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APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui o Volume 1 do Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução
(RECAPE) do Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV, para a Subestação de Paraimo.
A entidade promotora deste projecto é a REN – Rede Eléctrica Nacional, SA, e a sua autoria técnica é do
consórcio EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda e ESTEREOFOTO, Geoengenharia, SA, tendo o
RECAPE sido desenvolvido pela ECOSSISTEMA, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda.
O Volume 1 do RECAPE corresponde ao seu Sumário Executivo, sendo o RECAPE constituído ainda por um
Volume 2 (Relatório Técnico) e por um Volume 3 (Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra).
Ecossistema, Linda-a-Velha, Julho de 2010

Carlos Simões Nuno
(responsável pelo RECAPE)
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1. INTRODUÇÃO
O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) corresponde à fase de
pós-avaliação ambiental do projecto de uma linha eléctrica integrada na Rede Nacional de Transporte de
electricidade, com a designação Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV, para a Subestação
de Paraimo.
O estudo prévio deste projecto foi já submetido a avaliação ambiental, através da apresentação de um Estudo
de Impacte Ambiental (EIA) sobre o qual foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável
condicionada, em 12 de Dezembro de 2008. Nessa DIA foi definido um corredor para desenvolvimento do
traçado da linha e foram determinadas as condicionantes que o seu projecto de execução deverá respeitar.
Esta linha, que estabelecerá a ligação com a Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Lares (Figueira da
Foz) e com a Subestação de Lavos, a sul, e com a Subestação de Paraimo (Anadia), a norte, atravessa os
concelhos da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho, Cantanhede, Coimbra, Mealhada e Anadia, com uma
orientação geral de sul para norte, e justifica-se pela necessidade de modernização e de reforço da rede de
transporte de electricidade em muito alta tensão, quer para aumentar a segurança e a fiabilidade da rede nesta
zona do País quer para aumentar a sua capacidade de transporte de energia, considerando o aumento da
produção eléctrica com origem nas centrais termoeléctricas de gás natural localizadas e previstas nesta região.
A electricidade produzida nestas centrais a gás natural tem origem na tecnologia mais limpa, eficaz e económica
actualmente disponível para a produção de electricidade por via térmica, o que irá permitir a progressiva
substituição de outras tecnologias menos eficazes e mais poluentes actualmente em exploração.
O projecto é promovido pela REN – Rede Eléctrica Nacional, SA, entidade concessionária da Rede Nacional de
Transporte, e a sua autoria é do consórcio EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda e ESTEREOFOTO,
Geoengenharia, SA.
O RECAPE foi elaborado pela ECOSSISTEMA, Consultores em Engenharia do Ambiente, Lda, e é composto
por três volumes: o Sumário Executivo (o presente Volume 1), o Relatório Técnico, com os respectivos anexos e
peças desenhadas (Volume 2), e o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 3).
Na sua elaboração foram seguidas as orientações definidas na Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, e atendidas
as condições e recomendações estabelecidas na DIA do estudo prévio deste projecto. Igualmente foram
consideradas as disposições do Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas
da Rede Nacional de Transporte de Electricidade – Linhas Aéreas (2008), elaborado pela APAI a partir de um
protocolo estabelecido entre a APA e a REN, SA.
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O RECAPE, acompanhando o respectivo projecto técnico da linha, deverá ser apresentado à entidade
licenciadora, a Direcção-Geral de Energia e Geologia, que o submeterá para avaliação à Agência Portuguesa
do Ambiente.
A ligação entre a Central de Lares e a Subestação de Paraimo, que este projecto pretende concretizar,
encontra-se incluída no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Transporte para o período 20092014 (2019), apresentado pela REN, SA à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, estando também já
prevista na versão anterior deste documento (“Plano de Investimentos da Rede Nacional de Transporte 20062011”).

2. DESENVOLVIMENTO DO PROJECTO DE EXECUÇÃO

2.1. O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
O procedimento de avaliação ambiental de projectos encontra-se regulado pelo Decreto-Lei n.º 69/2000, com a
redacção actualmente conferida pelo DL n.º 197/2005, de 3 de Maio.
Conforme esta legislação, as linhas eléctricas de tensão igual ou superior a 220 kV e comprimento igual ou
superior a 15 km, como é o caso do presente projecto, são obrigatoriamente submetidas a procedimento de
avaliação de impacte ambiental (AIA).
No caso desta linha, o projecto começou por ser desenvolvido em estudo prévio, tendo sido assim que foi
submetido a AIA, com a apresentação do respectivo Estudo de Impacte Ambiental. O seu processo de avaliação
(Processo de AIA n.º 1872) decorreu formalmente entre Abril e Dezembro de 2008 (incluindo um período de
consulta pública entre 24 de Julho e 25 de Setembro de 2008), tendo sido emitida a respectiva DIA em 12 de
Dezembro de 2008.
Esta DIA foi favorável ao estudo prévio em avaliação, condicionando o desenvolvimento do projecto de
execução à adopção da combinação dos troços 1 + 2B + 3 + 4B + 5 + 6B constantes desse estudo prévio e a
um conjunto de condicionantes e outras medidas expressas na própria DIA, cujo cumprimento deverá ser
demonstrado através do presente RECAPE.
Na Figura 1 apresenta-se a combinação dos troços seleccionados para desenvolvimento do projecto,
identificando-se também os corredores alternativos preteridos no procedimento de AIA.
Além da selecção dos troços em avaliação nos quais se deveria inscrever o traçado da linha, as condicionantes
gerais expressas na DIA e que enquadraram o desenvolvimento do projecto de execução e a elaboração do
presente RECAPE, foram as seguintes:
1.
Integração no Projecto de Execução das condicionantes constantes na secção A) da DIA, e
demonstração da sua adopção no RECAPE.
2.
Concretização no RECAPE das medidas de minimização e dos elementos a apresentar em fase de
RECAPE, bem como dos programas de monitorização, constantes nas secções B) a F) da DIA, sem prejuízo de
outros que se venham a revelar necessários, para efeitos de detalhe e concretização das medidas de
minimização a adoptar em fase de obra e em fase de exploração.
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3.
Inclusão das medidas de minimização específicas para a fase de obra nos cadernos de encargos que
venham a ser produzidos, para efeitos da construção do empreendimento.
4.

Apresentação dos relatórios de monitorização à Autoridade de AIA.

5.
A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, autorizações e/ou
licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com competências específicas nas
áreas sujeitas a condicionantes e servidões (nomeadamente, reserva agrícola nacional, domínio hídrico,
terrenos com povoamentos florestais percorridos por incêndios).
Na sequência da emissão da DIA foi desenvolvido o Projecto de Execução do Ramal para a Subestação de
Paraimo da Linha Lares – Lavos, a 400 kV, em interacção permanente entre a equipa projectista, a equipa
responsável pelo RECAPE e a entidade proponente, por forma a melhor responder às condicionantes impostas
ao projecto de execução, para verificação do cumprimento dessas condições, para uma eficaz análise das
condições ambientais concretas presentes no território de implantação da linha, para uma ajustada integração
no projecto das medidas necessárias ao cumprimento da DIA e para minimizar ou evitar os impactes previsíveis
especificamente identificados durante o projecto de execução e para a adequada solução a desenvolver em
função das implicações do projecto ferroviário de alta velocidade, que se abordará no ponto seguinte.

2.2. Implicações do projecto de alta velocidade ferroviária
A avaliação ambiental de qualquer projecto tem, necessariamente, que levar em conta não apenas a situação
de um determinado território num momento específico em que se estuda a implantação desse projecto mas
também a previsível alteração futura desse território, num horizonte temporal razoável em função dos prazos
previstos para a concretização do empreendimento e das bases de sustentação dessas previsíveis alterações
(por exemplo, intenções consagradas em instrumentos de gestão do território, em classificações de solos ou em
planos e programas com incidência territorial definida).
No caso concreto do projecto desta linha eléctrica, ocorreu precisamente uma dessas situações, com
implicações directas para as opções a tomar na definição do seu traçado e do seu equipamento técnico e para a
verificação das condições expressas na DIA emitida sobre o seu estudo prévio.
Mais precisamente, já após a emissão da DIA (ocorrida em 12 de Dezembro de 2008) foi publicada a Resolução
do Conselho de Ministros n.º 12/2009, a 27 de Janeiro de 2009, com o estabelecimento das medidas
preventivas a que ficaram sujeitos os corredores a estudar para o desenvolvimento do projecto da ligação
ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, no troço entre Pombal e Oliveira do Bairro.
Estas medidas preventivas, estabelecidas pelo prazo de dois anos, prorrogável, pretendem garantir o controlo
das situações territoriais existentes no interior dos corredores delimitados no referido diploma, para assegurar
as melhores condições ao desenvolvimento dos estudos necessários ao projecto ferroviário.
A tomada de conhecimento desses corredores, no âmbito da elaboração do presente RECAPE, permitiu
identificar a ocorrência de uma sobreposição parcial dos mesmos aos troços anteriormente aprovados para
inscrição do traçado da linha eléctrica em estudo, mais precisamente a quase todo o troço 5 e à parte inicial do
troço 6. Esta sobreposição, sensivelmente a partir da vizinhança de Cordinhã (Cantanhede), é feita pelo
corredor reservado para a alta velocidade ferroviária definido, nesta região, a poente da auto-estrada A1
(havendo um corredor alternativo a nascente desta auto-estrada) e pelo início da junção desses dois corredores
alternativos num corredor único, para norte de Ois do Bairro (Anadia); estes corredores sujeitos a medidas
preventivas estão incluídos no chamado Lote 1B Soure – Mealhada do projecto de alta velocidade ferroviária.
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Na Figura 2 apresenta-se a sobreposição dos corredores definidos nas medidas preventivas para o projecto de
alta velocidade ferroviária aos troços aprovados na DIA para desenvolvimento do projecto de execução do
Ramal da linha eléctrica.
Deve referir-se que durante a elaboração do EIA do estudo prévio da linha eléctrica, assim como durante todo o
seu processo de avaliação ambiental, incluindo a respectiva consulta pública, não houve qualquer informação
fornecida por qualquer entidade no sentido de estarem aqui a ser demarcados corredores condicionados para o
projecto da alta velocidade ferroviária, pelo que a definição dos troços apresentados no EIA do Ramal da linha
eléctrica e as condicionantes e medidas expressas na DIA emitida sobre o mesmo não consideraram qualquer
efeito dessa futura presença.
Esta situação implicou, no desenvolvimento do presente projecto de execução, a necessidade de ajustamentos
pontuais do traçado da linha eléctrica, por forma a procurar condições de compatibilização entre as duas infraestruturas lineares, não só em termos de ocupação territorial mas também em termos de operacionalidade
técnica e de segurança, tendo como princípios a minimização da perturbação das condições necessárias ao
futuro desenvolvimento do projecto ferroviário e a melhor observação possível das condições e medidas
ambientais definidas na DIA do projecto da linha eléctrica.
O projecto que aqui se apresenta para avaliação corresponde, assim, à proposta que se entende melhor cumprir
este conjunto de condicionalismos decorrentes do projecto de alta velocidade ferroviária e assume as seguintes
condições e diligências, que se desenvolvem e documentam no RECAPE:
- verificação, em reuniões técnicas que se realizaram entre a equipa de projecto, a REN, SA e a RAVE,
SA, das condições de segurança e dos requisitos operacionais a que o projecto da linha eléctrica deverá dar
resposta para garantia da sua compatibilização com a proximidade da futura linha ferroviária de alta velocidade;
- caracterização ambiental do território de implantação da linha eléctrica, e consequente previsão de
impactes, levando em conta a futura presença do empreendimento ferroviário neste mesmo território e as
previsíveis transformações sobre o mesmo que daí irão decorrer;
- a elevada probabilidade da linha ferroviária se vir a desenvolver, nesta área, pelo corredor proposto a
poente da auto-estrada A1, considerando os corredores definidos na RCM n.º 12/2009 e analisados no estudo
prévio do Lote 1B (Soure – Mealhada) da Ligação Ferroviária de Alta Velocidade entre Lisboa e Porto, que se
encontra actualmente em processo de avaliação ambiental (Processo de AIA n.º 2143).

2.3. Elaboração do Projecto de Execução
O desenvolvimento do projecto de execução do Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV, para a
Subestação de Paraimo foi feito tendo, então, como grandes referências, as disposições expressas na DIA do
seu estudo prévio (desde logo, a combinação de troços seleccionados para inscrição do traçado mas também o
conjunto de condições e medidas a integrar no projecto que a DIA definiu, algumas das quais implicando a
necessidade de alternativas pontuais a esses mesmos troços) e as contingências decorrentes do surgimento
dos corredores relativos ao projecto de alta velocidade ferroviária.
Deste modo, a elaboração do presente projecto, acompanhada do respectivo RECAPE, decorreu durante
praticamente um ano, entre Maio de 2009 e Abril de 2010, implicando a realização de trabalhos de campo,
actualizando os efectuados no âmbito do EIA do estudo prévio e focalizados mais especificamente nos
corredores dos troços seleccionados, a elaboração de cartografia geral e à escala de projecto, contactos com
diversas entidades, quer para cumprimento de disposições específicas da DIA quer para recolha de pareceres e
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informações acerca da proposta de traçado, nomeadamente perante os municípios interessados, e, como foi já
referido, reuniões técnicas com a RAVE, SA, para recolha das indicações necessárias para garantir a
compatibilização da linha eléctrica com a linha ferroviária.
Os trabalhos de campo realizados incluíram os trabalhos especificamente dirigidos à prospecção ecológica e à
prospecção arqueológica do traçado proposto para a linha eléctrica.
O projecto do Ramal integrou as medidas definidas na DIA do estudo prévio, assim como todas as que se
revelaram necessárias para evitar ou minimizar ao máximo os potenciais impactes identificados no decorrer
destes trabalhos, respeitou as condições ambientais igualmente constantes da DIA, levou em consideração as
especificações técnicas estabelecidas com a RAVE, SA, bem assim como todos os outros condicionalismos
decorrentes dos usos do solo, da sua classificação ou da presença de valores ambientais (naturais, sociais ou
culturais).
Em particular, devem referir-se as seguintes condições que o projecto teve em consideração:
- evitar a sobrepassagem de qualquer edificação, bem como a intromissão em áreas urbanas
consolidadas, independentemente de as mesmas estarem ou não delimitadas em instrumentos de gestão do
território;
- minimizar o atravessamento de áreas florestais, quer pela definição do traçado o mais possível de
forma marginal em relação a estas áreas, quer pela minimização da colocação de apoios dentro das mesmas
quer, sempre que possível, por procurar a colocação destes apoios próximo de caminhos existentes, para evitar
a necessidade de abertura de novos caminhos na fase de construção da linha;
- conjugar o traçado desta nova linha com a presença da linha Recarei – Rio Maior já aqui existente,
aproveitando sempre que possível o corredor já assim criado mas evitando a sua duplicação nas situações em
que a ocupação edificada na envolvente da linha existente a tal o aconselhou, assim como se procurou
minimizar a necessidade de cruzamentos sobre essa mesma linha (pelas implicações técnicas e paisagísticas
decorrentes desses cruzamentos);
- definir o traçado e a localização dos apoios, nos troços com sobreposição dos corredores da ligação
ferroviária de alta velocidade, por forma a respeitar uma distância mínima à eventual plataforma da via férrea
correspondente, no mínimo, à altura do apoio acrescida de 25 metros, condição solicitada pela RAVE, SA;
- evitar ao máximo o constrangimento desses corredores ferroviários, no sentido de manter a sua maior
disponibilidade possível para o desenvolvimento futuro do projecto de execução da linha de alta velocidade,
ainda que tal tenha implicado algumas ultrapassagens pontuais dos limites dos corredores estudados no EIA;
- desenvolver o traçado de forma a evitar o atravessamento pela linha da área industrial de Arazede
(Montemor-o-Velho) e do complexo desportivo da Cordinhã (Cantanhede), como ficou determinado na DIA,
através de duas alternativas locais aos corredores estudados no EIA.
Estas alternativas pontuais aos corredores anteriormente estudados, determinadas pela DIA, foram suportadas
em trabalhos de campo e análises ambientais específicas, levando a que o traçado aqui apresentado se
desenvolva fora daqueles corredores entre os apoios 63 e 69 (na proximidade da zona industrial de Arazede,
aproveitando o corredor criado pela auto-estrada A14) e os apoios 97 e 101 (na proximidade do complexo
desportivo da Cordinhã, desenvolvendo-se junto à linha Recarei – Rio Maior, a nascente desta).
A compatibilização do traçado com os corredores da alta velocidade ferroviária obrigou também a saídas
pontuais dos limites dos troços apresentados no estudo prévio, como única forma de garantir as condições
6
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técnicas expressas acima dada a existência de limitações decorrentes de áreas edificadas ou de outras infraestruturas que foi necessário considerar. Estas situações são, como se disse, muito pontuais e correspondem à
ultrapassagem dos limites dos troços estudados anteriormente apenas por algumas dezenas de metros,
ocorrendo com os apoios 103, 106, do 120 ao 124 e do 127 ao 131; também todas estas situações foram
objecto de prospecção ecológica e arqueológica e de análise das suas implicações em relação aos usos do
solo.

3. DESCRIÇÃO DO PROJECTO
O Ramal para a Subestação de Paraimo da Linha Lares – Lavos é constituído por uma linha preparada para a
instalação de dois circuitos eléctricos a 400 kV. A linha terá um comprimento total de cerca de 54320 metros e
será equipada com 145 apoios, além do pórtico final de ligação à Subestação de Paraimo; os apoios serão
reticulados, o primeiro do tipo QT e os restantes 144 do tipo DL. Estes tipos de apoios são de utilização comum
nas infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte para o mesmo escalão de tensão.
A linha desenvolve-se grosseiramente com uma orientação geral de sul para norte, atravessando os concelhos
da Figueira da Foz (freguesias de Vila Verde, Maiorca, Alhadas, Santana e Ferreira-a-Nova), Montemor-o-Velho
(freguesias de Liceia, Arazede e Tentúgal), Coimbra (freguesia da Lamarosa), Cantanhede (freguesias de Outil,
Portunhos, Cordinhã, Murtede, Sepins e Bolho), Mealhada (freguesias de Barcouço e Ventosa do Bairro) e
Anadia (freguesias de Tamengos, Óis do Bairro, S. Lourenço do Bairro, Paredes do Bairro e Ancas).
Todos estes concelhos se localizam na Região Centro (NUTS II); os quatro primeiros pertencem ao distrito de
Coimbra e integram a NUTS III do Baixo Mondego, enquanto que Mealhada e Anadia pertencem ao distrito de
Aveiro e integram a NUTS III do Baixo Vouga.
A Figura 3 apresenta esquematicamente a localização administrativa do traçado da linha.
A linha será equipada com sinalização aeronáutica (colocação de esferas alternadamente brancas e vermelhas,
nos cabos de guarda) nas situações regulamentadas (sobrepassagem de auto-estradas, vãos de comprimento
superior a 500m, por exemplo), nomeadamente nos vãos entre os seguintes apoios: 7-8, 10-11, 12-13, 43-44,
53-54, 54-55, 68-69, 101-102, 105-106, 107-108, 125-126 e 128-129; haverá, ainda, sinalização idêntica nos
vãos entre os apoios 75-76, 76-77, 82-83, 83-84 e 84-85, devido à proximidade a pontos de água utilizáveis
para combate a incêndios com meios aéreos, e nos vãos entre os apoios 86 a 92, para salvaguarda das
condições de utilização do aeródromo de Coimbra (Cernache).
Para minimizar os riscos de colisão da avifauna com os elementos da linha, esta será igualmente equipada com
sinalização para as aves (colocação de tiras espirais plásticas enroladas nos cabos de guarda) nos vãos entre
os apoio 1 e 49; por determinação da DIA, também nos troços da linha existente Recarei – Rio Maior paralelos e
próximos aqueles apoios da linha em estudo deverá ser colocada sinalização semelhante para a avifauna. A
existência de colónias de cegonhas nesta área levou a que os apoios 1 a 8, 27 a 29 e 39 a 41, inclusive, sejam
equipados com dispositivos anti-poiso, para impedir a nidificação destas aves sobre os apoios da linha e
diminuir os riscos da sua colisão ou electrocussão.
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4. CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO
Conforme foi já apresentado acima, o projecto de execução do Ramal para a Subestação de Paraimo da Linha
Lares – Lavos, a 400 kV, foi desenvolvido na observância das condições e medidas expressas na DIA do seu
estudo prévio, incluindo os ajustamentos de traçado exigidos nessa mesma DIA.
Além dessas condições, houve necessidade de atender à situação criada pela demarcação de corredores
reservados ao estudo do projecto de ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, que se
sobrepõem parcialmente aos troços já anteriormente seleccionados para inscrição do traçado da linha eléctrica,
o que obrigou a desvios pontuais dos limites dos corredores desses troços, considerando-se que tal não
provocou qualquer agravamento significativo dos impactes anteriormente previstos.
A ocorrência destes corredores ferroviários, de que se assume neste RECAPE, em consonância com as opções
de traçado da linha desenvolvidas no presente projecto de execução, a elevada probabilidade de se virem a
concretizar a poente da auto-estrada A1, tem, no entanto, implicações directas para a avaliação ambiental feita
no RECAPE e a verificação estrita de algumas das medidas da DIA, pois a futura presença da infra-estrutura
ferroviária irá alterar substancialmente o estado actual do ambiente neste território. Deste modo, a avaliação dos
impactes previsíveis da linha eléctrica e a consequente verificação das medidas e condições expressas na DIA
terá que elevar em conta esse estado futuro deste território, nomeadamente quanto aos usos do solo, à
proximidade a áreas edificadas ou às transformações da paisagem envolvente.
De qualquer modo, atendendo directamente às condições apresentadas na DIA para enquadramento do
desenvolvimento do presente projecto de execução, entende-se que as mesmas foram cumpridas, sendo estas
as seguintes:
A1) Desenvolver o projecto de execução, sempre que possível, nas servidões definidas pelas linhas de muito
alta tensão e/ou auto-estrada (AE) 14. Para o efeito, deve ser contactada a Brisal – Auto-Estradas do Litoral,
cujo parecer deve constar no RECAPE.
O traçado da linha aproveita, sempre que possível, os corredores já criados no território por outras infraestruturas lineares, nomeadamente a linha Recarei – Rio Maior, as vias férreas e a auto-estrada A14, com
excepção das situações que o acompanhamento desses espaços canais se revelava potencialmente mais
impactante, por exemplo pela ocorrência de áreas edificadas na envolvente dos mesmos, para evitar a colisão
com elementos do património cultural ou natural de maior valor ou por razões técnicas e de segurança.
A proximidade à A14 foi atempadamente comunicada à BRISA, SA, entidade concessionária desta infraestrutura rodoviária, que apresentou um conjunto de condições a respeitar nas situações em que essa
proximidade se verificasse, que foram integradas no projecto de execução.
A2) Desenvolver o projecto de execução de modo a salvaguardar a Mata da Fôja, devendo o traçado ser
estabelecido preferencialmente na servidão definida pela linha ferroviária que atravessa essa Mata. Para o
efeito, deve ser contactada a Autoridade Florestal Nacional e a Rede Ferroviária Nacional, cujos pareceres
devem constar no RECAPE.
No interior da Mata da Fôja serão implantados apenas quatro apoios (apoios 35, 36, 37 e 38), todos eles junto
aos limites desta área florestal e aproveitando, o mais possível, o corredor da linha ferroviária do ramal da
Figueira da Foz, apenas com um afastamento um pouco maior dessa linha para evitar interferir com a área
urbana de Santana, mas mantendo esta passagem numa área já praticamente marginal no que respeita a esta
mancha de pinhal.
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A situação foi apresentada à Autoridade Florestal Nacional, que reiterou a sua opinião contrária à escolha do
troço 2B, tal como já havia feito em sede de avaliação do EIA do estudo prévio.
Quanto à Rede Ferroviária Nacional, apresentou as condições técnicas exigidas para garantia da segurança da
linha ferroviária, que foram verificadas no projecto de execução.
A3) Desenvolver o projecto de execução de modo a não afectar o complexo desportivo da Cordinhã. Para o
efeito, deve ser estabelecida uma alternativa local no sentido do traçado se desenvolver na servidão definida
pela linha de muito alta tensão Recarei-Rio Maior.
Conforme esta condição determinou, o traçado da linha foi feito sobre uma alternativa ao troço apresentado no
estudo prévio, garantindo o afastamento do complexo desportivo da Cordinhã e inscrevendo-se a nascente da
linha Recarei – Rio Maior, ou seja, do lado oposto em relação aquelas instalações desportivas.
O troço alternativo em causa corresponde 97 a 101.
A4) Desenvolver o projecto de execução de modo a não afectar o Pólo (ou Parque) Logístico e Industrial de
Arazede e a unidade industrial Naturar. Para o efeito, deve ser estabelecida uma alternativa local no sentido do
traçado se desenvolver na servidão definida pela AE 14 e praça de portagem existente na proximidade.
Conforme esta condição da DIA, o traçado foi estabelecido numa alternativa ao troço apresentado no estudo
prévio, garantindo-se o afastamento do Parque Logístico e Industrial de Arazede e aproveitando o corredor da
A14 e respectiva área envolvente à praça de portagem.
Como se referiu na condição A1, a BRISA, SA pronunciou-se através da apresentação das condições de
segurança a respeitar neste tipo de situações.
A5) Desenvolver o projecto de execução de modo a não afectar as infra-estruturas existentes ou previstas do
Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego. Para o efeito, deve ser contactada a Equipa do Projecto do
Mondego e a Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, cujos
pareceres devem constar no RECAPE.
O traçado da linha não tem qualquer interferência com o Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego. De
qualquer modo, foi solicitada a apreciação do projecto à Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural,
entidade que tutela este aproveitamento, e à respectiva Associação de Beneficiários, que corroboraram esta
mesma avaliação.
A6) Desenvolver o projecto de execução de modo a evitar a afectação de espaços urbanos e/ou
urbanizáveis, garantindo o maior afastamento possível, primando, contudo, a situação real existente no terreno,
no caso de edificações e outras infra-estruturas com usos sensíveis fora daqueles espaços.
Ao longo da linha ocorrem aproximações pontuais a áreas edificadas e a edifícios isolados, mas em nenhum
caso se verifica qualquer sobrepassagem a esses edifícios.
Não é atravessada qualquer área urbana ou urbanizável, independentemente de estar ou não delimitada em
instrumentos de gestão do território, nem é interferido qualquer equipamento ou infra-estrutura, sendo que
apenas numa situação, junto a Casal de Bolho, concelho de Cantanhede, a linha se inscreve sobre o limite de
uma área edificada, classificada pela Câmara Municipal de Cantanhede como “zona urbana condicionada”, e
sobre o limite de uma área desportiva (campo de jogos) aí existente.

RECAPE do Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV, para a Subestação de Paraimo
Volume 1 – Sumário Executivo

9

Esta situação ocorre entre os apoios 122 e 123 e é devida à previsão da futura passagem nesta área da linha
ferroviária de alta velocidade, que obrigou ao afastamento da linha eléctrica para lá dos limites do corredor
apresentado no estudo prévio.
Deve referir-se, no entanto, que apesar desta aproximação não há nenhuma sobrepassagem dos edifícios aqui
existentes, e que o referido campo de jogos, caso se venha a concretizar a construção da ferrovia, como se
prevê, será inutilizado por esta, pelo que o eventual impacte que viesse a verificar-se pela presença da linha
eléctrica deixa de ter substância.
A7) Desenvolver o projecto de execução de modo a que o traçado da infra-estrutura seja estabelecido com
recurso a critérios de integração paisagística, nomeadamente de adaptação ao relevo e ao uso do solo
existente, por forma a minimizar a intrusão visual que a mesma introduzirá no território, com principal incidência
nas zonas onde foram feitos investimentos associados ao enoturismo e outros eventos relacionados, nas zonas
urbanas e nas zonas de atravessamento dos vales e linhas de água onde se verifica maior número de
observadores e onde a amplitude visual é mais elevada, bem como de outras zonas que se encontrem expostas
a partir de aglomerados populacionais e de vias de comunicação.
Procurou-se sempre que possível ter em consideração este tipo de critérios, tirando partido da modulação do
relevo para a minimização de impactes visuais ou procurando estabelecer o traçado em consonância com
outros espaços canais já existentes ou, ainda, procurando definir o traçado de modo a haver outras presenças
com visibilidade significativa (por exemplo, aglomerados urbanos, outras infra-estruturas, etc.) entre a linha e
eventuais pontos observação mais valorizados ou sensíveis, de modo a atenuar a presença da linha no
horizonte visual desses observadores.
Apesar da dimensão dos apoios que equiparão a linha, também aqui o projecto procurou as situações mais
favoráveis possível em termos de relevo, que permitissem as alturas mínimas para estes apoios, de modo a
minimizar a sua exposição visual.
No RECAPE são apresentadas simulações visuais relativas a dois investimentos turísticos identificados na
proximidade do traçado, a Quinta da Fôja e o equipamento de enoturismo do Encontro. Em relação a este
último, no entanto, deve referir-se se prevê que a linha de alta velocidade ferroviária seja construída junto ao
edifício, o que alterará significativamente a sua envolvente paisagística e as condições do seu actual
aproveitamento.
A8)
Localizar, sempre que possível, os apoios em espaços contíguos a caminhos/estradas existentes a fim
de privilegiar o seu uso para aceder aos locais da obra.
Procurou-se seguir este critério sempre que possível, o que acontece na larga maioria das situações em que se
prevê a colocação de apoios, de modo a diminuir substancialmente a necessidade de abertura de acesos
provisórios para a obra.
A9)
Desenvolver o projecto de execução de modo a salvaguardar a Área Cativa – Águeda/Anadia, devendo
para o efeito ser contactada a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), cujo parecer deve constar no
RECAPE.
A Subestação de Paraimo está localizada no interior desta extensa Área Cativa Águeda / Anadia, pelo que se
torna impossível evitar por completo a entrada da linha nesta área.
No entanto, a linha desenvolve-se praticamente nos limites da sua delimitação, prevendo-se que aí se situem os
apoios 136, 137, 138 e 145. Estes apoios estão numa zona onde se considera ser muito difícil que venha a
ocorrer um efectivo aproveitamento deste recurso, pois além de ser uma localização absolutamente marginal
10
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em relação à área delimitada, ocorre num território que tem extensas áreas edificadas na sua envolvente
próxima (a oeste de Mogofores), elas próprias situadas no interior da Área Cativa, pelo que, embora o recurso
se mantenha potencialmente explorável, tal implicaria uma alteração profunda e não expectável deste território
no horizonte temporal de exploração da linha eléctrica.
Deste modo, reconhece-se a ocorrência deste impacte mas considera-se que o mesmo tem carácter reversível,
é de diminuta dimensão e não tem significado efectivo.
O contacto com a DGEG, para obtenção de parecer relativo a esta situação, foi efectuado atempadamente, mas
não foi obtida resposta ao mesmo.
A10) Desenvolver o projecto de execução de modo a salvaguardar as áreas licenciadas para exploração de
recursos geológicos, devendo para o efeito ser contactada a DGEG e a Direcção Regional de Economia do
Centro (DREC), cujos pareceres devem constar no RECAPE.
As informações fornecidas pela Direcção Regional de Economia do Centro, que reforçam e completam as
informações já obtidas em sede de EIA, permitem verificar que não se espera qualquer interferência sobre áreas
licenciadas ou previstas para exploração de recursos geológicos, que são, assim, plenamente salvaguardadas
pelo projecto.
Em relação ao contacto com a DGEG, igualmente não foi obtida resposta.
A11) Desenvolver o projecto de execução de modo a salvaguardar as infra-estruturas de gás natural, devendo
para o efeito ser contactada a DGEG e a REN-Gasodutos, cujos pareceres devem constar no RECAPE.
O projecto salvaguarda as infra-estruturas de gás natural, sendo cumpridas as condicionantes técnicas e de
segurança definidas pela REN Gasodutos na resposta ao contacto efectuado, não se tendo obtido resposta
junto da DGEG.
Apenas se prevê uma travessia de um gasoduto, entre os apoios 128 e 129, não se tendo identificado qualquer
situação de paralelismo próximo e prolongado com aquelas infra-estruturas energéticas.
A12) Desenvolver o projecto de execução de modo salvaguardar a mancha de pinheiro-manso, que se situa
no troço 6B, próximo do km 5, no sítio designado por Costa de Paredes ou Vale de Reis.
A mancha de pinheiro-manso referida ocorre na área dos apoios 136 e 137, que se situam fora da mesma, não
se prevendo qualquer impacte directo, pois apesar de o traçado sobrepassar esta área florestal também se
considera que não será necessário o abate de árvores dada a altura limitada que as mesmas atingem, nem se
prevê que venha a ser aberto aqui qualquer acesso para a obra.
No entanto, como se refere, haverá a sobrepassagem desta área, pois ocorrem aqui limitações decorrentes da
futura construção da linha férrea de alta velocidade, imediatamente a poente do pinhal, e o relevo envolvente
obrigaria à utilização de apoios muito mais altos do que os previstos, caso a linha se deslocasse mais para
nascente, com os consequentes impactes visuais acrescidos que tal provocaria.
A13) Desenvolver o projecto de execução de modo a salvaguardar a operacionalidade do Posto de Vigia 4303 pertencente à Rede Nacional de Postos de Vigia, devendo para o efeito ser contactada a Autoridade
Florestal Nacional, cujo parecer deve constar no RECAPE.
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Considera-se que não haverá qualquer perturbação com significado sobre a operacionalidade deste posto de
vigia, pois o apoio mais próximo (apoio 16) está a cerca de 450m para nascente do posto de vigia e implantado
a uma cota bastante mais baixa (cota do terreno no posto de vigia é de 116m, a cota de implantação do apoio é
de 87m).
Refira-se ainda que estes apoios são treliçados, o que ajuda a minorar a intrusão visual, e que a linha se
desenvolve, neste local, a nascente da linha Recarei – Rio Maior já existente, portanto do lado oposto em
relação ao posto de vigia.
Igualmente não se prevê que os elementos da linha venham a ter qualquer interferência sobre os equipamentos
de comunicação em funcionamento no posto de vigia.
Foi efectuado o respectivo contacto relativo a este assunto com a AFN, mas esta entidade não se pronunciou
sobre esta situação.
A14) Desenvolver o projecto de execução de modo a respeitar os perímetros de protecção de captação de
águas subterrâneas, em observância do disposto no Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro. Deverá
igualmente atender-se às disposições legais em matéria do domínio público hídrico e atravessamento de cursos
de água.
Não foi identificada qualquer situação de potencial impacte sobre captações de água subterrânea. De qualquer
modo, a necessidade de respeitar o disposto no DL n.º 382/99 faz parte das medidas a integrar os cadernos de
encargos da obra de construção da linha, assim como as restantes disposições em matéria de domínio hídrico e
atravessamento de linhas de água.
Refira-se que não se prevê a colocação de qualquer apoio em áreas abrangidas pelo domínio hídrico ou nas
margens de linhas de água.
A15) Desenvolver o projecto de execução de modo a respeitar os valores limite fixados pelo Regulamento
Geral do Ruído.
Não se prevê a ocorrência de qualquer ultrapassagem dos limites definidos na legislação respeitante ao
ambiente sonoro (Regulamento Geral do Ruído: DL n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, com as alterações do DL n.º
278/2007, de 1 de Agosto) junto de receptores sensíveis por efeito do presente projecto, tendo sido efectuadas
medições junto aos receptores identificados mais próximos da linha e feitas as respectivas análises de
resultados, levando em conta os níveis previstos para as emissões de ruído com origem no funcionamento da
linha eléctrica.
Nos casos em que os valores que já se verificam actualmente ultrapassam os limites fixados no RGR, quer para
zonas sensíveis quer, mesmo, para o período transitório anterior a essa classificação, a futura presença da linha
em nada altera o ruído ambiente; nos casos em que se verifica um acréscimo do ruído ambiente por efeito do
ruído particular da linha eléctrica, o valor do ruído ambiente resultante, no respectivo período de referência,
nunca é superior a 45 dB(A), não sendo aplicável, portanto, o critério de incomodidade.
A16) Desenvolver o projecto de execução em conformidade com os resultados da prospecção arqueológica
sistemática do corredor seleccionado, de forma a evitar possíveis afectações no património. Poderá ser
necessário realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico que permitam a definição das áreas arqueológicas
e adaptar o traçado em função dos resultados obtidos.
Foi realizada uma sondagem arqueológica sistemática ao longo de todo o traçado proposto, para despistagem
de qualquer situação de impacte significativos sobre elementos patrimoniais.
12
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Dos resultados desse trabalho ressalta a inexistência de impactes significativos e não minimizáveis,
considerando-se que o traçado, nomeadamente as localizações dos apoios que se apresentam no projecto,
minimiza os impactes potenciais do empreendimento.
No RECAPE são preconizadas, de qualquer modo, medidas genéricas a aplicar na preparação dos trabalhos de
construção e durante a execução destes, destinadas a prevenir situações de potencial impacte, e medidas
específicas para determinados locais de implantação de apoios ou junto às ocorrências identificadas, no sentido
de acautelar ou minimizar os impactes decorrentes das acções envolvidas na abertura de acessos ou das
fundações dos apoios.
A17) Desenvolver o projecto de execução de modo a minimizar o impacte nos pontos de água para apoio ao
combate de incêndios florestais por meios aéreos, procurando, quando possível, aproximar o traçado ao de
outras linhas aéreas de transporte de energia existentes.
Nenhum dos pontos de água identificados destinados ao apoio ao combate a incêndios florestais por meios
aéreos será inutilizado pelo linha, conforme a aplicação dos critérios definidos pela Autoridade Nacional de
Protecção Civil (estes pontos de água serão inutilizados no caso de implantação de uma linha que cruze uma
área de protecção aos mesmos com 250m de raio).
Há dois pontos de água cuja área de protecção alargada é atravessada pelo traçado, ainda seguindo os
mesmos critérios estabelecidos pela ANPC (um circulo com 500m de raio), o que implicou a sinalização da linha
com esferas brancas e vermelhas nos vãos entre os apoios 75 a 77 e 82 a 85.

Além destas condições apresentadas na DIA, esse mesmo documento define um conjunto alargado de outras
medidas mais especificas a integrar no projecto de execução, o que foi realizado, ou aplicáveis à preparação e
execução dos trabalhos de construção, nomeadamente pela sua integração nos respectivos cadernos de
encargos, ou, ainda, aplicáveis à fase de exploração, como é o caso das monitorizações a realizar com a linha
já em funcionamento (em relação às aves, morcegos e ambiente sonoro).
Refira-se ainda que a linha não interfere com qualquer área sensível, na definição que é dada pelo DL
n.º 69/2000, com a sua redacção actual conforme o DL n.º 197/2005 (áreas protegidas, sítios da Rede Natura
2000, zonas de protecção especial da avifauna e zonas de protecção de valores culturais classificados).
O RECAPE inclui um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, conforme
determinado pelo DL n.º 46/2008, e um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que constitui o Volume
3 do RECAPE e onde se sistematizam as medidas a aplicar na fase de construção e que deverão integrar os
respectivos cadernos de encargos, incluindo a cartografia das áreas interditas ou limitadas para a instalação de
estaleiros e outras áreas de apoio à obra.

5. CONCLUSÕES
O presente RECAPE pretende dar cumprimento aos objectivos definidos para este documento, a verificação e
documentação da conformidade ambiental do projecto de execução do Ramal para a Subestação de Paraimo
da Linha Lares – Lavos, a 400 kV, com as condicionantes e medidas definidas na DIA que foi emitida sobre o
seu estudo prévio.
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Igualmente se pretende documentar os trabalhos especificamente realizados nesta fase de pós-avaliação, quer
de caracterização do ambiente no território interferido pelo projecto quer de avaliação dos seus potenciais
impactes, assim como definir as medidas adicionais que se preconizaram ou adoptaram para evitar ou
minimizar esses impactes.
O RECAPE foi elaborado em interacção directa com a equipa projectista da linha (EGSP / Estereofoto) e com a
entidade proponente (REN, SA), para uma melhor e mais eficiente integração e verificação das condições
ambientais aplicáveis ao desenvolvimento do projecto.
Como se descreveu acima, além das características ambientais deste território identificadas e analisadas na
fase de EIA e das medidas expressas na DIA, este projecto teve que considerar a situação criada pela definição
de corredores reservados para estudo da ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, sujeitos a
medidas preventivas, que se sobrepuseram parcialmente aos troços avaliados na fase de estudo prévio desta
linha eléctrica e seleccionados pela DIA para inscrição do seu traçado.
Considera-se que o RECAPE, constituído pelo presente volume, por um Relatório Técnico (Volume 2) e por um
Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (Volume 3), dá cumprimento aos objectivos da fase de pósavaliação em que o projecto presentemente se encontra e documenta a sua conformidade ambiental com a DIA
e com as restantes condições ambientais encontradas ou previstas no território de implantação da linha
eléctrica.
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Figura 1 (a) – Troços seleccionados e abandonados para desenvolvimento do projecto da Linha
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Figura 1 (b) – Troços seleccionados e abandonados para desenvolvimento do projecto da Linha
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Figura 2 – Sobreposição dos corredores sujeitos a medidas preventivas para o projecto de alta velocidade ferroviária com os
troços aprovados para a Linha
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Figura 3 – Divisão administrativa na área envolvente ao traçado da Linha
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