE propõe um conjunto de medidas e procedimentos ambientais que se encontram 

integradas nas Cláusulas Ambientais que farão parte integrante do Caderno de Encargos da Obra, de 

forma a serem respeitadas pelo adjudicatário da obra e assim minimizar alguns impactes ambientais 

previstos.  

São apresentadas as principais directrizes para o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, 

que tem como principal objectivo garantir a aplicação em obra dos pressupostos ambientais 

estabelecidos no RECAPE, e ainda para o Plano de Gestão de Resíduos, para a fase de construção. 

Para a fase de exploração foi proposto um Plano Geral de Monitorização que integra o Programa de 

Monitorização da Avifauna e do Ruído, os quais seguem as recomendações e especificações 

constantes da DIA. 

Pelo exposto, julga-se que os estudos realizados nesta fase do projecto, as medidas de minimização de 

impacte propostas para a fase de construção e de exploração, a implementação do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra e o Plano Geral de Monitorização Ambiental, ajustam-se e 

evidenciam a conformidade do Projecto Executivo com as condições estabelecidas na DIA. 

 




