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MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Versão 1
02.05.2013

Designação do Fornecimento: Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400 kV, troço entre a subestação da Feira e o apoio P49 da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV)
Actividade:
N.º de Obra (quando aplicável):
Responsável Interno pela Execução da Actividade:
Empresa Responsável pelo Preenchimento:
Período de Reporte:
Preenchido por (nome e rubrica):
Aprovado por (nome e rubrica):

n.º da medida
1
2
3

descrição da medida
Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), onde se inclui o planeamento da execução de todos os elementos das obras e a identificação e pormenorização das medidas de
minimização a implementar na fase da execução das mesmas, e respetiva calendarização. O PAA deverá ser revisto em fase prévia à obra de forma a incluir as medidas de minimização
determinadas pela emissão da Declaração de Impacte Ambiental. [DO/ESAA]
Implementar o Plano de Emergência Ambiental (PEA), que deve prever os meios de atuação em casos de derrames e de outras situações que possam causar a poluição ou degradação do
meio envolvente. Este Plano deverá ser implementado durante a fase de construção . [DO/ESAA]
Implementar o Plano de Acessos. [DO/ESAA]

4

Desenvolver ações de informação à população afetada pelo projeto, antes de qualquer intervenção no terreno, indicando as datas da concretização do projeto e as condicionantes no território,
em particular nas práticas agrícolas e florestais. [DO]

5

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de construção. [DO]

6

Planear as áreas de intervenção de modo a que estas se restrinjam ao estritamente necessário e proceder à sua identificação prévia. A desmatação e abate de árvores deve igualmente ser
limitada à área estritamente necessária à realização dos trabalhos. [EE]

7

Delimitar e salvaguardar as áreas ocupadas por espécies florísticas ecologicamente relevantes ou de Habitats prioritários que se localizem nas imediações das zonas a intervencionar. [EE]

8
9

Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor.
Adicionalmente, deverão ser implementadas medidas de proteção elou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser
acidentalmente afetadas. [EE]
A existir a necessidade de recrutamento a nível local/regional, privilegiar que o mesmo ocorra na envolvente do projeto.
6.1 - No planeamento da obra, e caso seja possível, a entidade executante deverá procurar a contratação local/regional. [EE]

10

O estaleiro deve localizar-se em áreas industriais/industrializadas ou previamente infraestruturadas e vedadas.
Apenas no caso de não ser possível utilizar qualquer destas áreas, importará selecionar locais que obedeçam às seguintes restrições, representadas no Desenho 21 do EIA:
- O estaleiro deverá, ainda, ser localizado preferencialmente em locais de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de
acessos;
- Recomenda-se, assim, que o estaleiro não seja implantado nas seguintes situações:
1. na proximidade de zonas habitadas;
2. em zonas de proteção de património cultural;
3. nas proximidades das principais linhas de água (o estaleiro não deverá ser instalados a menos de 50 m de distância destas e em leitos de cheia);
4. nos locais de maior sensibilidade da paisagem, onde seja necessário procederem à destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico;
5. nos locais coincidentes com os biótopos Linha de Água e Bosque de folhosas. Deverá também minimizar-se sempre que possível a afetação de Matos;
6. Deverá evitar-se a afetação de exemplares de espécies autóctones, como sobreiros;
7. em áreas de ocupação agrícola;
8. em terrenos classificados como RAN e REN;
9. na vizinhança de espaços turísticos;
10. em locais a menos de 100 m de elementos patrimoniais;
11. no caso das ocorrências patrimoniais identificadas na pesquisa documental localizadas fora dos corredores, dado que não foram observadas e logo se desconhece a sua
dimensão/área de dispersão, a localização do estaleiro e abertura de acessos deverá ser efetuada a mais de 200 m. Caso não seja possível, terá que ser efetuada uma prospeção
arqueológica prévia pelo arqueólogo responsável pelo acompanhamento arqueológico, das áreas propostas para as infraestruturas cabendo a este avaliar os impactes e definir as medidas de
mitigação consideradas adequadas. [EE/ESAA]

11

A limpeza de vegetação para instalação do estaleiro devem restringir-se ao mínimo possível [EE]

12

O estaleiro tem rede de drenagem periférica [EE]

13

Os estaleiros devem ser dotados das seguintes condições de funcionamento:
7.1 - Os estaleiros devem ser vedados e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de serem dotados de condições técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos
de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento temporário, tratamento ou eliminação em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito. [EE]
7.2 - Todas as operações a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de óleos, lubrificantes ou outras substâncias passíveis de provocar a contaminação das águas superficiais
ou subterrâneas e dos solos, devem ser realizadas em locais especialmente adaptados para o efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. Deste modo, os estaleiros
devem comportar uma área própria para armazenamento de líquidos e resíduos líquidos, devendo os depósitos respetivos ser dotados de bacias de retenção com capacidade adequada e
dotada de separador de hidrocarbonetos, ou outra solução equivalente que garanta idênticos níveis de prevenção e proteção ambiental. [EE]
7.3 - Nos estaleiros devem existir meios de limpeza imediata (ainda que portáteis) para o caso de ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os
produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames serem tratados como resíduos e encaminhados para destino final adequado. [EE]
7.4 - A saída de veículos das zonas de estaleiro e das frentes de obra para a via pública pavimentada deve, sempre que possível, ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de
terras e lamas pelos rodados dos veículos, devendo ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e adotados procedimentos adequados para a utilização e manutenção desses
dispositivos, ou outra solução equivalente que garanta idênticos níveis de segurança. [EE]
7.5 - As lavagens de betoneiras devem ser efetuadas em locais específicos e preparados para o efeito.[EE]
7.6 - Quando sejam utilizadas instalações sanitárias não químicas para o pessoal da obra, estas instalações devem ser ligadas à rede de saneamento camarária ou, caso tal não seja viável,
ser instalada uma fossa séptica estanque, com capacidade adequada.[EE]
7.7 - Deve ser assegurado o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor, através de ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, através da recolha em tanques ou fossas estanques.[EE]

14

Promover a divulgação do projeto
8.1 - Comunicar o início da construção às Câmaras Municipais de Santa Maria da Feira, Arouca e Castelo de Paiva e freguesias atravessadas pelo projeto. [REN]
8.2 - Disponibilizar um n.º de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões quando necessário [ESAA]
8.3 - Afixar o n.º de atendimento ao público à entrada do(s) estaleiro(s) e em cada frente de obra [ESAA]
8.4 - Os resultados do acompanhamento serão inseridos no Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental [ESAA]

15

Preparar e efetuar ações de formação e sensibilização ambiental dirigidas às equipas da empreitada, no sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projeto e
otimizar a relação entre o desempenho dos trabalhadores afetos à obra e os impactes resultantes da sua atividade. As ações de formação e sensibilização devem englobar, pelo menos, os
seguintes temas:
a. Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem como das áreas envolventes e respetivos usos
b. Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra e respetivas boas práticas ambientais a adotar.
c. Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra.
d. Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adotar em caso de acidente.
e. Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis.
f.
Conhecimento das espécies invasoras e regras para evitar a sua disseminação. [EE/ESAA]

16

Os estaleiros de obra deverão focalizar-se preferencialmente em locais já usados para o mesmo fim ou em locais artificializados ou de solos degradados e de reduzido coberto vegetal, com
acessos próximos. [EE]

17

Evitar a localização de estaleiros, restantes infraestruturas associadas à obra e acessos em áreas de Elevada Qualidade Visual. [EE]

18

Privilegiar a utilização de acessos já existentes, através da sua eventual beneficiação, evitando tanto quanto possível, a abertura de novos acessos. [EE]

19

Face à inevitabilidade de abertura de acessos provisórios, estes deverão ocupar a menor extensão possível, reduzindo também a largura da via e dimensão dos taludes. Devem evitar a
afetação de zonas de vegetação arbórea natural, ripícola e afloramentos rochosos, assim como áreas classificadas como RAN e REN. Deve ser garantido que a abertura de novos caminhos
concilie a operacionalidade do combate aos incêndios.. [EE]

20

Assegurar que a abertura de acessos ocorre apenas após contacto prévio direto com os proprietários/arrendatários dos terrenos que serão afetados. [EE]
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Designação do Fornecimento: Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400 kV, troço entre a subestação da Feira e o apoio P49 da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV)
Actividade:
N.º de Obra (quando aplicável):
Responsável Interno pela Execução da Actividade:
Empresa Responsável pelo Preenchimento:
Período de Reporte:
Preenchido por (nome e rubrica):
Aprovado por (nome e rubrica):

n.º da medida
21
22

descrição da medida
A conceção dos taludes - aterro e escavação - dos acessos (novos ou a beneficiar) plataformas dos apoios e subestação, deverá procurar estabelecer uma modelação mais natural nas zonas
de transição com o terreno existente, conferindo-lhes maior continuidade
Assegurar o acesso às propriedades, sempre que os atuais acessos sejam interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. A alternativa de acesso adequada deverá ser
encontrada através de acordo com os interessados. [EE]

23

Minimizar a afetação de terreno envolvente aos apoios para parquear materiais e para a circulação de maquinaria. [EE]

24

Caso se verifique a inviabilidade de criar caminhos de acesso ou transportar os materiais peça a peca, em zonas onde existam condicionalismos relevantes, proceder à montagem dos apoios
através de meios manuais, com recurso a um mastro de carga ou a helicóptero. [EE]

25

Limitar o corte e decote de espécies arbóreas ao mínimo indispensável. [EE]

26

Nas áreas a desarborizar e desmatar, onde se verifique a presença de plantas exóticas invasoras, de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, proceder á sua
remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em conta que esta ação não deve ser executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a
todas as áreas a intervencionar. [EE]
20.1. Para cada espécie invasora presente na área de estudo será adotado um método adequado para a sua remoção. [EE]

27
28
29

Realizar a desflorestação e desmatação de modo a proteger as árvores e os habitats silvestres, causando o mínimo de perturbação na zona envolvente e permitindo o aproveitamento da
madeira cortada e a remoção e eliminação dos sobrantes da exploração florestal. [EE]
Proceder à decapagem e armazenamento da terra vegetal, possuidora do banco de sementes das espécies autóctones, para posterior aplicação - recobrimento das fundações ou
espalhamento no terreno, no caso dos apoios das linhas elétricas. [EE]
As terras de zonas onde se identificaram a presença de espécies exóticas invasoras devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação. Devem ser
separadas das terras a utilizar na recuperação das áreas afetadas pela obra, não devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal. [EE]

30

Minimizar a afetação de áreas agrícolas. [EE]

31

Salvaguardar as margens das linhas de água e suas galerias ripícolas, devendo definir-se a faixa de proteção das mesmas, no mínimo 10 m para cada lado das margens, na qual não deverá
haver lugar a ações que conduzam à compactação dos solos, a movimentações de terra, circulação das máquinas e viaturas, depósitos de materiais e instalações de estaleiros. [EE]

32
33

No caso dos apoios se virem a implantar relativamente próximos de linhas de escorrência preferencial, garantir o armazenamento de terras suficientemente longe destas linhas de
escoamento, evitando o seu arrastamento nos períodos de chuva. [EE]
Garantir que as ações para implantação dos apoios da linha elétrica em solos da REN, sempre que tal for inevitável, não implicam alterações significativas da topografia do terreno e não
contribuem para o aumento da erosão dos solos. [EE]

34

Caso sejam detetadas morfologias graníticas de especial relevo na área de implantação do projeto, minimizar a sua afetação. [EE]

35

Caso se recorra à utilização de explosivos na escavação dever-se-á ter em consideração a existência de minas na zona e a necessidade de serem controladas as vibrações transmitidas a
estas e a todo o maciço rochoso envolvente. [EE]

36

Garantir a adequada gestão e encaminhamento dos resíduos produzidos durante a obra. [EE]

37

Efetuar uma correta gestão de efluentes, de forma a evitar a contaminação de recursos hídricos e de solo. [EE]

38

Efetuar a sinalização e a vedação física de todas as ocorrências afetadas indiretamente pelos diferentes tipos de infraestruturas necessárias à infraestrutura, incluindo as estruturas conexas
como estaleiros, acessos, restabelecimentos. [EE]

39

Efetuar o acompanhamento arqueológico de todas as operações que impliquem revolvimento do solo, como sejam desmatações, escavações para abertura de caboucos [ARQ]

40
41
42
43
44

Recomenda-se a conservação por salvaguarda e sinalização das ocorrência 120, caso qualquer frente de obra se situe a menos de 50m desta ocorrência. [ARQ]
Recomenda-se a conservação por salvaguarda e sinalização das ocorrência 121, caso qualquer frente de obra se situe a menos de 50m desta ocorrência. [ARQ]
As ações de desarborização, desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas às áreas estritamente necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e a construir,
quer no terreno envolvente aos apoios. [EE]
A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e ser devidamente balizada, devendo ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a
execução da obra, sinalizando-os quando próximos de áreas intervencionadas. [EE]
Evitar a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos temporários, procedendo à sua recuperação logo que possível para sua rápida estabilização. [EE]

45

As terras provenientes da decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na recuperação de áreas afetadas temporariamente no decorrer da execução da obra.[EE]

46

A biomassa vegetal e outros resíduos vegetais resultantes das atividades de desarborização e desmatação devem ser removidos de modo controlado privilegiando-se a sua reutilização. As
ações de remoção devem ser realizadas preferencialmente fora do período crítico dos incêndios florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas.[EE]

47

Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a
erosão hídrica e o transporte sólido.[EE]

48
49
50
51
52

Em períodos de elevada pluviosidade devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a proteção das terras vegetais armazenadas, estabilidade dos taludes e evitar o respetivo
deslizamento.[EE]
Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem ser armazenados prontamente em locais que evitem a contaminação dos solos e das
águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados para destino final adequado. [EE]
Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das
populações. [EE]
Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e
de equipamentos de obra. [EE]
Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com a carga coberta. [EE]

53

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que cumpram as disposições regulamentares aplicáveis em termos de homologação acústica. [EE]

54

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das
emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído. [EE]

55
56
57
58
59

60

Procede-se à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e ventosos, nas frentes de obra e acessos utilizados pelos diversos veículos, que sejam fonte
significativa de poeiras.[EE]
49.1 - Proceder à limpeza e manutenção, nas zonas de estaleiro, sempre que necessário.[EE]
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deve ser precedida da lavagem ou limpeza dos rodados, de modo a minimizar o arrastamento de terras e
lamas pelos rodados dos veículos. [EE]
Garantir que a lavagem de autobetoneiras será feita apenas na central de betonagem, procedendo-se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de
betonagem. [EE]
Sempre que ocorram derrames de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. [EE]
Sempre que se verifique inevitável o atravessamento de linhas de água nos caminhos e acessos, recorrer a dispositivos de proteção (por exemplo, chapas e manilhas), que devem ser
retirados no final dos trabalhos, procedendo-se à recuperação das áreas afetadas.[EE]
Garantir que as entidades executantes dos trabalhos de desmatação e desarborização, efetuam a comunicação prévia à AFN no caso de abate ou desramação de árvores afetadas pelo
nemátodo do pinheiro, nos termos do art. 6.º do DL n.º 95/2011.
60.1 - Foi efetuado o preenchimento do formulário eletrónico de manifesto de exploração florestal em áreas de coníferas hospedeiras do nemátodo da madeira do pinheiro. [EE]
60.2 - Sensibilizar todos os trabalhadores afetos à obra para a responsabilidade de informar a AFN caso seja detetada a presença de árvores afetadas pelo nemátodo do pinheiro. [EE]
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n.º da medida

descrição da medida

61

Garantir que a madeira proveniente do abate e desramação de árvores afetadas pelo nemátodo do pinheiro, incluindo sobrantes de exploração florestal, seja acompanhada de uma cópia da
comunicação prévia, prevista no art. 6.º do DL n.º 95/2011.
61.1 - O formulário eletrónico de manifesto de exploração florestal acompanha sempre a madeira, de modo a assegurar a rastreabilidade do abate, transporte e desrama de material das
coníferas hospedeiras.
61.2 - No caso de os produtos resultantes do abate e desramação serem armazenados, processados ou tratados por empresas, deverão cumprir-se as exigências fitossanitárias previstas no
Anexo III do DL n.º 95/2011. Os particulares/empresas referidos deverão possuir e conservar por um período de 2 anos a cópia da comunicação prévia, prevista no art. 6.º do DL n.º
95/2011.[EE]

62

Garantir que as entidades executantes dos trabalhos de desmatação e desarborização, caso se verifique a presença do nemátodo do pinheiro nas áreas a intervencionar, se encontram
inscritas no registo oficial da DGADR. [EE]

63

No caso de os produtos resultantes do corte de faixa e da manutenção da faixa de proteção da linha serem armazenados, processados ou tratados por empresas, deverão cumprir-se as
exigências fitossanitárias previstas no Anexo III do DL n.º 95/2011. Os particulares/empresas referidos deverão possuir e conservar por um período de 2 anos a cópia da comunicação prévia,
prevista no art. 6.º do DL n.º 95/2011. [EE]

64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75

Sensibilizar todos os trabalhadores afetos à obra para a responsabilidade de informar a AFN caso seja detetada a presença de árvores afetadas pelo nemátodo do pinheiro. [EE]
Na fase de construção devem ser tomadas as medidas necessárias para evitar focos de incêndios com manobra de viaturas ou manuseamento de determinados equipamentos, suscetíveis de
desencadear fogos florestais. [EE]
As desmatações, desbastes e cortes devem ser realizados utilizando mecanismos adequados à retenção de faíscas e os sobrantes resultantes da exploração devem ser removidos do local.
[EE]
O corte ou arranque de sobreiros em povoamento ou isolados carece de autorização do ICNF, de acordo com o DL 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo DL 155/2004, de 30 de junho. [EE]
A rede viária deve manter-se circulável e desobstruída durante o período crítico e deve ser regularizada e consolidada após a conclusão dos trabalhos. [EE]
Os exemplares adultos de espécies arbóreas autóctones, como carvalho-alvarinho (Quercus robur ), sobreiro (Quercus suber ), amieiro (Alnus glutinosa ) e castanheiro (Castanea sativa ) e as
manchas de bosque misto, deverão ser sinalizados junto às áreas a intervencionar de forma a evitar a sua afetação. A decisão sobre os exemplares a sinalizar deverá ser tomada no local.
Esta sinalização deverá ser mantida durante o período em que a obra decorre no local de cada apoio. [EE]
A desmatação deve ser limitada à área essencial para o bom funcionamento da obra, devendo proceder-se sempre que possível apenas ao decote da vegetação, evitando a abertura de
espaços que potenciam a invasão de espécies exóticas invasoras. [EE]
A terra resultante dos locais invadidos por espécies invasoras (Acacia sp . ou outras observadas no decorrer do trabalho) não poderá ser utilizada como terra vegetal, devendo ser colocada no
fundo dos caboucos. [EE]
As ações de piquetagem da linha elétrica e definição dos acessos deverão acompanhadas por um técnico de ambiente, de forma a evitar o corte desnecessário de espécies arbóreas
autóctones e destruição de biótopos de interesse conservacionista. [EE]
Deverão ocorrer ações de formação/sensibilização para os trabalhadores de construção e de abertura de faixa, de modo a que saibam reconhecer as espécies exóticas invasoras e quais as
melhores formas de prevenir a sua disseminação. A realização das ações será da responsabilidade da Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA), que deverá elaborar um
folheto específico. [ESAA / EE]
Deverão ocorrer ações de formação/sensibilização para a equipa que irá efetuar o controlo das espécies exóticas invasoras, nomeadamente sobre a identificação das espécies e sobre a
correta aplicação dos métodos de controlo. [ESAA / EE]
Ponderar a pertinência de implementação de medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (ex. vedações. paliçadas) no que diz respeito ao acesso (pisoteio, veículos) nos locais a
recuperar e mais sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. [EE]

76

Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de
materiais, entre outros, dando especial atenção à necessidade da remoção de objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios. [EE]

77

Todas as áreas afetadas durante a obra devem ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua
reativação. A recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de remoção completa de pavimentos existentes, de descompactação do solo,
regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural e
crescimento da vegetação autóctone. Indicar quais no campo de observações. [EE]

78
79
80
81
82
83
84
85

Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias eventualmente afetados. [EE]
Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou
destruídos. [EE]
Desativar os acessos sem utilidade posterior, de modo a repor a situação inicial, conforme acordado com os proprietários. Deve assegurar-se o encerramento dos acessos aos apoios da linha
elétrica, após a sua implantação, em particular em áreas de RAN, de REN e outras áreas sensíveis. [EE]
Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetados no decurso da
obra. [EE]
Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. [EE]
A recuperação das áreas temporariamente afetadas deve incluir operações de descompactação do solo, a modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e o seu
revestimento com as terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afetados. [EE]
A manipulação de animais selvagens (vivos retidos/aprisionados, feridos ou cadáveres) apenas é realizada após contacto Gestor QAS, e SEPNA se necessário, e seguindo as orientações
recebidas.[DO/ESAA]
As áreas a intervencionar estão assinaladas com marcas visíveis.[EE]

86

Na circulação e parqueamento de viaturas, máquinas e materiais na frente de obra deve minimizar-se a afetação fora das áreas de trabalho e dos acessos. [EE]

87

Os trabalhos realizam-se em dias úteis e no período compreendido entre as 8 horas e as 20 horas, no caso de existência de recetores sensíveis (ex: habitações, escolas, hospitais,etc) na
proximidade do local onde está a ser desenvolvida a prestação de serviços. [EE]

88

No caso dos trabalhos se prolongarem para além das 20 horas ou no caso de se realizarem aos Sábados, Domingos e feriados, foi solicitada licença especial de ruído, no caso de existência
de recetores sensíveis (ex: habitações, escolas, hospitais,etc) na proximidade do local onde está a ser desenvolvida a prestação de serviços. [EE]

89

Foi obtida a licença especial de ruído caso seja necessário o emprego de explosivos após as 20h, aos fins de semana ou feriados , no caso de existência de recetores sensíveis (ex:
habitações, escolas, hospitais,etc) na proximidade do local onde está a ser desenvolvida a prestação de serviços. [EE]

90

A utilização de explosivos foi previamente autorizada pela REN e respeita as condições definidas nas cláusulas técnicas especiais.[EE]

91

As embalagens das SMQ estão corretamente rotuladas.[EE]

92

As Substâncias e Misturas Químicas (SMQ) são depositadas sobre meios de contenção secundária de derrames (palete retentora) durante a sua utilização, sempre que aplicável, e durante a
sua armazenagem.[EE]

93

Existem meios de contenção secundária de derrames/absorvente hidrófobo próximos dos locais de utilização das SMQ.[EE]

94

As Fichas de segurança estão nos locais de utilização das SMQ.[EE]

95

As Fichas de segurança estão redigidas em Português.[EE]

96

As Fichas de segurança obedecem à estrutura indicada na legislação em vigor (cumprem os 16 pontos indicados no ponto 2.4 da IO-0067).[EE]

97

A utilização das SMQ é feita de acordo com o definido nas fichas de segurança respetivas.[EE]

98

As SMQ em estado líquido não se encontram armazenadas em embalagens que tenham contido produtos alimentícios.[EE]

99

Todas as reclamações ou pedidos de informação, de entidades externas e do público em geral, foram registadas nos impressos próprios (IP-0070).[ESAA]

100

Se existem terras sobrantes na obra, estas são reutilizadas na obra de origem.[EE]

101

O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) está disponível em obra.[DO / ESAA]
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MATRIZ DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL
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Designação do Fornecimento: Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400 kV, troço entre a subestação da Feira e o apoio P49 da Linha Carrapatelo-Estarreja 3, a 220kV (400kV)
Actividade:
N.º de Obra (quando aplicável):
Responsável Interno pela Execução da Actividade:
Empresa Responsável pelo Preenchimento:
Período de Reporte:
Preenchido por (nome e rubrica):
Aprovado por (nome e rubrica):

n.º da medida

descrição da medida

102

O PPGRCD está a ser corretamente implementado pela Entidade Executante.[ESAA]

103

Os resíduos encontram-se corretamente identificados e acondicionados.[EE]

104

A zona de armazenagem dos resíduos encontra-se corretamente identificada e delimitada.[EE]

105

Os resíduos perigosos estão depositados sobre meios de retenção secundária (ex.: paletes retentoras), e numa área coberta, ventilada e protegida de intempéries.[EE]

106

Foi entregue a documentação constante das tabelas 1 e 3.[ESAA/EE]

107

As soluções de armazenagem adotadas respeitam a hierarquia de gestão de resíduos.[ESAA/EE]

108

O operador de gestão de resíduos e o transportador, caso não seja o produtor nem o destino final, fez prova da garantia financeira obrigatória, nos termos do regime jurídico da
responsabilidade por danos ambientais.[EE]

109

Os RCD são mantidos em obra pelo mínimo tempo possível e os resíduos perigosos são armazenados pelo período máximo de 3 meses.[EE]

110

As guias de acompanhamento de RCD foram corretamente preenchidas (para quantidades > 3m3).[EE]

111

Foram recebidos os certificados de receção de resíduos, no prazo de 30 dias.[EE]

112

Foram preenchidos os impressos IP-0108, IP-0204 e IP-0205. [ESAA/EE]

113

Os níveis freáticos intercetados na fase de movimentação de terras foram rebaixados por bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para valas abertas no solo. [EE]

114

As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio, superficiais ou subterrâneas foram efetuadas de modo a evitar a deposição de materiais em valas e a rutura de
condutas.[EE]

115

Foi solicitada à Administração de Região Hidrográfica territorialmente competente (ARH) título de utilização de recursos hídricos (TURH), em algum dos casos seguintes:
- licença de captação de águas pertencentes ao domínio público hídrico.
- autorização prévia para a pesquisa de águas subterrâneas particulares para efeitos de captação.
- autorização prévia para a captação de águas particulares.
- comunicação prévia da captação de águas particulares.
- autorização de realização de obras em leitos, margens ou águas particulares.
- licença de rejeição de águas residuais.
[DO / EE]

116

O equipamento está rotulado em língua portuguesa e está localizado em sítio visível.[EE]

117

A planta de estaleiro define os locais para:
- Parque de viaturas;
- Parque de equipamentos;
- Armazenamento de produtos químicos, combustíveis, óleos e outros lubrificantes;
- Armazenamento temporário de resíduos. [EE]

118

Os acessos estão definidos sendo impedida a circulação de pessoas e maquinaria fora destes.[EE]

119

Quando os acessos forem interrompidos deverá acautelar-se a manutenção das serventias de acesso a todos os terrenos.[EE]

120

Sempre que possível, os solos armazenados encontram-se protegidos com coberturas impermeáveis, ou outros meios, para evitar a sua mobilização pela chuva e pelo vento.[EE]

121

As terras vegetais foram recolhidas em locais planos e estáveis devidamente cobertas com material impermeável.[EE]

122

As rochas/pedras de grandes dimensões foram enterradas ou removidas do local.[EE]
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Documentação aplicável:
ET-0070: Requisitos de Gestão Ambiental nas Empreitadas e Prestação de Serviços; ET-0071: Verificação da implementação de requisitos de gestão ambiental nas empreitadas e prestação de serviços; FRA-0001: Controlo de Plantas Infestantes/Invasoras Aplicação de herbicidas; FRA-0002: Gestão de resíduos industriais e urbanos; FRA-0003: Manutenção de Equipamentos contendo CFC, HCFC e GFEE; FRA-0004: Proteção da fauna; FRA-0005:
Proteção da flora; FRA-0006: Minimização do Ruído Ambiente; FRA-0007: Manipulação de Substâncias e misturas químicas; FRA-0010: Relacionamento com o Público; FRA-0012: Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e Resíduos Urbanos; FRA-0014: Gestão de recursos hídricos; FRA–0015: Instalação, manutenção, substituição e destino final de equipamentos contendo Hexafluoreto de Enxofre; FRA-0016: Estaleiros e acessos; FRA0017: Solos; FRA-0018: Racionalização de consumos.

COMENTÁRIOS:

Responsáveis pela implementação das medidas:
DO - Dono de Obra
EE - Entidade Executante
ESAA - Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental
ARQ - Arqueologo (parte integrante da ESAA)

evidências
documentais
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