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1  -  INTRODUÇÃO 

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

Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV, que tem como principal objetivo assegurar a implementação 

das medidas de minimização propostas e incide principalmente sobre as atividades decorrentes do 

Caderno de Encargos da obra. 

A Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA) 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 atualização, com base no disposto na Declaração de Impacte 

Ambiental (DIA), no RECAPE e Parecer da Comissão de Avaliação ao RECAPE. O documento a 

realizar deverá dar cumprimento ao disposto na Especificação Técnica ET-004 “Supervisão e 

Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e Subestações” (Ed. 5 de Janeiro de 

2012), elaborada pela REN, S.A.. 

Refere-se, contudo, que a REN, S.A. apresenta atualmente um Sistema Integrado de Gestão da 

Qualidade, Ambiente e Segurança, que contempla diversas medidas integradas, quer em 

Especificações Técnicas, quer em Instruções Operacionais, que permitirão minimizar/evitar diversos 

impactes inerentes à construção e exploração de linhas elétricas, destacando-se o documento 

“Disposições Gerais sobre Gestão Ambiental” (ET-0007), que consta do Anexo II.1 do presente 

volume, assim como o documento “Gestão de Resíduos em Obras de Construção de Linhas e 

Subestações” (ET-003), que consta do Anexo II.2 do presente volume, ambos elaborados pela REN, 

S.A.. 

Finalmente chama-se a atenção para o facto da legislação atualmente em vigor (Decreto-Lei n.º 

46/2008, de 12 de Março) definir que nas empreitadas e concessões de obras públicas, como é o 

caso da construção da Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV, o Projeto de Execução tem de ser 

acompanhado de um Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD), que assegure o cumprimento dos princípios gerais de gestão de RCD e das demais 

normas respetivamente aplicáveis constantes do referido decreto-lei e do Decreto-Lei n.º 178/2006, 

de 5 de Setembro. 

Da fase seguinte, de RECAPE, constará um Plano de Acompanhamento Ambiental revisto, incluindo 

as medidas preconizadas na DIA. 
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2  -  EQUIPA TÉCNICA 

O presente estudo foi elaborado pela seguinte equipa, com a coordenação da Arqpais, Consultores 

de Arquitectura Paisagista e Ambiente, Lda., na qualidade de consultor, conforme a seguir se 

discrimina: 

Coordenação Geral - ARQPAIS, Lda. Otília Baptista Freire, Arq.ª Paisagista 
Técnico responsável - ARQPAIS, Lda. Sofia Lince, Eng.ª Ambiente e Urbanismo 

Edição e Processamento de texto Helena Neves Proença 
Ana Levada Correia 

 

3  -  OBJECTIVOS E ÂMBITO 

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) e no Relatório de Conformidade do Projeto de Execução (RECAPE). Este 

acompanhamento ambiental permitirá, também, a identificação e a adoção, em tempo útil, de 

medidas mitigadoras adicionais e a eventual correção de medidas identificadas e adotadas. 

Para facilitar a correta execução das medidas de minimização referidas o Plano de Acompanhamento 

Ambiental da Obra será acompanhado por um Plano de Implementação das Medidas de Minimização 

(PIMM) contemplando os seguintes descritores: Solos e Ordenamento do Território (SOT), Recursos 

Hídricos (RH), Socioeconomia (SE), Ambiente Sonoro (AS), Paisagem (PS), Património (PM), 

Geologia (GL), Ecologia (EC). 

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

definida na Especificação Técnica ET-004 (Ed. 5 de Janeiro de 2012), elaborada pela REN, S.A., que 

incluirá toda a legislação a cumprir, as medidas minimizadoras a concretizar, as metodologias para 

garantir o seu cumprimento, bem como a identificação dos responsáveis pela gestão ambiental da 

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

informação, os Planos de Monitorização e o Plano de Emergência Ambiental.  

O “Livro do Ambiente” será complementado, mensalmente, pelos relatórios de acompanhamento 

ambiental da obra e pelos relatórios das monitorizações, bem como pelo registo de todas as ações, 

problemas, inconformidades ou queixas que surjam durante a obra, no âmbito ambiental. 
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4  -  CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPA TÉCNICA DO ACOMPANHAMENTO 
AMBIENTAL 

4.1  -  RESPONSABILIDADES E COMPETÊNCIAS 

A Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA) será composta por um técnico de 

ambiente, o qual é responsável pelo acompanhamento ambiental da obra, e por um arqueólogo 

responsável pelo acompanhamento arqueológico da obra. 

A definição das responsabilidades competências de carácter ambiental atribuídas à ESAA, 

considerada fundamental para a correta implementação das medidas de minimização propostas, será 

descrita detalhadamente no Capítulo 6.4. 

 

5  -  DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO 

5.1  -  DESCRIÇÃO GERAL 

O presente Estudo de Impacte Ambiental (EIA) refere-se à linha dupla trifásica, a 400 kV, em fase de 

Anteprojeto, a implementar entre a Subestação (SE) de Pedralva da Rede Elétrica Nacional (REN) e 

a futura subestação de “Vila Fria B”, com localização a definir, com uma extensão de entre cerca de 

30 km (e 87 apoios) a 41 km (e 110 apoios), consoante a localização escolhida para a futura 

subestação de “Vila Fria B”. 

O traçado em estudo insere-se na NUTS II – Norte, integrando as NUTS III do Ave, Cávado e Minho - 

Lima e os concelhos de Braga, Amares, Vila Verde, Ponte de Lima e Viana do Castelo. 
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Figura 1 – Localização do projeto 

As alternativas de localização da futura subestação de “Vila Fria B” não são objeto de análise no 

presente EIA, no entanto, e de modo a articular o projeto em estudo com a futura localização da 

subestação, são desenvolvidos traçados que permitem a ligação a estas várias alternativas de 

subestação (A, B e C).  

Assim, para facilitar a análise do EIA, foi dividido o traçado em dois troços: um primeiro troço onde o 

traçado é único, e um segundo troço onde o traçado se diferenciará consoante a Subestação de “Vila 

Fria B” que venha a ser selecionada. 

 Troço 1 (Troço Comum) – até ao apoio 79 (inclusive) 

 Troço 2: 

- Ligação à Alternativa A da Subestação de “Vila Fria B” 

- Ligação à Alternativa B da Subestação de “Vila Fria B” 

- Ligação à Alternativa C da Subestação de “Vila Fria B” 
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Figura 2 – Divisão do traçado em troços 

O quadro seguinte sintetiza as principais características da linha, nomeadamente o número de apoios 

e a extensão da linha. 

Quadro 1 – Características gerais do traçado 

Troços / Ligações 
Apoios Linha  

N.º dos apoios Total de 
Apoios 

Extensão de atravessamento 
(m) 

Troço 1 (Troço Comum) 1 a 79 
(incluindo 8A e 42A) 81 28933 

Troço 
2 

Ligação Subestação A 80 a 100 21 8530 
Ligação Subestação B 80 a 108 29 11761 

Ligação Subestação C 80 a 83 
(incluindo 82A e 83A) 6 854 + 195 (derivação 82A a 83A) 

1049 

Total 

Subestação A 1 a 100 
(incluindo 8A e 42A) 102 37463 

Subestação B 1 a 90 e 91B a 108B 
(incluindo 8A e 42A) 110 40694 

Subestação C 1 a 83 
(incluindo 8A, 42A, 82A e 83A) 87 29982 

 

Os apoios são 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. 

Os apoios previstos na Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV encontram-se licenciados para a utilização 

de condutores ACSR595 (ZAMBEZE) e cabos de guarda do tipo ACSR153 (DORKING) e do tipo OPGW, 
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sendo utilizados apoios em esteira vertical do tipo DL, a exceção será no cruzamento com a linha a 

400kV Alto Lindoso-Pedralva (Apoio 4) onde se utilizam apoios do tipo Q. 

As fundações dos apoios da Linha em estudo, são constituídas por 4 maciços independentes de 

betão, formados por uma sapata em degraus, chaminé prismática e armação. 

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 respetivas resistências de terra. 

Quanto às escavações necessárias para a fundação das bases dos apoios, verificou-se que os 

volumes de escavação das fundações dos apoios neste projeto totalizam cerca de 11710,6 m3 (com 

Ligação à Alternativa A da Subestação de “Vila Fria B”); 11528,2 m3 (com Ligação à Alternativa B da 

Subestação de “Vila Fria B”) e 10845,2 m3 (com Ligação à Alternativa C da Subestação de “Vila Fria 

B”) e de betão 3614,58 m3 (com Ligação à Alternativa A da Subestação de “Vila Fria B”); 3556,62 m3 

(com Ligação à Alternativa B da Subestação de “Vila Fria B”) e 3327,85 m3 (com Ligação à Alternativa 

C da Subestação de “Vila Fria B”). O volume de terras sobrantes é o correspondente ao volume de 

betão, sendo este volume de solos espalhados junto de cada apoio. Salienta-se que este volume de 

terras sobrantes é o somatório de todos os volumes de 87 a 110 apoios dispostos ao longo dos cerca 

de 30 a 41 km de linha em estudo, e que variam entre 17,36 e 62,67 m3por apoio, consoante o tipo de 

apoio. 

5.2  -  ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DA LINHA 

A construção da nova linha envolve as seguintes atividades. 

• Instalação de estaleiros/parques de material: Geralmente são propostos para estaleiro locais 

que possuam já infraestruturas, ainda que provisórias, de água, esgotos, eletricidade e telefones. 

A REN, S.A. não aprova estaleiros em locais que não possuam já estas condições ou que não 

sejam favoráveis ao seu estabelecimento. Os estaleiros devem localizar-se preferencialmente em 

armazéns já existentes, em espaços de uso industrial, em locais de antigos estaleiros ou em 

locais de solos degradados e de reduzido coberto vegetal. 

Refira-se que os estaleiros da obra que não sejam constituídos por armazéns existentes, devem ser 

localizados obedecendo aos seguintes requisitos:  

- Locais afastados pelo menos 50 m relativamente a linhas de água permanentes; 

- Áreas não classificadas como Domínio Hídrico; 

- Locais não classificados como Reserva Agrícola Nacional ou com ocupação agrícola; 

- Locais não classificados como Reserva Ecológica Nacional; 
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- Locais não inseridos no perímetro Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas ou em outros 

Regadios Tradicionais; 

- Locais que interfiram com os usos da água mais sensíveis, nomeadamente, captações de 

água para consumo humano; 

- Locais fora das áreas de ocorrência de Habitats; 

- Locais não definidos como áreas de proteção do património cultural; 

- Locais com declive reduzido; 

- Locais próximos de vias de comunicação; 

- Locais afastados de aglomerados populacionais (de acordo com o ordenamento definido 

nos Planos Diretores Municipais) e de espaços turísticos, exceto se utilizarem 

infraestruturas já existentes; 

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

- Locais de maior sensibilidade da paisagem. 

• Desmatação e abertura de faixa de segurança – De acordo com as disposições da REN, S.A., 

as linhas deverão garantir uma distância livre mínima de 8 m entre os condutores a 400 kV e as 

espécies arbóreas. Assim, as zonas de arvoredo mais extensas e com crescimento rápido, 

constituídas por pinhal e por eucaliptal, deverão ser cortadas. 

Na fase de construção, a desmatação deverá ocorrer numa área de cerca de 400 m2 por apoio, 

de acordo com dados da REN, que incluirá as áreas de trabalho ocupadas pela grua, aquando da 

elevação de cada um dos apoios, assim como, a eventual área associada aos acessos. Refira-se, 

contudo, que grande parte da área afetada recuperará na quase totalidade após a construção, em 

especial as zonas de matos, restando em definitivo apenas a 1,44 m2 de solo efetivamente 

ocupado 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. Contudo, a localização dos apoios resulta 

sempre de contactos e acordos a estabelecer caso a caso com os proprietários, podendo 

proceder-se a pequenos ajustes de modo a evitar o abate de exemplares arbóreos, 

nomeadamente nas zonas de carvalhal, olival e vinha sobrepassadas. 

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

utilizar na obra. Refira-se que a abertura de novos acessos é acordada com os respetivos 

proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia. Os acessos 

eventualmente criados, caso não representem uma mais-valia para as acessibilidades locais e 

tenham o acordo dos proprietários, serão eliminados, repondo-se a situação anterior à sua 

implantação. 
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• Marcação e abertura de caboucos prevendo-se que os volumes de escavação dos apoios são 

de entre 38 e 222 m3 por apoio, consoante o tipo de apoio. As terras sobrantes representarão 

apenas o volume de betão a utilizar e serão espalhadas junto de cada apoio. 

• 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 dos apoios é fabricado em 

centrais de betão existentes na região e transportado diretamente para os locais das fundações. 

• Colocação dos apoios – Envolve ações 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. Prevê-se a implantação de 87, 102 ou 110 apoios na construção da Linha 

Pedralva – “Vila Fria B”, consoante a localização escolhida para a subestação de “Vila Fria B”. 

• 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 de alta tensão e outros obstáculos importantes, o 

adjudicatário deverá dispor de estruturas adequadas, de modo a harmonizar os condicionalismos 

colocados pelas características e natureza dessas 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 

Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC), a balizagem aérea será feita através de esferas, 

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

cabos de guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção) e 

a projeção, segundo o eixo da linha, da distância entre esferas consecutivas é sempre igual ou 

inferior a 30 m. Deverão sinalizar-se os seguintes vãos:  

Quadro 2 – Vãos a sinalizar com balizagem aérea   

Vão a Sinalizar Comprimento do Vão (m) Observações 
P7 – P8 560,60 -- 

P12 - P13 536,61 -- 
P14 – P15 572,64 -- 
P17 – P18 539,70 -- 
P20 – P21 504,45 Rio Cávado 
P39 – P40 373,91 Ponto de Água 
P50 – P51 562,97 -- 
P56 – P57 477,90 Ponto de Água 
P57 – P58 484,33 Ponto de Água 
P58 – P59 477,69 Ponto de Água 
P61 - P62 401,22 Ponto de Água 
P62 - P63 499,16 Ponto de Água 
P75 – P76 446,45 Cruzamento com a A3 
P87 – P88 429,78 Ponto de Água 
P88 – P89 315,70 Ponto de Água 
P89 – P90 309,69 Ponto de Água 

P103 – P104 (Ligação Subestação B) 820,73 -- 
P107 – P108 (Ligação Subestação B) 384,59 Ponto de Água 
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Na presente linha não se verifica necessária sinalização com dispositivos anti-colisão (BFDs - Bird 

Flight Diverter). 

 

6  -  APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO 
AMBIENTAL 

6.1  -  CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Considera-se importante salientar uma vez mais que a REN, S.A. apresenta a Especificação Técnica 

ET-004 relativa à “Supervisão e Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e 

Subestações”, adequada ao tipo de projeto em causa. Desta forma, o acompanhamento ambiental 

proposto deverá ser compatibilizado com o sistema referido, a que acresce a metodologia própria 

para a gestão de resíduos em obras da REN, S.A. e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos da 

Construção e Demolição que deverá ser elaborado na fase de projeto de execução. 

A implementação do Plano de Acompanhamento Ambiental e do PIMM permite antecipar e evitar a 

ocorrência de impactes ambientais, bem como a identificação e a adoção em tempo útil, de medidas 

mitigadoras adicionais e a eventual correção de medidas identificadas e adotadas. 

O PAA deverá ser elaborado com base nos seguintes aspetos: 

 Objetivos ambientais, eventualmente, definidos pela REN, S.A. para a obra; 

 Especificações Técnicas da REN, S.A., as quais traduzem os princípios de gestão ambiental 

patentes na NP ISO 14001 e aplicáveis, bem como boas práticas ambientais de carácter geral; 

 Requisitos legais em matéria de ambiente que se aplicam às atividades da obra; 

 Medidas de minimização adequadas definidas na DIA, no RECAPE e no parecer da CA ao 

RECAPE. 

6.2  -  LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

• Geral 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 104/2008, de 1 de Julho - Visa promover a eficiência 

energética e ambiental nos transportes rodoviários de mercadorias por conta de outrem 

estimulando a renovação e o reequipamento das frotas; 

 Decreto-Lei n.º 254/2007, de 12 de Julho - Estabelece o regime de prevenção de acidentes 

graves que envolvam substâncias perigosas e de limitação das suas consequências para o 
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homem e o ambiente, transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2003/105/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Dezembro, que altera a Diretiva n.º 96/82/CE, do 

Conselho, de 9 de Dezembro, relativa ao controlo dos perigos associados a acidentes graves 

que envolvam substâncias perigosas; 

 Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro – Altera o Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio 

que aprova o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, transpondo para a ordem 

jurídica interna a Diretiva n.º 85/337/CEE, do Conselho, de 27 de Junho de 1985, com as 

alterações introduzidas pela Diretiva n.º 91/11/CEE, do Conselho, de 3 de Março de 1997; 

 Decreto-Lei n.º 43335, de 19 de Novembro de 1960, que regula a execução da Lei n.º 2002, de 

26 de Dezembro de 1944, (eletrificação do País), com exceção da sua parte III; 

 Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de Fevereiro – Aprova o Regulamento de Segurança de 

Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT); 

 Regulamento da Rede de Transporte (artigos 59.º e 60.º do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de 

Agosto); 

 Regulamento de Licenças para Instalações Elétricas (RLIE) - Decreto-Lei n.º 26852, de 30 de 

Julho de 1936, alterado pelos decretos-lei n.º 446/76, de 5 de Junho, n.º 517/80, de 31 de 

Outubro, n.º 272/92, de 3 de Dezembro e pela Portaria n.º 344/89, de 13 de Maio; 

 Decreto-Lei n.º 56/97, de 14 de Março, que revê a legislação do sector elétrico nacional, 

nomeadamente o Decreto-Lei n.º 185/95, de 27 de Julho, o qual estabelece o regime jurídico 

do exercício da atividade de transporte de energia elétrica no Sistema Elétrico Nacional (SEN); 

 Decreto-Lei n.º 29/2006, de 15 de Fevereiro, o qual estabelece as bases gerais de organização 

e funcionamento do Sistema Elétrico Nacional, bem como o exercício das atividades de 

produção, transporte, distribuição e comercialização de eletricidade e a organização dos 

mercados de eletricidade; 

 Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de Agosto, o qual estabelece o regime jurídico referente ao 

exercício das atividades de produção, transporte, distribuição e comercialização de 

eletricidade; 

 Portaria n.º 1421/2004, de 23 de Novembro, que adota as restrições básicas e fixa os níveis de 

referência relativos à exposição da população a campos eletromagnéticos, já anteriormente 

definidas na Recomendação do Conselho Europeu n.º 1999/519/CE, de 12 de Julho; 

 Despacho n.º 19610/2003 (2.ª série), que aprova os procedimentos de monitorização e 

medição dos níveis de intensidade dos campos elétricos e magnéticos com origem em redes 

elétricas à frequência industrial; 
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 Portaria n.º 464/2003, de 6 de Junho, que estabelece um novo regime legal para o exercício da 

atividade industrial (revoga a Portaria n.º 744-B/93, de 18 de Agosto); 

 Decreto-Lei n.º 69/2003, de 10 de Abril, que estabelece as normas disciplinadoras do exercício 

da atividade industrial; 

 Decreto Regulamentar n.º 8/2003, de 11 de Abril – Aprova o Regulamento do Licenciamento da 

Atividade Industrial; 

 Decreto-Lei n.º 194/2000, de 21 de Agosto – Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva 

n.º 96/61/CE, do Conselho, de 24 de Setembro, relativa à prevenção e controlo integrados da 

poluição; 

 Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, que estabelece o regime jurídico da urbanização e 

da edificação; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 38/95, de 21 de Abril – Aprova o Plano Nacional da 

Política de Ambiente (PNPA) que deverá ser considerado por todos os ministérios; 

 Lei n.º 11/87, de 7 de Abril – Lei de Bases do Ambiente, que define as bases da política de 

ambiente que tem como pressuposto básico um desenvolvimento auto-sustentado. 

• Conservação da Natureza/Áreas Agrícolas/Áreas Classificadas 

 Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de 

Novembro, e pela Portaria n.º 419/2012, de 20 de Dezembro, que aprova o Regime Jurídico da 

Reserva Ecológica Nacional;  

 Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho - Estabelece o regime jurídico da conservação da 

natureza e da biodiversidade; 

 Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março – Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola 

Nacional; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho - Aprova o Plano Sectorial 

da Rede Natura 2000 relativo ao território continental; 

 Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de Fevereiro - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 

24 de Abril, que estabelece a classificação dos Sítios da Rede Natura 2000; 

 Decreto-Lei n.º 204/2002, de 1 de Outubro - Mantém em vigor a classificação das áreas 

protegidas operada pelos diplomas que procederam à sua criação ou à respetiva 

reclassificação; 

 Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio – Proteção do sobreiro e da azinheira; 

 Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril – Classificação dos Sítios da Rede Natura 2000; 
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 Decreto-Lei n.º 19/93, de 23 de Janeiro, com as alterações introduzidas pelos decretos-lei n.º 

213/97, de 16 de Agosto e n.º 227/98, de 17 de Julho, que estabelece a classificação das 

Áreas Protegidas; 

 Decreto-Lei n.º 172/88, de 16 de Maio, que condiciona o corte de montados de sobro; 

 Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio, que condiciona o corte de oliveiras; 

 Decreto-Lei n,º 14/77, de 6 de Janeiro, que condiciona corte de azinheiras. 

• Água 

 Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de Agosto - Estabelece o regime económico e financeiro dos 

recursos hídricos; 

 Portaria n.º 1450/2007, de 12 de Novembro – Fixa as regras do regime utilização dos recursos 

hídricos; 

 Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 Agosto - Estabelece o regime da qualidade da água destinada 

ao consumo humano, revendo o Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro, que transpôs 

para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 98/83/CE, do Conselho, de 3 de Novembro; 

 Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de Maio - Estabelece o regime da utilização dos recursos 

hídricos; 

 Resolução do Conselho de Ministros n.º 113/2005 - Aprova o Programa Nacional para o Uso 

Eficiente da Água (PNUEA) - Bases e Linhas Orientadoras; 

 Lei n.º 58/2005, de 29 de Dezembro - Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica 

nacional a Diretiva n.º 2000/60/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, 

e estabelecendo as bases e o quadro institucional para a gestão sustentável das águas; 

 Despacho n.º 26472/2004 - Projeto de Lei-quadro da Água; 

 Declaração de Retificação n.º 11-A/2006, de 23 de Fevereiro; 

 Lei n.º 54/2005, de 15 de Novembro - Estabelece a titularidade dos recursos hídricos; 

 Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de Janeiro; 

 Despacho n.º 25297/2002 – Visa assegurar a defesa e valorização dos componentes 

ambientais naturais, proibindo no espaço rural o abandono ou deposição sobre o solo, subsolo 

ou cursos de água, de quaisquer resíduos não biodegradáveis; 

 Decreto-Lei n.º 243/2001, de 5 de Setembro - Aprova normas relativas à qualidade da água 

destinada ao consumo humano transpondo para o direito interno a Diretiva n.º 98/83/CE, do 

Conselho, de 3 de Novembro, relativa à qualidade da água destinada ao consumo humano; 
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 Decreto-Lei n.º 172/2001, de 26 de Maio - Altera parcialmente o Anexo II do Decreto-Lei n.º 

152/97, de 19 de Junho (transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 91/271/CEE, do 

Conselho, de 21 de Maio de 1991, relativamente ao tratamento de águas residuais urbanas); 

 Decreto-Lei n.º 390/99, de 30 de Setembro - Altera o Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de Fevereiro, 

que transpõe para o direito interno a Diretiva º 86/280/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, 

relativa aos valores limite e aos objetivos de qualidade para a descarga de certas substâncias 

perigosas; 

 Decreto-Lei n.º 382/99, de 22 de Setembro - Estabelece perímetros para captações de águas 

subterrâneas destinadas ao abastecimento público; 

 Decreto-Lei n.º 56/99, de 26 de Fevereiro - Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

86/280/CEE, do Conselho, de 12 de Junho, relativa aos valores-limite e aos objetivos de 

qualidade para a descarta de certas substâncias perigosas; 

 Decreto-Lei n.º 236/98, de 1 de Agosto - Estabelece normas, critérios e objetivos de qualidade 

com a finalidade de proteger o meio aquático e melhorar a qualidade das águas em função dos 

principais usos; 

 Decreto-Lei n.º 234/98, de 22 de Julho - Altera os artigos 45.º, 46.º, 47.º e 48.º do Decreto-Lei 

n.º 46/94, de 22 de Fevereiro (limpeza e desobstrução de linhas de água); 

 Portaria n.º 940/95, de 26 de Julho - Aprova as declarações oficiais a apresentar pelos 

utilizadores do domínio público hídrico, previstas no Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro; 

 Decreto-Lei n.º 47/94, de 22 de Fevereiro - Estabelece o regime económico e financeiro da 

utilização do domínio público hídrico, sob jurisdição do Instituto da Água. 

• Ar 

 Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de Fevereiro - Regula a aplicação na ordem jurídica interna do 

artigo 16.º e do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativo às substâncias que empobrecem a camada 

de ozono; 

 Decreto-Lei n.º 279/2007, de 6 de Junho - Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 

de Julho, que define as linhas de orientação da política de gestão da qualidade do ar e 

transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 96/62/CE, do Conselho, de 27 de 

Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente; 

 Decreto-Lei n.º 72/2007, de 27 de Março, que altera o Decreto-Lei n.º 277/99, de 23 de Julho, 

que por sua vez estabelece as regras a que fica sujeita a eliminação dos PCB usados, tendo 

em vista a sua destruição total; 
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 Declaração de Retificação n.º 43/2007, de 25 de Maio; 

 Portaria n.º 80/2006, de 23 de Janeiro - Fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de 

poluentes atmosféricos; 

 Decreto-Lei n.º 152/2005, de 31 de Agosto - Define os requisitos de qualificações mínimas do 

pessoal envolvido nas operações de recuperação para reciclagem, valorização e destruição, 

reciclagem, valorização e destruição de substâncias que empobrecem a camada de ozono; 

 Decreto-Lei n.º 132/2004, de 3 de Junho - Transpõe para a ordem jurídica nacional a Diretiva 

n.º 2003/76/CE, da Comissão, de 11 de Agosto, relativa às medidas a tomar contra a poluição 

do ar pelas emissões provenientes dos veículos a motor, e altera o Decreto-Lei n.º 202/2000, 

de 1 de Setembro; 

 Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril - Estabelece o regime da prevenção e controlo das 

emissões de poluentes para a atmosfera, fixando os princípios, objetivos e instrumentos 

apropriados à garantia da proteção do recurso natural ar, bem como as medidas, 

procedimentos e obrigações dos operadores das instalações abrangidas; 

 Decreto-Lei n.º 178/2003, de 5 de Agosto - Estabelece limitações às emissões para a 

atmosfera de certos poluentes provenientes de grandes instalações de combustão (transpõe a 

Diretiva n.º 2001/80/CE e revoga a Portaria n.º 399/97, de 18 de Junho; 

 Declaração de Retificação n.º 11-B/2003, de 30 de Agosto; 

 Decreto-Lei n.º 119/2002, de 20 de Abril - Assegura o cumprimento, na ordem jurídica interna, 

das obrigações decorrentes para o Estado Português do Regulamento (CE) n.º 2037/2000, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho, relativo às substâncias que empobrecem 

a camada de ozono; 

 Decreto-Lei n.º 111/2002, de 16 de Abril, dá execução ao disposto nos artigos 4.º e 5.º do 

Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho, e transpõe a Diretiva n.º 1999/30/CE, do Conselho, de 

22 de Abril, relativa a valores-limite para o dióxido de enxofre, dióxido de azoto e óxidos de 

azoto, partículas em suspensão e chumbo no ar ambiente, e a Diretiva n.º 2000/69/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de Novembro, relativa a valores-limite para o 

benzeno e monóxido de carbono no ar ambiente; 

 Decreto-Lei n.º 97/2000, de 25 de Maio - Estabelece as condições em que podem ser 

efetuados com segurança a instalação, funcionamento, reparação e alteração de equipamentos 

sob pressão; 

 Decreto-Lei n.º 276/99, de 23 de Julho - Define as linhas de orientação da política de gestão da 

qualidade do ar e transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 96/62/CE, do Conselho, 

de 27 de Setembro, relativa à avaliação e gestão da qualidade do ar ambiente; 
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 Decreto-Lei n.º 53/94, de 21 de Janeiro - Transpõe para o direito interno a Diretiva n.º 

93/59/CEE, de 28 de Junho, relativa às medidas a tomar contra a poluição do ar pelas 

emissões provenientes de veículos a motor. 

• Ruído 

 Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de Agosto – Altera o Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro, 

que aprova o Regulamento Geral do Ruído; 

 Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de Janeiro - Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o 

regime legal da poluição sonora, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 292/2000, de 14 de Novembro. 

 Decreto-Lei n.º 76/2002, de 26 de Março - Aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para 

o Ambiente do Equipamento para Utilização no Exterior, transpondo para o ordenamento 

jurídico interno a Diretiva n.º 2000/14/CEE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de 

Maio; 

 Portaria n.º 77/96, de 9 de Março - Estabelece disposições legais sobre a poluição sonora 

emitida por diversas entidades. 

• Resíduos 

 Portaria n.º 417/2008, de 11 de Junho - Aprova os modelos de guias de acompanhamento de 

resíduos para o transporte de resíduos de construção e demolição (RCD); 

 Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março - Aprova o regime da gestão de resíduos de 

construção e demolição; 

 Declaração de Retificação n.º 63-A/2007, 3 de Julho - De ter sido retificado o Decreto-Lei n.º 

170-A/2007, do Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações, que transpõe 

para a ordem jurídica interna as Diretivas n.º 2004/11/CE, da Comissão, de 9 de Dezembro, e 

n.º 2004/112/CE, da Comissão, de 13 de Dezembro, aprovando o Regulamento Nacional do 

Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) e outras regras respeitantes ao 

transporte rodoviário de mercadorias perigosas; 

 Portaria n.º 320/2007, de 23 de Março – Altera a Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro; 

 Portaria n.º 1408/2006, de 18 de Dezembro, que aprova o Regulamento de Funcionamento do 

Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER); 

 Portaria n.º 1023/2006, de 20 de Setembro - Define os elementos que devem acompanhar o 

pedido de licenciamento das operações de armazenagem, triagem, tratamento, valorização e 

eliminação de resíduos; 

 Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, 

transpondo para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2006/12/CE, do Parlamento Europeu e 
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do Conselho, de 5 de Abril, e a Diretiva n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de Dezembro e 

revoga o Decreto-Lei n.º 239/97, de 9 de Setembro; 

 Portaria n.º 209/2004, de 3 de Março, que publica a lista harmonizada, que abrange todos os 

resíduos, designada por Lista Europeia de Resíduos (LER), aprovada pela Decisão 

n.º 2000/532/CE, da Comissão, de 3 de Maio, alterada pelas Decisões n.º 2001/118/CE, da 

Comissão, de 16 de Janeiro, 2001/119/CE, de 22 de Janeiro, e 2001/573/CE, do Conselho, de 

23 de Julho; 

 Despacho n.º 8943/97, do Instituto dos Resíduos, de 9 de Outubro, identifica as guias a utilizar 

para o transporte de resíduos, em conformidade com o artigo 7.º da Portaria n.º 335/97, de 16 

de Maio; 

 Portaria n.º 335/97, de 16 de Maio - Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos 

dentro do território nacional; 

 Decreto-Lei n.º 294/94, de 16 de Novembro, que estabelece o regime da concessão de 

exploração e gestão de sistemas multimunicipais de tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

Legislação específica para os diversos tipos de resíduos produzidos: 

 Óleos Usados: 

- Despacho conjunto n.º 662/2005, de 6 de Setembro - Relativo à licença da SOGILUB - 

Sociedade de Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, Lda. 

- Decreto-Lei n.º 153/2003, de 11 de Julho - Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a 

gestão de óleos novos e óleos usados; 

- Portaria n.º 240/92, de 25 de Março - Aprova o Regulamento de Licenciamento das 

Atividades de Recolha, Armazenagem, Tratamento Prévio, Regeneração, Recuperação, 

Combustão e Incineração dos Óleos Usados. 

 Pilhas e Acumuladores: 

- Decreto-Lei nº 62/2001, de 19 de Fevereiro - Estabelece o regime jurídico que fica sujeita a 

gestão de pilhas e acumuladores bem como a gestão de pilhas e acumuladores usados, e 

transpõe para a ordem jurídica interna as Diretivas n.º 91/157/CEE, do Conselho, de 18 de 

Março, n.º 93/86/CE, da Comissão, de 4 de Outubro, e n.º 98/101/CE, da Comissão, de 22 

de Dezembro, relativas às pilhas e acumuladores contendo determinadas matérias 

perigosas (revoga o Decreto-Lei n.º 219/94, de 20 de Agosto). 

 Embalagens e Resíduos de Embalagens: 

- Decreto-Lei n.º 407/98, de 21 de Dezembro, que estabelece as regras respeitantes aos 

requisitos essenciais da composição das embalagens; 
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- Decreto-Lei n.º366-A/1997, de 20 de Dezembro, que estabelece os princípios e as normas 

aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de embalagens (revoga o 

Decreto-Lei n.º 322/95, de 28 de Novembro) 

 Resíduos de Equipamento Elétrico e Eletrónico:  

- Decreto-Lei n.º 230/2004, de 10 de Dezembro (e posterior alteração através do Decreto-Lei 

n.º 174/2005, de 25 de Outubro) que transpõe as Diretivas n.º 2002/95/CE, do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, n.º 2002/96/CE, do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 27 de Janeiro de 2003, alterada pela Diretiva n.º 2003/108/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Dezembro de 2003) - Estabelece o regime 

jurídico a que fica sujeita a gestão de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos 

(REEE), com o objetivo prioritário de prevenir a sua produção e, subsequentemente, 

promover a reutilização, a reciclagem e outras formas de valorização. 

6.3  -  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, revistas e atualizadas antes da fase de construção de acordo com as medidas de 

minimização preconizadas no processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA). Para facilitar a 

aplicação das medidas de minimização propostas, elaborou-se o Plano de Implementação das 

Medidas de Minimização (PIMM), apresentado no Anexo I, de acordo com o Anexo 3 da 

Especificação Técnica da REN relativa à Supervisão e Acompanhamento Ambiental em Fase de 

Obras de Linhas e Subestações (ET-004). 

No PIMM as medidas de minimização propostas são apresentadas de forma estruturada e metódica e 

são identificadas as metodologias de operacionalização das diferentes medidas, que podem ser 

diversas em função da medida a implementar. As medidas de operacionalização incluem, entre 

outras, a realização de ações de formação e sensibilização, a afixação no estaleiro um painel com 

identificação da obra e o contacto telefónico para atendimento ao público, a aplicação das 

especificações técnicas da REN, S.A., a realização de acompanhamento arqueológico, entre outras 

aplicáveis às medidas específicas propostas. 

A verificação é feita através de fichas de verificação e de ficha de ocorrência em caso de não 

conformidade, da documentação das ações de formação/sensibilização, bem como através de 

documentos específicos relacionados com a implementação de diversas medidas preconizadas 

(como é o exemplo da cópia da autorização e aprovação da DGPC - ex-IGESPAR) e dos relatórios do 

acompanhamento arqueológico para o caso das medidas relacionadas com o Património ou da 

Licença Especial de Ruído). 



 

 

ESTUDO AMBIENTAL DE PROJETO 
ANTEPROJETO 

 
VOLUME 6 − PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

 
 

 
 
 

18 LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV 
IP.DEP.01.01 

6.4  -  ATIVIDADES A REALIZAR NO ÂMBITO DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO 

AMBIENTAL 

De seguida são apresentados os aspetos que deverão ser incluídos e desenvolvidos no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra a ser revisto em fase de obra, e que são da responsabilidade 

da ESAA (LA 20 em APAI, 2008 e ET-004 (Ed.5), 2012): 

 Revisão e Atualização do presente Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), em 

resultado da necessidade de integrar as medidas de minimização preconizadas na DIA, no 

RECAPE e no parecer da Comissão de Avaliação ao RECAPE, e da avaliação contínua de 

riscos ambientais; 

 Realização ou Acompanhamento de Monitorizações Ambientais em fase de construção, 

eventualmente decorrentes do procedimento de AIA, e avaliação da adequabilidade ambiental 

dos procedimentos propostos pelas entidades executantes; 

 Acompanhamento das Atividades 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 atuação em 

caso de situação de emergência ambiental; 

 Criação e Atualização do Livro do Ambiente, o qual integra todos os elementos e evidências 

relativas ao Acompanhamento Ambiental da Obra; 

 Registo de todas as Ocorrências e Reclamações, acompanhadas de propostas de medidas 

de recurso/corretivas a adotar, bem como por proceder ao acompanhamento da sua 

implementação e à avaliação da sua eficácia; 

 Participação em Reunião de Obra, o Técnico de Ambiente da ESAA responderá diretamente 

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; 

 Participação na Ronda Final de Vistoria às Linhas em fase de conclusão da obra para 

encerramento dos pendentes ambientais; 

 Atividades 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; 

 Apoio à REN, S.A. e verificar o cumprimento das medidas da sua responsabilidade; 

 Promoção de Ações de Formação/Sensibilização dirigidas aos trabalhadores envolvidos na 

obra e assegurar a divulgação da informação relevante para a preservação do ambiente; 
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 Elaboração mensal dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental relativos à atividade de 

Supervisão e Acompanhamento Ambiental e no final da obra, o Relatório Final de Supervisão e 

Acompanhamento Ambiental, o respetivo Relatório Final de Análise de Eficácia das Medidas de 

Minimização e o Relatório Final de Sugestões de Melhoria e Ocorrências;  

 Assegurar o cumprimento, por parte das entidades executantes, das especificações 
técnicas, bem como das instruções operacionais e das “Disposições Gerais sobre Gestão 

Ambiental” (ET-0007); 

 Avaliar do desempenho ambiental das entidades executantes, segundo o normativo da REN, 

S.A.; 

 Garantir o Atendimento ao Público. 

6.5  -  DOCUMENTAÇÃO A APLICAR NA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE SUPERVISÃO E 

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

As atividades de Supervisão e Acompanhamento Ambiental da obra de construção da linha em 

estudo são por um lado suportadas numa série de especificações técnicas e instruções operacionais 

da REN, S.A., e por outro, evidenciadas através de relatórios e planos que obedecem ao definido 

nesses documentos, acompanhados do preenchimento de diversos impressos, elencando-se em 

seguida a documentação diretamente relacionada com esta atividade: 

 Supervisão e Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e Subestações (ET-

004); 

 Livro do Ambiente; 

 Estudo de Impacte Ambiental (EIA); 

 Declaração de Impacte Ambiental (DIA); 

 Parecer da Comissão de Avaliação (PCA); 

 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE); 

 Relatórios de Acompanhamento Ambiental; 

 Plano de Emergência Ambiental; 

 Disposições Gerais sobre Gestão Ambiental (ET-0007); 

 Ficha de Ocorrência (EQIP58); 

 Registo de Contactos com o Gabinete de Atendimento ao Público (EQIP70); 

 Mapa de Registo de Presenças da Equipa de Supervisão (EQIP71); 
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 Mapa de Registo de Ocorrências (EQIP72); 

 Vistoria Final (EQIP106); 

 Listagem de Substâncias Químicas (EQIP108); 

 Locais de Instalação e Tipo de Dispositivos de Proteção da Avifauna (EQIP109); 

 Registo das Ações de Formação (EQP110); 

 Registo de Situações Pendentes (EQIP111); 

 Registo da Gestão de Resíduos (EQIP112); 

 Plano de Emergência – Tabela Síntese (EQIP116); 

 Registo de Contactos com o Gabinete de Atendimento ao Público (IP-0105); 

 Mapa de Registo de Ocorrências (IP-0040); 

 Ficha de Ocorrência (IP-0070); 

 Registo de Ações de Formação (IP-0106); 

 Plano de Implementação das Medidas de Minimização (ET-004-A3); 

 Estado de Implementação das Medidas de Minimização (ET-004-A4); 

 Fichas de Verificação da Conformidade Ambiental (ET-004-A5 e EQIP107). 
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ANEXO I – PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DE MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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Medidas Genéricas 

N.º Descritores Descrição das Medidas Documentos 
de Referência Forma de Operacionalização Responsável pela 

Implementação 
Forma de 

Verificação Observações 

1 SE 
O início dos trabalhos deverá ser comunicado 

às Câmaras Municipais e às juntas de 
freguesia 

EIA b.1 

Enviar comunicações escritas às 
Câmaras Municipais de Braga, Amares, 
Vila Verde, Ponte de Lima e (Viana do 

Castelo e Juntas de Freguesia de 
Pedralva, União de Freguesias de 
Este (São Pedro e São Mamede), 
União de Freguesias de Crespos e 
Pousada e União de Freguesias de 

Santa Lucrécia de Algeriz e Navarra; 
no concelho de Braga, União de 

Freguesias de Ferreiros, Prozelo e 
Besteiros, Barreiros, Carrazedo, Bico 

e Fiscal, no concelho de Amares; 
Sabariz, Gême, Lanhas, União de 
Freguesias de Pico de Regalados, 

Gondiães e Mós, Dossãos, União de 
Freguesias da Ribeira do Neiva, 

União de Freguesias de Marrancos e 
Arcozelo, em Vila Verde; Anais, 
Rebordões (Souto), Rebordões 

(Santa Maria), Cabaços e Fojo Lobal, 
Facha, Navió e Vitorino dos Piães, 

Poiares, e Ardegão, Freixo e Mato, no 
concelho de Ponte de Lima e União 

das Freguesias de Barroselas e 
Carvoeiro, no concelho de Viana do 

Castelo  

REN 

Comunicação 
Comunicações 

enviadas  
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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Medidas Genéricas 

N.º Descritores Descrição das Medidas Documentos 
de Referência Forma de Operacionalização Responsável pela 

Implementação 
Forma de 

Verificação Observações 

2 SOT 
A calendarização dos trabalhos deve ter em 
conta a minimização das perturbações das 

atividades agrícolas. 

EIA b.2, 
Guia REN/APAI 

(M.42) 

Elaboração em conformidade e 
cumprimento do programa de 

faseamento de trabalhos 
Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

3 
AS, SOT, 

RH, SE, EC, 
PM, PS 

Implementar o Plano de Prevenção e Gestão 
de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD). O PPGRCD deve estar disponível 
no local da obra, para efeitos de fiscalização 

pelas entidades competentes, e ser do 
conhecimento de todos os intervenientes na 

execução da obra. 

EIA b.3 Implementar o PPGRCD Entidade Executante 

Registo da gestão de 
resíduos (EQIP112) 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

4 EC 

Os exemplares adultos de espécies arbóreas 
autóctones localizados próximos das áreas a 

intervencionar devem ser assinalados 
previamente ao início dos trabalhos, de forma 

a evitar a sua afetação ou destruição; as 
sinalizações só devem ser removidas após 

finalização da obra. 

EIA b.4 Realizar em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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Medidas Genéricas 

N.º Descritores Descrição das Medidas Documentos 
de Referência Forma de Operacionalização Responsável pela 

Implementação 
Forma de 

Verificação Observações 

5 PM 

Durante a execução da obra, assim como 
nas fases preparatórias, deverá ser efetuado 
o acompanhamento arqueológico de todas 
as atividades que impliquem remoção ou 

movimentação de terras, incluindo a 
desmatação, abertura de acessos ou 

melhoramento de caminhos existentes e 
preparação das áreas de estaleiro. Este 

acompanhamento deve ser efetuado por um 
arqueólogo, por frente de trabalho, no caso 
das ações inerentes à realização do projeto 

não serem sequenciais mas sim 
simultâneas. 

EIA b.5 Proceder em conformidade ESAA 

Relatório(s) do 
Acompanhamento 

Arqueológico 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

6 
AS, SOT, 

RH, SE, EC, 
PM, PS 

Realizar, previamente ao início da obra, ações 
de formação e sensibilização ambiental para 
os trabalhadores e encarregados envolvidos 

na execução das obras, de modo a que estes 
sejam devidamente informados da conduta a 

ter relativamente às ações suscetíveis de 
causar impactes ambientais e às medidas de 
minimização a implementar, designadamente 

normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. 

EIA b.6  
APA (M. 3) 

Guia REN/APAI 
(M.22) 

1. Elaborar plano de formação 
adequado; 

2. Realizar as ações de formação. 

ESAA (1) 
ESAA e EE (2) 

Registo no EQIP 110  
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Medidas Genéricas 

N.º Descritores Descrição das Medidas Documentos 
de Referência Forma de Operacionalização Responsável pela 

Implementação 
Forma de 

Verificação Observações 

7 SOT, RH 

Sempre que ocorra um derrame de produtos 
químicos no solo, deve proceder-se à recolha 
do solo contaminado, com produto absorvente 
adequado, e ao seu armazenamento e envio 

para destino final (operador licenciado). 

EIA c.1, 
ET-0007, ET-003 
Guia REN/APAI 

(M.12) 
APA (M.49) 

Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

8 AS 

As operações de construção mais ruidosas, 
que se desenrolem na proximidade de 

edifícios de habitação (até 400 m), apenas 
deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 
20h00. As atividades ruidosas só poderão ter 
lugar fora do período referido com a obtenção 

de uma licença especial de ruído. 

EIA c.2, 
APA (M. 33) 

Guia REN/APAI 
(M.40) 

Caso se verifique a necessidade de 
realizar trabalho noturno ou trabalhos 
aos sábados, domingos e feridos, de 
acordo com a regulamentação em 

vigor, solicitar a Licença Especial de 
Ruído às autoridades competentes. 

Entidade Executante 

Licença Especial de 
Ruído, quando 

aplicável 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

9 SE 

Implementar um mecanismo de atendimento 
ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações das 

populações. 

EIA c.3, 
Guia REN/APAI 

(M.41) 

(1) Assegurar o atendimento ao público 
(2) Afixar o n.º de atendimento ao 

público nas frentes de obra (mesmo 
quando não estejam a decorrer 

trabalhos) 

(1) ESAA 
(2) Entidade 
Executante 

Registo dos contactos 
de atendimento ao 

público 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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Medidas Genéricas 

N.º Descritores Descrição das Medidas Documentos 
de Referência Forma de Operacionalização Responsável pela 

Implementação 
Forma de 

Verificação Observações 

10 SOT, SE 
Não interferir com qualquer estrutura ou 

equipamento de apoio à atividade agrícola, 
nomeadamente estruturas de irrigação. 

EIA c.4 Proceder em conformidade Entidade Executante 

Registo dos contactos 
de atendimento ao 

público 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

11 SE 

Indemnização dos proprietários por 
ocupação de solos, perda de culturas ou 

plantações, ocupação temporária de 
espaços e outros prejuízos. 

EIA c.5 Proceder em conformidade Entidade Executante 

Registo dos contactos 
de atendimento ao 

público 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

12 SOT, RH, 
GL, PS, SE 

Redução das áreas de intervenção ao 
mínimo possível. EIA c.6 Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

13 
AS, SOT, 

RH, SE, EC, 
PM, PS 

Os estaleiros e o parque de materiais deverão 
localizar-se preferencialmente em locais 

infraestruturados ou caso tal não seja possível, 
deverão privilegiar-se locais com declive 

reduzido e com acesso próximo, para evitar, 
tanto quanto possível, movimentações de 

terras e abertura de acessos. 

EIA c.7 
Guia REN/APAI 

(M.2) 

Instalação dos estaleiros em 
conformidade 

ESAA (elaboração 
do parecer) 

 
Entidade Executante 

Parecer de 
conformidade sobre a 

localização dos 
estaleiros  
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Medidas Genéricas 

N.º Descritores Descrição das Medidas Documentos 
de Referência Forma de Operacionalização Responsável pela 

Implementação 
Forma de 

Verificação Observações 

14 
AS, SOT, 

RH, SE, EC, 
PM, PS 

Refira-se que os estaleiros da obra que não 
sejam constituídos por áreas já 

infraestruturadas (p.e.: armazéns existentes, 
campos de futebol, etc.) devem ser localizados 
obedecendo aos seguintes requisitos: Locais 
afastados pelo menos 50 m relativamente a 

linhas de água permanentes; Áreas não 
classificadas como Domínio Hídrico; Locais 
não classificados como Reserva Agrícola 

Nacional ou com ocupação agrícola; Locais 
não classificados como Reserva Ecológica 
Nacional; Locais não inseridos no perímetro 
Hidroagrícola de Sabariz-Cabanelas ou em 

outros Regadios Tradicionais; Locais que não 
interfiram com os usos da água mais 

sensíveis, nomeadamente, captações de água 
para consumo humano; Locais fora das áreas 

de ocorrência de Habitats; Locais não 
definidos como áreas de proteção do 

património cultural; Locais com declive 
reduzido; Locais próximos de vias de 
comunicação; Locais afastados de 

aglomerados populacionais (de acordo com o 
ordenamento definido nos Planos Diretores 

Municipais) e de espaços turísticos, exceto se 
utilizarem infraestruturas já existentes; Locais 
que evitem a destruição de vegetação arbórea 
com interesse botânico ou paisagístico; Locais 

de maior sensibilidade da paisagem. 

EIA c.8 
APA (M.7) 

Guia REN/APAI 
(M.3)  

Instalação dos estaleiros em 
conformidade com o desenho de 
condicionantes à implantação do 
estaleiro e acessos (a incluir no 
RECAPE como anexo ao PIMM) 

ESAA (elaboração 
do parecer) 

 

Entidade 
Executante 

Parecer de 
conformidade sobre a 

localização dos 
estaleiros a incluir no 
respetivo Relatório de 

Acompanhamento 
Ambiental 
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15 RH 

Efetuar a ligação dos estaleiros à rede de 
saneamento local. Quando tal não for possível, 

podem ser adotados wc químicos ou fossas 
estanques (ou depósitos) para recolha das 
águas residuais produzidas, devendo as 
mesmas ser recolhidas pelos serviços 

camarários ou operador licenciado, não sendo 
permitida a rejeição de águas residuais 

domésticas no solo. 

EIA c.9 
Guia REN/APAI 

(M.6)  
Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

16 RH 

Efetuar, preferencialmente, a lavagem de 
betoneiras na central de betonagem. Quando 

esta se localizar a uma distância que 
tecnicamente não o permita, deverá proceder-
se apenas à lavagem dos resíduos de betão, 
das calhas de betonagem, de forma a que os 

mesmos fiquem depositados junto das terras a 
utilizar posteriormente, no aterro das 

fundações dos apoios. 

EIA c.10 
Guia REN/APAI 

(M.9) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

17 RH 

Caso seja necessário proceder ao 
manuseamento de óleos e combustíveis 

devem ser previstas áreas impermeabilizadas 
e limitadas para conter qualquer derrame (p.e. 

bacias de retenção). 

EIA c.11 
Guia REN/APAI 

(M.11) 
Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

18 EC 

Proceder a ajustes na localização dos 
apoios de linha, para minimizar o abate de 
exemplares adultos de carvalho-alvarinho e 

de sobreiro. 

EIA c.12 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 
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19 EC 

Na faixa de proteção à linha deverão 
remover-se unicamente as espécies 

arbóreas de crescimento rápido atualmente 
existentes no local e sempre sem afetar as 
espécies arbóreas autóctones existentes – 

nomeadamente carvalhos e sobreiros. 

EIA c.13 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

20 EC, PS, 
SOT, SE 

As ações de desmatação devem ser 
limitadas às zonas estritamente 

indispensáveis para a execução da obra 

EIA c.14 
APA (M.9) 

Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

21 
SOT, RH, 
SE, PS, 

PM, GL, EC 

As zonas selecionadas para serem sujeitas 
a desmatação e as árvores a serem alvo de 
poda ou corte devem ser assinaladas com 

marcas visíveis (por exemplo, fitas 
coloridas), permitindo a identificação das 

áreas de intervenção em qualquer instante. 

EIA c.15 
Guia REN/APAI 

(M.33) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

22 SOT, SE 

As operações de rechega de toros ou 
troncos e o destino dos resíduos resultantes 

da exploração florestal devem ser 
acordados com os proprietários ou suas 

associações. 

EIA c.16 
Guia REN/APAI 

(M.34) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

23 SOT, EC 

O material lenhoso decorrente da abertura 
de faixa, que não seja estilhaçado, deve ser 
prontamente retirado do local, a fim de não 
constituir um foco/meio de propagação de 

fogo. 

EIA c.17 
Guia REN/APAI 

(M.35) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 
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24 SOT, EC 

Efetuar a desmatação, desflorestação, corte 
ou decote de árvores com mecanismos 

adequados à retenção de eventuais faíscas, 
a fim de minimizar o risco de incêndio. 

EIA c.18 
Guia REN/APAI 

(M.36) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

25 SOT 

Decapar, remover e separar as terras 
vegetais com vista à sua utilização na 

reintegração de áreas intervencionadas. A 
decapagem deve ser efetuada em todas as 
zonas onde ocorram mobilizações do solo e 
de acordo com as características do solo. 

EIA c.19 
Guia REN/APAI 

(M.37) 
Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

26 SOT, RH 

Os trabalhos de escavações e aterros 
devem ser iniciados logo que os solos 

estejam limpos, evitando repetição de ações 
sobre as mesmas áreas. 

EIA c.20 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 
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27 GL, RH, 
SOT 

No caso de locais de instalação de apoios 
em ambiente rochoso, em que seja 
estritamente necessário o uso de 

explosivos, o material rochoso resultante, 
desagregado, deverá ser “arrumado” junto 

do apoio, na sua área de influência, por 
forma a integrar-se o mais possível no 

ambiente geológico presente e, 
simultaneamente, criar novos cenários geo-
paisagísticos não impactantes e garantindo 

a estabilidade de cada local. Caso o 
excedente deste tipo de material se 

considerar excessivo para este tipo de 
aplicação, o sobrante deverá ser 

transportado a destino final adequado. 

EIA c.21 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

28 GL 

Sempre que seja necessário recorrer à 
utilização de explosivos, dever-se-á ter em 
conta em relação aos edifícios situados nas 

proximidades, os níveis de vibração 
definidos da Norma Portuguesa NP-2074 

(1983) - “Avaliação da influência em 
construções de vibrações provocadas por 

explosões ou solicitações similares”. 

EIA c.22 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

Medida a ser 
assegurada no 

âmbito da 
vertente de 

segurança da 
obra 

29 GL, SOT 

As terras resultantes da escavação para 
realização das fundações para implantação 

dos novos apoios da linha deverão ser 
distribuídas em seu redor para regularizar a 
área de intervenção e de forma a minimizar 

a afetação de áreas adicionais. 

EIA c.23 
Guia REN/APAI 

(M.23) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 
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30 GL, RH, 
SOT 

Considerando a existência de diversos 
locais de relevo muito acidentado no troço 
final do traçado em estudo, e para que, na 
fase da construção, não sejam favorecidos 
os fenómenos erosivos, junto às fundações 

dos apoios, dever-se-á: Desviar as águas de 
escorrência superficial do local da obra; 

Evitar a deposição dos materiais de 
escavação em pendentes acentuadas; 

Sempre que possível, planear os trabalhos 
de forma a minimizar as movimentações de 
terras e a exposição de solos nos períodos 

de maior pluviosidade 

EIA c.24 
Guia REN/APAI 

(M.26) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

31 RH 

Não armazenar, ainda que 
temporariamente, os materiais resultantes 

das escavações e da decapagem dos solos 
a menos de 50 m das linhas de água. 

EIA c.25 
Guia REN/APAI 

(M39) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

32 SOT, EC Reduzir ao máximo as movimentações de 
terras e a afetação de coberto vegetal. EIA c.26 Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 
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33 SOT, SE 

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

solos inseridos RAN ou outros solos de uso 
ocupação agrícola, bem como qualquer 

outra ação que possa reduzir a capacidade 
produtiva desses solos. 

EIA c.27 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

34 SOT, SE 

Na planificação dos acessos em obra, caso 
não seja possível utilizar acessos já 

existentes, a abertura de novos caminhos 
deverá fazer-se sempre que possível pelos 

limites das parcelas e propriedades, por 
forma a evitar-se a fragmentação dos usos, 

nomeadamente quando se trate de 
propriedades agrícolas. 

EIA c.28 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

35 
SOT, RH, 

SE, EC, PS, 
GL 

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

que for necessário criar deverão delinear-se 
de modo a reduzir ao mínimo a erosão do 

solo. 

EIA c.29 
Guia REN/APAI 

(M17) 
Elaboração de um plano de acessos Entidade Executante 

Parecer da ESAA ao 
plano de acessos 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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36 
SOT, RH, 

SE, EC, PS, 
GL 

Efetuar a abertura de acessos em colaboração 
com os proprietários/arrendatários dos 

terrenos a afetar. Caso não possa ser evitada 
a interrupção de acessos e caminhos, deverá 
ser encontrada, previamente à interrupção, 

uma alternativa adequada, de acordo com os 
interessados, garantindo o acesso às 

propriedades. 

EIA c.30 
Guia REN/APAI 

(M18) 
Elaboração de um plano de acessos Entidade Executante 

Parecer da ESAA ao 
plano de acessos 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

37 
SOT, RH, 

SE, EC, PS, 
GL 

Na abertura de novos acessos deverá: reduzir-
se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos 

taludes, o corte de vegetação e as 
movimentações de terras; evitar-se a 

destruição de vegetação ripícola; reduzir-se a 
afetação de culturas; reduzir-se a afetação de 
áreas de Reserva Agrícola Nacional e Reserva 
Ecológica Nacional; Evitar-se a destruição de 
vegetação arbórea com interesse botânico e 

paisagístico. 

EIA c.31 
Guia REN/APAI 

(M19) 
Elaboração de um plano de acessos Entidade Executante 

Parecer da ESAA ao 
plano de acessos 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

38 SOT, SE, 
EC 

Sinalizar os acessos definidos, devendo ser 
impedida a circulação de pessoas e 

maquinaria fora destes. 

EIA c.32 
Guia REN/APAI 

(M20) 
Elaboração de um plano de acessos Entidade Executante 

Parecer da ESAA ao 
plano de acessos 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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39 RH 
Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a 

construir) que atravessem linhas de água, 
passagens hidráulicas de secção adequada. 

EIA c.33 
Guia REN/APAI 

(M.52) 
Proceder em conformidade Entidade 

Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

40 AS 

Durante a obra, deverá possuir-se a 
certificação de classe de nível de potência 
emitida da maquinaria (móvel e imóvel) de 

apoio à obra. 

EIA c.34 Proceder em conformidade Entidade 
Executante 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

41 RH, EC 

Proceder à aspersão regular e controlada de 
água, sobretudo durante os períodos secos 
e ventosos, nas zonas de trabalhos e nos 
acessos utilizados pelos diversos veículos, 

onde poderá ocorrer a produção, 
acumulação e ressuspensão de poeiras, 
sempre que se verifique a necessidade. 

EIA c.35 
Guia REN/APAI 

(M.25) 

Proceder em conformidade 

Temática a ser abordada nas ações 
de formação e sensibilização 

Entidade 
Executante 

Documentação das 
Ações de Formação / 

Sensibilização 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

42 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

O adjudicatário deverá assegurar a 
contratação de operadores de resíduos 

licenciados para o efeito, bem como a sua 
condução a destino final adequado, de acordo 
com as especificações técnicas da REN, S.A. 

EIA c.36 Remeter à ESAA a documentação 
associada para aprovação Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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43 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Estabelecer um local de armazenamento 
adequado dos diversos tipos de resíduos, 

enquanto aguardam encaminhamento para 
destino final ou recolha por operador 

licenciado. 

EIA c.37 
Guia (M.7) 

Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

44 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Os RSU deverão ser armazenados em 
ecopontos de acordo com as suas 

características físicas e químicas, distribuídos 
por quatro fileiras (vidro, papel/cartão, 

embalagens e resíduos indiferenciados). 

EIA c.38 
APA (M.43) 

Proceder em conformidade 
Entidade Executante 

ESAA 

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: 2014.01 

   

Nº Obra: Designação: Linha Pedralva – “Vila Fria B”, a 400 kV 
 

LINHA PEDRALVA – “VILA FRIA B”, A 400 KV 16 
IP.DEP.01.01  

Medidas Genéricas 

N.º Descritores Descrição das Medidas Documentos 
de Referência Forma de Operacionalização Responsável pela 

Implementação 
Forma de 

Verificação Observações 

45 PM 

Proteção, sinalização e vedação da área de 
proteção de cada local referido na carta geral 

de sítios situado na proximidade direta do 
projeto. A área de proteção deve ser definida 
pelo arqueólogo em obra. A sinalização e a 

vedação deverão ser realizadas com estacas 
e fita sinalizadora, que deverão ser 

regularmente repostas. 
Nesta ação de salvaguarda dos elementos 
patrimoniais inventariados neste estudo, 

importa destacar a importância de impedir a 
afetação negativa direta, quer dos locais com 
arte rupestre (n.º 3 e n.º 16), quer das antigas 
vias (mais concretamente, os sítios n.º 4, n.º 

11 e n.º 17). 
Será necessário, também, ter particular 

atenção no processo de desmatação, junto ao 
local de implantação das ocorrências n.º 2, n.º 
3, n.º 12, n.º 13 e n.º 15, porque continuamos 
a não encontrar vestígios da presença de uma 

ocupação antiga nos sítios. 

EIA c.39 
Realizar o acompanhamento 

arqueológico em conformidade com a 
medida. 

ESAA 

Relatório(s) do 
Acompanhamento 

Arqueológico 

Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 
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46 PM 

Após a desmatação do terreno, será 
necessário proceder a novas prospeções 

arqueológicas sistemáticas, no solo livre de 
vegetação, nas situações de visibilidade 
nula ou baixa (em conformidade com a 
visibilidade do solo – desenho 3 do EIA. 

EIA c.40 Proceder em conformidade ESAA 

Relatório(s) do 
Acompanhamento 

Arqueológico 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 

47 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à 
limpeza dos locais de estaleiro e parque de 

materiais, com reposição das condições 
existentes antes do início das obras. 

EIA d.1 
Guia (M.13) 

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 

Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

48 SOT 

Efetuar a reposição e/ou substituição de 
eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas 
adjacentes, que sejam afetadas no decurso da 

obra. 

EIA d.2 
Guia (M.14) 

Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

49 RH 

Proceder à limpeza das linhas de água que 
sejam eventualmente interferidas pela obra, de 

forma a anular qualquer obstrução total ou 
parcial. 

EIA d.3 
Guia Linhas 

(M.53) 
Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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50 SOT, RH, 
SE, PS, EC 

Deverá repor-se a situação inicial das áreas 
cuja qualidade ficará diminuída pela 
execução da obra, devendo esta ser 

acordada com o proprietário.  

EIA d.4 Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

51 SOT, RH, 
PS, EC 

Os acessos abertos que não tenham 
utilidade posterior devem ser desativados, 

procedendo-se à criação de condições para 
a regeneração natural da vegetação, através 

da descompactação do solo. 
 

EIA d.5 Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 

52 SOT, RH, 
PS, EC 

Proceder à regularização do terreno, para 
que a vegetação recupere mais 

rapidamente. 
EIA d.6 Proceder em conformidade Entidade Executante 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 
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1. OBJECTIVO 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, adiante também designada por REN, assume na sua Declaração de 

Política da Qualidade, Ambiente e Segurança, o compromisso de adoptar um modelo de gestão ética e 

socialmente responsável, procurando considerar nas suas decisões, de forma equilibrada, os aspectos 

económicos, sociais e de preservação do ambiente. 

 

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 ou pelo Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) 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 a minimização dos impactes sobre os principais descritores 

ambientais, em fornecimentos que não tenham sido alvo de processo de AIA ou 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, um interlocutor que responda sobre as 

questões de índole ambiental decorrentes da prestação do serviço, o qual deverá integrar 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), no Estudo Ambiental de Projecto (EAP), na 

Declaração de Impacte Ambiental (DIA), no Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de 

Execução (RECAPE) e no Projecto de Execução, quando aplicável; 

− Assegurar o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável; 

− Concretizar as medidas preconizadas no PAA, caso exista, aplicando os procedimentos nele 

estabelecidos; 

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

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

− Assegurar a realização de reuniões semanais entre o técnico designado para responder a 

questões de índole ambiental e o técnico superior de ambiente da Equipa de Supervisão e 

Acompanhamento Ambiental contratada pela REN; 

− Elaborar e executar os Planos de Inspecção e Ensaios aplicáveis. 

 

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

trabalhadores o Plano de Emergência Ambiental, por forma a que estes possam actuar da melhor forma 

em situações de risco e de acidente, minimizando os 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 reserva-se o direito de mandar executar, por conta do Adjudicatário, os trabalhos necessários à 

minimização dos impactes causados ao meio ambiente. 
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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. 

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 

a) O Adjudicatário apenas poderá utilizar explosivos mediante autorização da REN, 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. 

b) 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 junto da Câmara Municipal. A utilização de explosivos deverá ainda respeitar a 

legislação e normalização em vigor.  

c) As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de casas 

de habitação apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As actividades ruidosas só 

poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de uma licença especial de ruído, de acordo 

com a legislação em vigor. 

d) O Adjudicatário terá que garantir os limites de emissão sonora dos equipamentos, de acordo com o 

estipulado no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

e) 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 será o mais curto possível e efectuado a 

velocidade reduzida. 

 

3.1.2. SOLOS 

a) 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. 

b) Sempre que possível, os solos armazenados deverão ser protegidos com coberturas impermeáveis, ou 

outros meios, para evitar a sua mobilização pela chuva e pelo vento. 

c) O Adjudicatário deverá decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na 

reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efectuada em todas as zonas onde 
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ocorram mobilizações do solo e de acordo com as características do mesmo. Nos períodos de chuva, as 

terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável durante o armazenamento temporário, o 

qual deverá ser efectuado em locais planos e estáveis, a fim de evitar escorregamentos e arrastamento 

para a rede hidrográfica. Na existência de grandes quantidades de terras vegetais, estas deverão ser 

armazenadas em pargas. 

d) 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. 

e) 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. 

f) Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de RAN ou de REN de 

forma a não serem afectadas áreas suplementares de solos integrados nessa (s) reserva (s), evitando a 

afectação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da 

escavação. 

g) De forma a evitar mobilizações de solo desnecessárias, a fase inicial da abertura de caminhos e a 

limpeza das áreas circundantes dos locais de implantação de apoios, deve ser limpa com recurso a um 

corta matos de correntes ou de facas ou a um destroçador de matos. Após esta operação deve então ser 

avaliada a necessidade de regularização do terreno. 

h) Efectuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra. 

i) O Adjudicatário deverá proceder à limpeza, manutenção e aspersão do solo, com água, nas zonas de 

estaleiro, nas vias de circulação e/ ou estradas de acesso (caso especifico das Subestações), de modo a 

minimizar o levantamento de poeiras e o incómodo para a população e trabalhadores. 
 

j) A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 

obrigatoriamente ser feita de forma a minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos 

veículos. 

k) A calendarização dos trabalhos deverá ter em conta a minimização das perturbações das actividades 

agrícolas. 

l) A lavagem de auto-betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. Quando 

esta se localizar a uma distância que tecnicamente 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, no caso de obras de linhas. No caso das subestações, 

deverá ser criada uma bacia para lavagem das caleiras das auto-betoneiras, sendo que o betão depois de 

seco será gerido (acondicionado e encaminhado) como resíduo, em conformidade com o preconizado na 
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ET-003. 

m) Caso não seja utilizado betão pronto, deverá ser prevista a utilização de uma bacia/aparadeira junto 

à betoneira, de forma a impedir o derrame de resíduos de betão no solo/pavimento, e aí recolher as 

águas de lavagem, devendo ser despejada na bacia utilizada para lavagem das caleiras das auto-

betoneiras. 

n) A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efectuada de modo a minimizar o risco de 

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

o) 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. 

p) Em zonas onde a mobilização dos solos tornou visíveis rochas/pedras de grandes dimensões, estas 

deverão ser enterradas ou removidas do local quer por questões de segurança (deslizamentos), quer para 

minimizar o impacte visual. 

 

3.1.3. ECOLOGIA 

3.1.3.1. PROTECÇÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE 

a) 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.  

b) 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. 

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

utilizando marcas visíveis. 

d) 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 

determinados 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 abate. 

e) Quando na abertura e/ou melhoria de acessos, na área de implantação da Subestação ou dos apoios 

for necessário proceder ao abate de árvores ou desmatação, o destino a dar a esses sobrantes da 

exploração florestal (toros, arbustos, ramagens, etc) deverá ser o disposto seguidamente: 

− acordo com os respectivos proprietários, o qual deverá levar em linha de conta eventuais 

recomendações previstas no processo de AIA (quando existir); 
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− na falta de indicações em contrário, a recolha e o destino final dos sobrantes da exploração florestal 

é da responsabilidade do adjudicatário, em conformidade com a legislação em vigor. Os sobrantes da 

exploração florestal deverão ter o seguinte destino final: 

• Valorização energética em centrais de biomassa, caso em que o Adjudicatário deverá 

apresentar o comprovativo à REN; 

• Estilha ou destroçamento, com espalhamento no solo; 

Qualquer outra opção deverá ser proposta e acordada com a REN. 

f) 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 e, no caso de poda ou decote destas espécies, a intervenção será executada por pessoal 

devidamente credenciado. O Adjudicatário deverá preparar todos os elementos necessários à 

formalização do pedido. 

g) 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.  

h) As actividades a realizar em zonas florestais deverão ser efectuadas com mecanismos adequados à 

retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 
 

i) O Adjudicatário deverá utilizar ferramentas adequadas nas operações de desmatação e poda (serras ou 

moto-serras) no sentido de minimizar a afectação da vegetação situada no limite dos acessos ou na área 

de implantação dos apoios. 

 

3.1.3.2. APLICAÇÃO DE HERBICIDAS  

a) Nos trabalhos que impliquem a aplicação de herbicidas, o Adjudicatário deverá submeter à aprovação 

da REN 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; 
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− 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; 

− 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 

 

3.1.3.3. AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS 

a) 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 ICNB, 

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

− A sinalização da linha com Bird Flight Diverter (BFD) deverá ser efectuada em conformidade com 

o Projecto de Licenciamento, a DIA ou o parecer da Comissão de Avaliação sobre o RECAPE, 

conforme o projecto tenha sido submetido a AIA sobre Projecto de Execução ou Estudo Prévio. 

Caso a linha tenha sido alvo de EAP deverá ser considerada a sinalização recomendada nesse 

documento. 

Deverá ainda ter-se em conta que os BFD devem ser instalados na localização geográfica 

preconizada no Projecto/DIA/RECAPE independentemente da numeração final dos apoios. No 

caso em que sejam preconizados BFD e simultaneamente balizagem aeronáutica, ambos os tipos 

de sinalização deverão ser colocados alternadamente. 

− 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. 
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3.1.4. RECURSOS HÍDRICOS 

a) 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. 

b) A pesquisa e a execução do poço ou furo estão sujeitas aos seguintes requisitos: 

1. Na execução da obra, seja qual for a sua finalidade, deve proceder-se de modo a que não haja 

poluição química ou bacteriológica da massa de água subterrânea a explorar, quer por infiltração de 

águas de superfície ou de escorrências, quer por mistura de águas subterrâneas de má qualidade; 

2. Os poços ou furos de pesquisa e captação de águas repuxantes têm de ser munidos de dispositivos 

que impeçam o desperdício de água; 

3. Deve ser observado um afastamento mínimo de 100 m entre as captações de diferentes utilizadores 

de uma mesma massa de água subterrânea, podendo, quando tecnicamente fundamentado, a 

Administração de Região Hidrográfica (ARH) definir um limite diferente. 

A pesquisa deve ser executada de forma a manter uma distância mínima de qualquer órgão de 

infiltração de águas residuais (entre 25 a 50 m) com vista a minimizar a contaminação dos aquíferos. 

c) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

f) 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). A responsabilidade pelo licenciamento desta utilização do domínio hídrico é do 

Adjudicatário. Implementar, nos caminhos (a melhorar ou a construir que serão mantidos em fase de 

exploração) que atravessem linhas de água, passagens hidráulicas, de secção dimensionada para uma 

cheia centenária. 

g) 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). 

h) 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. 
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i) 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 

hidrófugo e recolhê-lo. Posteriormente, deverá proceder à sua gestão em conformidade com o disposto 

no ponto 4. do presente documento. 

j) 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. 

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

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

l) As linhas de água deverão ser limpas de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, induzida 

pela obra. 

m) As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio, superficiais ou subterrâneas, devem 

ser efectuadas de modo a evitar a deposição de materiais em valas e a ruptura de condutas. 

 

3.1.5. ESTALEIROS E ACESSOS 

a) Os estaleiros e o parque de materiais deverão localizar-se preferencialmente em locais infra-

estruturados, ou caso tal não seja possível, deverão privilegiar-se locais com declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos. 

b) Os estaleiros não deverão ser implantados: 

− Na proximidade de áreas urbanas (sempre que possível); 

− Em zonas de protecção de património cultural; 

− A menos de 50 m de linhas de água permanentes; 

− Onde seja necessário proceder à destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e 

paisagístico (nomeadamente sobreiros e azinheiras); 

− Em áreas de domínio hídrico; 

− Em terrenos classificados como Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional; 

− Na vizinhança de espaços turísticos; 

− Nos locais de maior sensibilidade da paisagem.  

 

Para evidenciar a conformidade ambiental, deverá o Adjudicatário elaborar um documento que descreva o 

estaleiro e a sua localização do estaleiro, analisando explicitamente o cumprimento das condicionantes e 

medidas de minimizar a implementar. Este documento deverá ter cartografia associada (planta de 

localização, carta de condicionantes do PDM e outras consideradas aplicáveis). Nesse documento deverá ser 

indicada a data prevista para o início da instalação do estaleiro. 

 

A localização final do(s) estaleiro(s) será aprovada pela REN. 

c) Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais. 
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d) Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos 

estaleiros. 

e) Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 

encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

f) Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos 

resíduos, enquanto aguardam recolha por operador licenciado. 

g) Definir, na planta dos estaleiros, os locais para: 

− Parque de equipamentos; 

− Armazenamento de combustíveis, óleos, outros lubrificantes e produtos químicos; 

− Armazenamento temporário de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para 

valorização/eliminação em instalações licenciadas/ autorizadas. 

h) Sempre que os contentores tenham instalados equipamentos de refrigeração e de ar condicionado, 

contendo substâncias que empobrecem a camada de ozono (clorofluorocarbonos, outros 

clorofluorocarbonos totalmente halogenados, halons, tetracloreto de carbono, 1,1,1-tricloroetano, brometo 

de metilo, hidrobromofluorocarbonos e hidroclorofluorocarbonos, isolados ou em mistura, virgens, 

recuperados, reciclados ou valorizados 1), deverá o Adjudicatário evidenciar que foi realizada a verificação 

anual, caso a carga de fluido seja igual ou superior a 3 kg.  

Na eventualidade de ter sido detectada uma fuga esta deverá ser reparada no prazo de 14 dias. No prazo de 

um mês da reparação, deve ser realizada nova detecção de fugas, de modo a verificar se esta foi eficaz. 

Nestes casos devem ser mantidos os registos legalmente exigíveis (n.º 3 do artigo 23.º do Regulamento (CE) 

n.º1005/2009 de Setembro de 2009).  

i) Os técnicos responsáveis pelas operações de manutenção/reparação/assistência, incluindo detecção de 

fugas, em equipamentos que contenham as substâncias referidas na alínea h) devem pertencer aos Grupos 

A, B ou C para carga do fluido ≤ 15 kg2. 

j) Os equipamentos de refrigeração e de ar condicionado, que contenham as substâncias referidas na alínea 

h), fabricados após 1 de Abril de 2008 deverão apresentar rótulo, obrigatoriamente em português, conter as 

seguintes informações: 

� A menção: “Contém gases com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto”; 

� A denominação química abreviada dos GFEE contidos no equipamento ou concebidos para tal, utilizando 

uma norma de nomenclatura sectorial aceite para o equipamento ou substância em questão; 

� A quantidade de GFEE, expressa em quilogramas. 

                                                      
1 Definição constante do Regulamento CE n.º 2037/2000, do Parlamento Europeu e do Conselho de 29 de Junho 
2 Qualificações definidas no Decreto - Lei n.º152/2005, de 31 de Agosto, com a redacção dada pelo Decreto - Lei n.º 35/20008, de 27 de 
Fevereiro 
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k) Deverá ser criado e mantido actualizado um inventário dos equipamentos de refrigeração e de ar 

condicionado presentes no(s) estaleiro(s), identificando o ano de fabrico, o gás e a quantidade do mesmo. 

Este inventário deverá explicitar se os equipamentos bem como as conclusões quanto à isenção ou não do 

cumprimento dos requisitos da alínea h) (ISENTO/NÃO ISENTO). 

l) Os técnicos responsáveis pelas intervenções nos extintores, contendo substâncias regulamentadas, devem 

pertencer ao Grupo E2. 

m) Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com 

reposição das condições existentes antes do início da obra. 

n) Efectuar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas de obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra. 

o) Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário abrir 

novos acessos ou melhorar os existentes deverá o Adjudicatário:  

− Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

− Evitar a destruição de vegetação ripícola; 

− Reduzir a afectação de culturas; 

− Reduzir a afectação de áreas de Reserva Agrícola Nacional ou Reserva Ecológica Nacional; 

− Evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico (nomeadamente 

sobreiros e azinheiras). 

O plano de acessos deverá ser elaborado de acordo com o definido na IO-0134 “Elaboração do Plano de 

Acessos”. 

p) O Adjudicatário deverá sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e 

maquinaria fora destes. 

q) Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à criação 

de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo. 

r) Os caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que possam ter sido 

afectados deverão ser recuperados. 

s) Quando os acessos forem interrompidos deverá acautelar-se a manutenção das serventias de acesso a 

todos os terrenos. 

 

3.1.6. OUTRAS BOAS PRÁTICAS 

a) Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afectadas devem ser devidamente reparados. 

b) Efectuar o revestimento vegetal dos taludes de escavação e aterro tão cedo quanto possível. 

c) Proceder à limpeza regular da via pública, sempre que forem vertidos materiais da construção ou 

materiais residuais da obra. 
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d) Caso as actividades a realizar pelo Adjudicatário envolvam materiais contendo amianto, este deverá ser 

tratado com uma mercadoria perigosa, nos termos do Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias 

por Estrada (RPE). No entanto, caso o amianto esteja imerso ou fixado num ligante natural ou artificial 

(cimento, matéria plástica, asfalto, resina, mineral, etc.), de tal maneira que não possa haver libertação 

em quantidades perigosas de fibras de amianto respiráveis durante o transporte, não está submetido às 

prescrições do RPE. 

 
 
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 EM OBRAS DA REN (ET-003), no tocante ao manuseamento, 

armazenamento e transporte de resíduos. 

 
 
5. PRODUTOS QUÍMICOS 

a) O Adjudicatário obriga-se a criar zonas de armazenagem específicas para produtos químicos, 

devidamente identificadas e delimitadas. 

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

vigor para o efeito. A utilização de produtos químicos deverá ser sempre realizada de acordo com as 

especificações constantes da ficha de segurança de produto. 

c) Para o manuseamento ou preparação de produtos químicos, devem ser utilizados recipientes 

adequados e correctamente rotulados, de acordo com o especificado na IO-0067 relativa à EMBALAGEM, 

ROTULAGEM, ARMAZENAMENTO, UTILIZAÇÃO E DESTINO FINAL DE SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS. 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. 

d) Deve o Adjudicatário garantir 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. 

e) 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. 

f) O Adjudicatário deverá ter disponível e prontamente acessível, um produto absorvente hidrófugo, 

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. 

g) Nas operações de limpeza é proibida a utilização de detergentes que contenham na sua composição 

produtos tensoactivos aniónicos, catiónicos, não iónicos ou anfólitos cuja biodegrabilidade final seja 

inferior a 60%.  
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5.1. INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COM SF6 

a) Deverão ser entregues à REN, previamente à realização dos trabalhos, certificados de 

avaliação/certificação dos técnicos para as intervenções relacionadas com SF6 (instalação, detecção de 

fugas, manutenção, assistência e recuperação) emitidos pela Agência Portuguesa do Ambiente. Dadas as 

especificidades dos equipamentos, poderão ser aceites pela REN técnicos certificados pelos organismos 

de certificação/avaliação de outros Estados-Membros da UE. 

b) Deverá ser assegurada a existência de rótulo, redigido obrigatoriamente em língua portuguesa, que 

deverá conter a seguinte informação: 

 

- A menção: “Contém gases com efeito de estufa abrangidos pelo Protocolo de Quioto”; 

- A denominação química abreviada dos GFEE (neste caso SF6) contidos no equipamento ou 

concebidos para tal; 

- A quantidade de SF6, expressa em quilogramas. 

 

Os rótulos deverão ser colocados preferencialmente ao lado dos pontos de assistência técnica para 

carregamento ou recuperação do SF6 ou na parte do equipamento ou do produto que o contenha. As 

etiquetas deverão obrigatoriamente ser redigidas em língua portuguesa. 

c) Após a intervenção, deverá ser entregue à REN o impresso IP-0189, devidamente preenchido. 

d) O SF6 deve ser recuperado para reciclagem, valorização ou eliminação, através de tecnologias 

ambientalmente aceitáveis. Sempre quer possível o gás deverá ser reutilizado, por exemplo noutros 

equipamentos. 

e) Sempre que exista alteração na qualidade do SF6 recuperado, este deverá ser encaminhado para 

operador de resíduos licenciado, classificado com o LER 160504* - Gases em recipientes sob pressão 

(incluindo halons) contendo substâncias perigosas, não devendo o SF6 ficar armazenado temporariamente 

por um período superior a 90 dias.  

 

5.2. TRANSPORTE DE SF6 RECUPERADO EM BOM ESTADO 

O transporte de SF6 recuperado está sujeito às prescrições do Regulamento Nacional do Transporte de 

Mercadorias Perigosas, sempre que se proceda ao transporte de quantidades superiores a 1000 litros de 

gás. 

Para o transporte por estrada até esta quantidade, deverá ser assegurado o cumprimento dos seguintes 

pontos: 

− Utilização de recipientes aprovados nos termos do Regulamento Português do Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) em bom estado de conservação, devidamente 

identificados com a etiqueta de perigo n.º 2, bem como a marcação do número de identificação 

da mercadoria, precedido das letras UN, de acordo com a figura abaixo. A identificação deverá 

sempre ser feita com base nas orientações definidas na ficha de segurança do produto 
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respectivo. 

 

 

UN 1080 Hexafluoreto de enxofre 
 

Figura 1 – Etiqueta a utilizar na identificação do SF6 recuperado em bom estado 

 

− Existência de, pelo menos, um extintor de incêndio portátil adaptado às classes 

de inflamabilidade A, B e C, com capacidade mínima de 2 kg de pó (ou com 

capacidade equivalente, para outros agentes de extinção aceitáveis), apto a 

combater um incêndio do motor ou da cabine da unidade de transporte; 

− Existência de um colete fluorescente por cada membro da tripulação; 

− Existência de um documento de transporte (guia de transporte da mercadoria), no 

qual deverão constar a designação da mercadoria, a quantidade total e o 

número e descrição dos volumes, de modo semelhante ao exemplo abaixo: 

Exemplo da designação a constar da guia de transporte: 

UN 1080 Hexafluoreto de enxofre, II 

1000 litros, 5 recipientes 

No documento de transporte deverá ainda constar a seguinte frase, de modo a 

evidenciar a utilização da isenção: 

“Transporte que não ultrapassa os limites de isenção prescritos no 1.1.3.6” 

 
 

Para o transporte de quantidades limitadas na acepção do RPE, Decreto-lei nº 41-A/2010, de 29 de Abril, 

deverão ser seguidas as normas específicas de transportes indicadas no ponto 3.4.4 do referido 

documento. 

 

5.3. TRANSPORTE DE SF6 RECUPERADO CONTENDO PRODUTOS CORROSIVOS OU TÓXICOS 

O transporte de SF6 recuperado contendo produtos corrosivos ou tóxicos está sujeito às prescrições do 

Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas, sempre que se proceda ao transporte de 

quantidades superiores a 1000 litros de gás. 

Para o transporte por estrada até esta quantidade, deverá ser assegurado o cumprimento dos pontos 

referidos em para o Transporte de SF6 recuperado em bom estado, com as seguintes adaptações: 

−  Os recipientes serão rotulados com as etiquetas 6 e 8, e o recipiente passa a ser identificado com a 
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indicação UN 3308 gás tóxico e corrosivo, n.s.a., 2, 2.º TC, ADR 

 

 

 

Figura 2 – Etiquetas a utilizar na identificação do SF6 tóxico e corrosivo 

−  A designação na guia de transporte passa a ser semelhante ao exemplo abaixo: 

Exemplo da designação a constar da guia de transporte: 

UN 3308 gás tóxico e corrosivo, n.s.a., II 

1000 litros, 5 recipientes 

 

 

 

5.4. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, DE TINTAS E DE SOLVENTES 

a) Para o transporte de gasóleo, tintas e solventes por estrada até uma quantidade máxima de 1000 

litros, deverá o Adjudicatário assegurar o cumprimento dos seguintes pontos: 

− Utilização de recipientes aprovados nos termos do Regulamento Nacional do Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) em bom estado de conservação, devidamente 

identificados com a etiqueta de perigo n.º 3, bem como a marcação do número de identificação 

da mercadoria, precedido das letras UN, de acordo com as figuras abaixo; 

 

OU 

 

   

UN 1202 Gasóleo e UN 1263 Tintas ou matérias aparentadas às tintas (incluindo solventes e diluentes 

para tintas) 

Figura 3– Etiquetas a utilizar na identificação do gasóleo e de tintas e/ou solventes. 

Nota 1: Símbolo convencional (chama): negro ou branco sobre fundo vermelho; algarismo “3” no canto 
inferior. 
Nota 2: A identificação do tipo de tinta, solvente ou diluente, deverá sempre ser feita com base nas 
orientações definidas na ficha de segurança do produto respectivo. 
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− Existência de um extintor portátil adaptado às classes de inflamabilidade A, B e C, com 

capacidade mínima de 2 kg de pó (ou com capacidade equivalente, para outros agentes de 

extinção aceitáveis); 

− Existência, por cada membro da tripulação, de um colete ou fato retrorreflector, um aparelho de 

iluminação portátil, um par de luvas de protecção e uma protecção para os olhos (p.e óculos de 

protecção); 

− Existência em cada veículo, de um calço com dimensões apropriadas ao peso do veículo e ao 

diâmetro das rodas; 

− Existência de líquido de lavagem para os olhos; 

− Existência de dois sinais de aviso portáteis; 

− Existência de um documento de transporte (guia de transporte da mercadoria), no qual deverão 

constar a designação da mercadoria, a quantidade total e o número e descrição dos volumes, o 

nome e o endereço do expedidor, o nome e o endereço do destinatário, uma declaração 

conforme com as disposições de qualquer acordo particular e o código de restrição em túneis (em 

maiúsculas e entre parênteses).  

 

No documento de transporte deverá ainda constar a seguinte frase, de modo a evidenciar a utilização 

da isenção: 

“Transporte que não ultrapassa os limites de isenção prescritos no 1.1.3.6” 

Para o transporte de quantidades limitadas na acepção do Decreto-Lei n.º41-A/2010, de 29 de Abril 

deverão ser seguidas as normas específicas de transporte indicadas no Capítulo 3.4. do referido 

Decreto-Lei.  

 

5.5. MANUSEAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE TINTAS E DE SOLVENTES 

a) O abastecimento de gasóleo em máquinas ou equipamentos afectos à prestação de serviços deverá 

ser preferencialmente realizado em estações de serviço. 

b) Sempre que seja necessário proceder ao abastecimento de gasóleo em máquinas parqueadas no local 

onde a obra se está realizar, deverá ser garantido pelo Adjudicatário que os meios utilizados no 

abastecimento sejam estanques, minimizando a eventual ocorrência de derrames. 

c) Na utilização das tintas e solventes deverão ser observados os requisitos constantes da IO-0067 – 

EMBALAGEM, ROTULAGEM, ARMAZENAMENTO, UTILIZAÇÃO E DESTINO FINAL DE SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS. 

d) O Adjudicatário deverá também garantir, sempre que utilize tintas e solventes, que estão presentes 

no local meios que garantam a máxima estanquicidade, minimizando a eventual ocorrência de 

derrames. 

e) O Adjudicatário deverá ainda garantir: 

- Que o abastecimento de combustíveis e a utilização de tintas e solventes não sejam realizados 
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na proximidade de linhas de água, pontos de descarga de águas residuais, ou em locais cujo solo 

seja susceptível de permitir uma rápida percolação (ex.: solos arenosos); 

- A utilização de meios primários de contenção de derrames (ex.: colocação de paletas 

retentoras por baixo da mangueira, bem como em eventuais junções da mesma). 

 

5.6. ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE TINTAS E DE SOLVENTES 

a) Em caso de armazenamento de gasóleo e fuelóleo em reservatórios com capacidade global igual ou 

superior a 5 m3 e inferior a 50 m3, deverá o adjudicatário, previamente ao início da utilização, proceder 

à entrega na respectiva câmara municipal de um processo, constituído pelos elementos constantes da 

Portaria n.º1188/2003 de 10/10, alterada pela Portaria n.º1515/2007 de 30 de Novembro (de acordo 

com o DL 267/2002 de 26/11 com a redacção dada pelo DL 195/2008 de 6/10). 

b) Os combustíveis, tintas, solventes e óleos deverão ser armazenados sobre paletas retentoras e numa 

área coberta, ventilada e protegida da intempérie.  

 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (ET) 

a) 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. 

b) 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. 

c) 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. 

 

6.1. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

a) O Adjudicatário deverá fornecer 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. 

b) Salvo acordo prévio em contrário, a REN não cederá, a qualquer título, ao Adjudicatário, qualquer 

Equipamento de Protecção Individual. 

 

6.2. EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

a) 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 
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associados. 

b) As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em 

oficinas licenciadas. 

c) 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. 

d) 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 

a) No armazenamento de produtos químicos e de resíduos no estado líquido, 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), nos estaleiros e nas 

frentes de trabalhos.  

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

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

c) 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 nos 

estaleiros e nas frentes de obra (no caso das linhas). 

 

7. FORMAÇÃO DO PESSOAL 

a) 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. 

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

entenda realizar, no âmbito do SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL, em data e local a acordar previamente. 

c) O Adjudicatário deverá promover acções de sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos 

na obra, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que 

a obra decorre. Essas acções deverão realizar-se previamente ao início da obra e sempre que novos 

trabalhadores entrem em obra. 
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8. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

a) Quando os trabalhos decorram nas instalações pré-existentes (subestações, postos de corte, postos 

repetidores ou edifícios) da REN, 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 actuação e fornecer essa informação aos seus trabalhadores. 

 

9. AUDITORIAS AMBIENTAIS 

a) 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 

 

10. ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

a) O Adjudicatário deverá assegurar que as reclamações do público em geral são registadas e tratadas da 

mesma forma que as ocorrências. 

b) 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. 

c) 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. 



 
DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE GESTÃO AMBIENTAL 

ID: ET – 0007 

Edição: 04 

Data: Janeiro 2012 

 

PÁG. 21/22 

 

11. GLOSSÁRIO 

ACÇÃO CORRECTIVA – acção destinada a eliminar a causa de uma não conformidade detectada ou de outra 

situação indesejável. 

ACÇÃO PREVENTIVA - acção destinada a eliminar as causas de uma potencial não conformidade, ou de outra 

potencial situação indesejável. 

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

uma obra, para a prestação de um serviço ou fornecimento.  

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. 

EQUIPA DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (ESAA) – equipa contratada pela REN para a prestação de 

serviços de supervisão e acompanhamento ambiental. É constituída pelo(s) Técnico(s) de 

Acompanhamento Ambiental, arqueólogo(s) e outros especialistas que venham a ser especificamente 

contratados. 

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 e colocação de equipamentos 

(definição específica para a vertente ambiental). 

ESTUDO AMBIENTAL DE PROJECTO (EAP) - documento elaborado pelo proponente quando o projecto apenas é 

sujeito a procedimento de AIA, quando a entidade licenciadora considere que o mesmo provocará 

impactes significativos no ambiente, em função da sua localização, dimensão ou natureza de acordo com 

os critérios descritos no Decreto-Lei n.º69/2000 de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º197/2005, de 8 de Novembro.  

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) – pessoa que, em nome do Dono de Obra, é responsável pela gestão das 

empreitadas ou prestação de serviços.  
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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). 

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. 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO (RECAPE) - Documento que demonstra o 

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

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

de AIA em fase de anteprojecto ou estudo prévio, se cumprem. 

REN – Rede Eléctrica Nacional 

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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ANEXO II.2 – ELABORAÇÃO DO PLANO DE PREVENÇÃO E GESTÃO DE RESÍDUOS DE 
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1. Objetivo 

Definir a metodologia a adotar na gestão dos resíduos de construção e demolição (RCD) durante a 

realização de empreitadas e prestações de serviços para a REN, cumprindo a legislação aplicável e 

adotando as melhores práticas ambientais na sua gestão.  

 

2. Modo de Proceder 

São considerados como RCD os resíduos provenientes de obras de construção, reconstrução, ampliação, 

alteração, conservação e demolição e da derrocada de edificações, normalmente identificados na família 

17 da Lista Europeia de Resíduos, sendo também incluídos resíduos pertencentes a outras famílias LER, 

desde que tenham origem direta na obra em questão. Os resíduos urbanos (RU) estão excluídos dos RCD 

sendo a sua gestão garantida pela entidade executante através dos sistemas municipais ou multimunicipais 

de recolha e tratamento desta tipologia de resíduos. Não são também abrangidos por esta especificação os 

sobrantes de exploração florestal gerados, sendo estes alvo de tratamento específico a acordar entre o 

Adjudicatário e a REN, S.A. caso a caso, e de acordo com o definido na Especificação Técnica ET-0007 

“Disposições Gerais sobre Gestão Ambiental”. 

 

A gestão de resíduos é feita de acordo com a legislação e com as boas práticas de gestão, no tocante ao 

manuseamento, armazenagem, transporte e destino final dos resíduos. 

 

2.1. Fração valorizável dos RCD – propriedade e gestão da REN 

A fração valorizável dos RCD que constitui propriedade da REN com valor económico (p.e. cabos, postes e 

equipamento desmontados) terá a sua gestão assegurada diretamente pela REN, conforme definido nas 

Condições Técnicas Especiais do Caderno de Encargos. A designação “resíduos valorizáveis” não está 

relacionada com qualquer operação de tratamento de resíduos, nomeadamente a sua valorização, mas 

apenas com o seu valor económico e propriedade. Nos casos de obras de construção que não implicam a 

desmontagem de infraestruturas existentes não existem resíduos valorizáveis propriedade da REN. 

Constitui responsabilidade da entidade executante garantir que: 

− São disponibilizados os meios de contentorização adequados (tipo e número) para a armazenagem 

preliminar de resíduos até à sua recolha para encaminhamento a destino final; 

− São delimitados os espaços para a armazenagem preliminar de resíduos e garantida a sua 

sinalização, sempre que não exista possibilidade de disponibilização de meios de contentorização 

para o efeito (ex.: através da delimitação com correntes, fitas, etc.); 

− Os resíduos valorizáveis são armazenados em estaleiro em locais distintos dos destinados aos 

restantes RCD da obra, e respeitando as condições definidas no ponto 2.2.2; 
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− Os meios de contentorização e os espaços delimitados para deposição de resíduos valorizáveis, 

além de serem identificados com as Fichas de Identificação de Resíduos (FIR) referidas no ponto 

2.2.3, deverão ser identificados como sendo de gestão da REN, de forma bem visível. A título de 

exemplo, na figura seguinte é apresentada um modelo de ficha. 

 

 

Figura 1 – Ficha de identificação dos resíduos cuja gestão constitui responsabilidade da REN (modelo) 

 

A gestão da fração valorizável dos RCD será assegurada posteriormente pela REN, sendo iniciada com a sua 

recolha em estaleiro, ou na frente de obra caso a REN assim o defina.  

A Entidade Executante deverá assegurar a disponibilidade de meios de pesagem, e respetivo operador, 

quando as Condições Técnicas Especiais do Caderno de Encargos o preconizem. 

 

2.2. Fração não valorizável dos RCD – gestão da Entidade Executante 

A responsabilidade pela gestão da fração não valorizável dos RCD gerados no âmbito das atividades 

adjudicadas é exclusivamente da entidade executante. 

Constitui responsabilidade da entidade executante garantir que: 

− Todos os requisitos legais constantes na legislação nacional e comunitária em matéria de gestão 

de resíduos são cumpridos integralmente; 

− As operações de gestão de resíduos são selecionadas de acordo com a hierarquia definida na 

legislação aplicável; 
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− São contratados operadores de destino final devidamente licenciados pela Autoridade Nacional de 

Resíduos (Agência Portuguesa do Ambiente) ou Autoridade Regional de Resíduos (Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional) para a gestão de cada tipo de resíduos; 

− Os transportadores estão devidamente autorizados para a atividade de transporte de mercadorias 

por conta de outrem; 

− Todos os transportes de resíduos são acompanhados pelos registos necessários (Guia de 

Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com o modelo legalmente 

definido) e são realizados de acordo com a legislação em vigor; 

− O PPGRCD é implementado durante a realização da obra, documentando-o com os impressos 

existentes para o efeito, nos termos descritos no ponto 2.2.1 e seguintes; 

− Os meios de contentorização estão sinalizados por intermédio de fichas de identificação, conforme 

o definido no ponto 2.2.3; 

− É disponibilizada a documentação relativa ao destino final dos resíduos e aos transportadores, 

conforme definido no ponto 2.2.6.1; 

− São disponibilizados os comprovativos de destino final dos resíduos, conforme definido no ponto 

2.2.6.2; 

− São disponibilizados os meios de contentorização adequados (tipo e número) para a armazenagem 

preliminar de resíduos até à sua recolha para encaminhamento a destino final; 

− São delimitados os espaços para a armazenagem preliminar de resíduos e garantida a sua 

sinalização, sempre que não exista possibilidade de disponibilização de meios de contentorização 

para o efeito (ex.: através da delimitação com correntes, fitas, etc.); 

− São disponibilizados contentores adequados para a recolha das águas residuais, provenientes das 

lavagens e manuseamento de substâncias e preparações químicas; 

− São utilizados meios de contenção/retenção, para prevenção de fugas ou derrames de 

reservatórios ou embalagens contendo resíduos perigosos passíveis de originar situações de 

emergência ambiental; 

− São substituídos os contentores e os 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; 

− Sempre que tecnicamente exequível, na realização de obras de construção de novas instalações ou 

de remodelação de instalações abrangidas pelo Código dos Contratos Públicos, é assegurada a 

incorporação de pelo menos de 5% de materiais reciclados ou que contenham materiais reciclados 

relativamente à quantidade total de matérias-primas usadas em obra. 
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Figura 2 – Diversos meios de contentorização de resíduos que poderão ser encontrados nas instalações da REN 

 
Figura 3 – Meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames 

 

2.2.1. Plano de Prevenção e Gestão de RCD 

O PPGRCD consta do projeto de execução, devendo o seu cumprimento ser assegurado pela Entidade 

Executante. Caso a Adjudicação da empreitada tenha sido realizada sobre projeto base, cabe à Entidade 

Executante promover o desenvolvimento do PPGRCD, tendo por base a IO-0075 e as operações de destino 

final definidas na IO-002, devendo ser cumprida a hierarquia da gestão de resíduos (preferir operações de 

reciclagem a outras operações de valorização e a operações de eliminação, sempre que tecnicamente 

possível). Deverá sempre ser prevista triagem e armazenagem nas condições referidas no ponto 2.2.2. 

O PPGRCD deve estar disponível no local da obra, para efeitos de fiscalização pelas entidades 

competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execução da obra. 

Caso a adjudicação da empreitada de construção tenha sido feita por troços/lotes, em fase de construção, 

haverá que proceder à elaboração de um PPGRCD relativo a cada troço/lote procedendo à adaptação das 

respetivas quantidades de resíduos previstas no PPGRCD de projeto. Caso seja decidida a reutilização de 

resíduos em obra, que não havia sido prevista em projeto, o PPGRCD deverá também ser atualizado. 

Apenas serão aprovadas pela REN alterações às operações de destino final que sejam devidamente 

fundamentadas. 
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2.2.2. Condições de triagem e armazenagem preliminar 

A Entidade Executante é responsável por efetuar a separação dos resíduos de acordo com as suas 

características físicas e químicas, e tendo em conta a classificação dos resíduos que consta da Lista 

Europeia de Resíduos (códigos LER).  

A recolha dos resíduos nas frentes de obra, e respetivo encaminhamento para o estaleiro de obra, deverá 

ser realizada com a periodicidade adequada (preferencialmente diária), e não aquando do término dos 

trabalhos. 

Deverá ser assegurada a deposição seletiva dos resíduos produzidos nos contentores especificamente 

destinados para o efeito a disponibilizar pela Entidade Executante. 

Sempre que não exista possibilidade de disponibilização de meios de contentorização para o efeito, p.e. 

devido aos elevados volumes de resíduos, deverão ser delimitados espaços para a sua armazenagem 

preliminar (ex.: através da delimitação com correntes, fitas, etc.). Apenas é permitida a deposição em 

espaço delimitado, em alternativa à deposição em contentor, no caso de resíduos não perigosos e que não 

sejam passíveis de ser degradados pela exposição às condições atmosféricas ou transportados pela ação do 

vento. 

Os meios de contentorização e os espaços delimitados para deposição de resíduos são identificados por 

intermédio de fichas de identificação referidas no ponto 2.2.3.  

Os resíduos perigosos devem ser armazenados em contentores fechados, colocados sobre bacias de 

retenção de capacidade adequada, e numa área coberta, ventilada e protegida da intempérie de forma a 

prevenir a geração de águas residuais contaminadas. Deverão ser respeitadas as condições de segurança 

relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos e que estão, regra geral, associadas 

com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) perigosas presentes no resíduo 

em questão. 

As soluções de armazenagem adotadas devem ter em conta a hierarquia de gestão de resíduos, por 

exemplo, deve ser dada preferência à utilização de bacias de retenção reutilizáveis (como paletas de 

suporte ou cubas coletoras com estrutura e grade galvanizada) relativamente a bacias de betão que virão 

a constituir, elas próprias, resíduos perigosos no final da obra.  

Deverá ser garantida a 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. 

Os RCD deverão ser mantidos em obra pelo mínimo tempo possível. Não é permitida a armazenagem de 

resíduos perigosos por período superior a 3 meses. 
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2.2.3. Fichas de Identificação de Resíduos 

As Fichas de Identificação de Resíduos (FIR) são constituídas por um suporte documental, onde estão 

referidas algumas informações úteis para o manuseamento e armazenagem de resíduos. A título de 

exemplo, na figura seguinte é apresentada um modelo de FIR. 

 

Figura 4 – Ficha de Identificação de Resíduos (modelo) 

 

As fichas de identificação de resíduos serão cedidas, sempre que necessárias ou solicitadas, pelo 

colaborador da REN responsável pelo local ou obra onde se realiza o trabalho alvo do fornecimento. No 

entanto, as entidades executantes poderão utilizar modelos próprios que incluam toda a informação 

prevista no modelo REN. 

 

2.2.4. Transporte de RCD 

Todos os transportes de resíduos de construção e demolição devem ser acompanhados por uma Guia de 

Acompanhamento de Resíduos de Construção e Demolição (GARCD), de acordo com o modelo abaixo 

apresentado. Excetuam-se os solos e rochas não contaminados referidos em 2.2.5, que deverão apenas 

ser acompanhados de guias de transporte. 
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Figura 5 - Modelo da GARCD, apresentada no anexo I da Portaria n.º 417/2008 de 11 de Junho. 

O prestador de serviços que acompanha no local a operação de recolha dos resíduos, deve preencher 

sempre a GARCD da seguinte forma: 

1 Verificar o preenchimento pelo transportador do campo I (relativo ao transportador); 

2 Preencher o campo II (relativo à obra em questão produtor), identificando claramente a obra 

e a sua localização; 

3 Preencher o campo III (relativo ao Produtor ou detentor) – A guia (relativa aos resíduos não 

valorizáveis, recorde-se) deve sempre identificar a entidade executante ou o subempreiteiro 

como produtor dos resíduos; 

4 Verificar o correto preenchimento do campo IV, indicando corretamente a quantidade e tipo 

de resíduo a transportar pelo operador, bem como o destinatário dos RCD. 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. 

 

2.2.5. Destino final dos resíduos de construção e demolição 

Os solos e as rochas que não contenham substâncias perigosas (terras sobrantes) provenientes de 

atividades de construção devem ser preferencialmente reutilizados na obra ou trabalho de origem 

(trabalho de construção, reconstrução, ampliação, alteração, reparação, conservação, reabilitação, 

limpeza e restauro), bem como em qualquer outro trabalho de origem que envolva processo 

construtivo, abreviadamente designado por obra de origem, desde que tecnicamente viável e se não 

existirem medidas de minimização de impactes ambientais definidas em contrário.  
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Caso os solos e rochas que não contenham substâncias perigosas não sejam utilizadas na obra de 

origem, poderão ter o seguinte destino: 

− Utilização noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia; 

− Recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras ou de pedreiras e na cobertura 

de aterros destinados a resíduos; 

− Local licenciado pela Câmara Municipal. 

Todos os restantes resíduos de construção e demolição deverão ser encaminhados para operador de 

gestão de resíduos licenciado, com exceção dos resíduos não perigosos reutilizados ou reciclados em 

obra. 

 

2.2.6. Documentação Obrigatória 

2.2.6.1. Documentação a apresentar previamente ao encaminhamento dos resíduos 

Previamente ao encaminhamento dos resíduos para destino final, a documentação relativa aos 

transportadores e destinos finais deverá ser atempadamente submetida à verificação da REN, de forma 

direta ou através das equipas de supervisão ou fiscalização, consoante aplicável, e estar disponível em 

estaleiro de obra.  

• Transportador 

Na tabela seguinte definem-se os documentos relativos ao transportador (que não constitua produtor de 

resíduos ou operador de destino final) que a Entidade Executante deverá apresentar à REN, para 

verificação previamente à saída dos resíduos da obra. 

 

Empresa transportadora Documentos 

Resíduos não perigosos 

- Cópia do Alvará de licença para transporte de mercadorias por conta de outrem, dentro 
da validade; 
- Cópia da garantia financeira obrigatória nos termos do Regime Jurídico de 
Responsabilidade Ambiental (ex.: garantia bancária, apólice de seguro, fundos próprios). 
No caso do seguro de responsabilidade por danos ambientais, a cópia da apólice deverá ser 
acompanhada por cópia das condições gerais, especiais e particulares, conforme 
necessário para clarificação da adequabilidade.  

Resíduos perigosos e 
especiais, abrangidos pelo 
RPE 

- Cópia do Alvará de licença para transporte de resíduos perigosos ou Cópia do Alvará de 
licença para transporte de mercadorias por conta de outrem, dentro da validade; 
- Cópia dos certificados dos condutores, dentro da validade, quando aplicável; 
- Certificado ADR dos veículos-cisternas e dos veículos que transportam matérias ou 
objetos explosivos (não aplicável ao transporte de resíduos não explosivos embalados);  
- Cópia da garantia financeira obrigatória nos termos do Regime Jurídico de 
Responsabilidade Ambiental. 

Tabela 1 - Documentação relativa ao transportador de resíduos a apresentar à REN 
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A Entidade Executante, enquanto produtor dos resíduos, e o operador de gestão de resíduos que 

constitua destino final podem proceder ao transporte de resíduos. Quando os resíduos a transportar se 

encontrarem abrangidos pelos critérios de classificação de mercadorias perigosas, previstos no 

Regulamento Nacional do Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada, a Entidade Executante e o 

operador de destino final estão obrigados ao seu cumprimento. 

 

• Destino final 

Na tabela seguinte definem-se os documentos relativos ao destino final dos solos e rochas não 

contaminados que a Entidade Executante deverá apresentar à REN, para verificação, previamente à sua 

saída da obra. 

Destino dos solos e rochas 
que não contenham 

substâncias perigosas 
(não constitui operador de 

gestão de resíduos) 

Documentos 

Utilização noutra obra sujeita a 
licenciamento ou comunicação 
prévia 

- Cópia do Alvará de licença ou comunicação prévia da obra de destino; 
- Declaração do Diretor de obra em como está disponível para receber a quantidade de 
[concretizar quantidade t/m3] solos e rochas para reutilização na obra [concretizar 
designação da obra e n.º de Alvará/Comunicação Prévia], nos termos do Artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

Recuperação ambiental e 
paisagística de explorações 
mineiras ou de pedreiras  

- Cópia do Alvará de licença da exploração mineira ou pedreira  
- Plano de recuperação ambiental e paisagística, devidamente aprovado, no âmbito do 
qual os solos e rochas serão utilizados ou documento equivalente; 
- Declaração em como a exploração mineira ou pedreira [concretizar designação e n.º 
de Alvará] está disponível para receber a quantidade de [concretizar quantidade t/m3] 
solos e rochas para recuperação ambiental e paisagística, nos termos do Artigo 6.º do 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

Cobertura de aterros destinados a 
resíduos 

- Cópia do Alvará de Licença do aterro destinado a resíduos; 
- Declaração em como o aterro [concretizar designação e n.º de Alvará] está disponível 
para aceitar [concretizar quantidade t/m3] de solos e rochas para reutilização, nos 
termos do Artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março. 

Local licenciado pela Câmara 
Municipal 

- Cópia do Alvará de Licença da C. Municipal (nos termos do art. 1.º do D.L. 139/89 de 
28 de Abril); 
- Declaração do proprietário em como está disponível para receber a quantidade de 
[concretizar quantidade t/m3] solos e rochas. 

Tabela 2 - Documentação relativa ao destino final dos solos e rochas não contenham substâncias perigosas a 
apresentar à REN 

Na tabela seguinte definem-se os documentos relativos ao operador de destino final dos resíduos de 

construção e demolição que a Entidade Executante deverá apresentar à REN, para verificação, 

previamente à sua saída da obra. 

Destino final de RCD Documentos 

Operador de gestão de resíduos 
licenciado 

- Cópia do Alvará de Licença do operador, dentro da validade; 
- Caso o Alvará de licença não explicite as operações de destino final aplicáveis a cada 
LER, deverá ser apresentado esclarecimento escrito do operador que clarifique a 
operação de destino final a aplicar aos LER em causa; 

- Cópia da garantia financeira obrigatória nos termos do Regime Jurídico de 
Responsabilidade Ambiental. 

Tabela 3 - Documentação relativa ao operador de destino final dos RCD a apresentar à REN 
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2.2.6.2. Documentação a apresentar posteriormente ao encaminhamento dos resíduos 

As entidades executantes devem informar a REN, de forma periódica, sobre as quantidades de resíduos 

produzidos em obra e o seu destino final devendo ser registadas em impressos próprios (IP-0108, IP-0204 

e IP-0205), e deverão fazer parte das comunicações periódicas a enviar à REN, de forma direta ou 

através das equipas de supervisão ou fiscalização. Estes impressos deverão ser preenchidos de forma 

cumulativa (mantendo a informação anteriormente reportada) e deverão ser enviados à REN com 

periodicidade mensal, desde que tenha ocorrido reutilização e/ou encaminhamento de RCD para 

destino final. 

A Entidade Executante deverá assegurar que é entregue à REN cópia da Guia de Acompanhamento de 

Resíduos de Construção e Demolição preenchida à saída do estaleiro (ainda sem assinatura do 

destinatário). 

No prazo de 30 dias após a saída dos resíduos de estaleiro, deverá ser entregue à REN cópia do 

Certificado de receção de resíduos, caso o destino final tenha sido um operador de gestão de resíduos, 

ou cópia da GARCD preenchida pelo destinatário.  

No caso dos solos e rochas que não contenham substâncias perigosas, cujo destino final não seja um 

operador de gestão de RCD mas a reutilização, deverão ser entregues cópias das guias de transporte. 

 

 
Anexos: 

IO-0075 - Elaboração do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição  

IP-0110 - Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição  

IP-0108 - Registo de resíduos encaminhados para operadores de resíduos 

IP-0204 - Registo de resíduos prevenidos - reutilização na própria obra 
 
IP-0205 - Registo de solos e rochas encaminhados para destino final (exceto encaminhados para 
operadores de resíduos) 




