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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra
(PAAO),
PAAO), referente à fase de construção da Linha entre a Subestação da Central
Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira (existente), a 150 kV,
promovida pela empresa Galp Parques Fotovoltaicos de Alcoutim, Lda.
Neste sentido, este plano, tem como objetivo, o estabelecimento de diretrizes que
garantam:
•

o cumprimento da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na
empreitada;

•

o acompanhamento ambiental da empreitada;

•

a aplicação das medidas de minimização de potenciais impactes ambientais
negativos;

•

a definição de procedimentos e registos relativos às operações que tenham
incidências ambientais;

•

a adaptação das medidas de minimização a situações concretas da obra, a
ajustes
stes de projetos em obra e a situações imprevistas, resultantes ou não de
reclamações.
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2.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

2.1

Enquadramento e Localização do Projeto

A Linha entre a subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação
de Tavira (existente), a 150 kV, insere-se
se nos concelhos de Alcoutim e Tavira,
pertencentes, à data dos Censos de 2011 à sub-região
sub região (NUT III) Algarve e à região
(NUT II) do Algarve.
No quadro seguinte sistematizam-se
sistematizam se os concelhos e freguesias interferidas pelo projeto
pro
em cada um dos corredores em estudo.
Quadro 1 – Concelhos e Freguesias de Inserção do Projeto
Sub-região

Algarve

Concelho

Troço /corredor
A

União das Freguesias de Alcoutim e de Pereiro

B1

União das Freguesias de Alcoutim e de Pereiro
Freguesia de Giões
Freguesia de Vaqueiro
Freguesia de Martim Longo

B2

União das Freguesias de Alcoutim e de Pereiro
Vaqueiros

C

Vaqueiros

C

Cachopo

Alcoutim

Tavira

Freguesias

Na figura seguinte sistematizam-se
sistematizam
os concelhos e freguesias interferidas pelo projeto.
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O Corredor A definido para o desenvolvimento da Linha a 150 kV, entre a subestação
da Central Fotovoltaica de São Marcos e a subestação de Tavira,
Tavira, tem início na parte
nordeste da área de estudo, na Central Fotovoltaica de São Marcos, a construir na área
da subestação em causa. Este corredor desenvolve-se
desenvolve se paralelamente à Linha elétrica
existente da REN, a 400 kV, até á zona sudeste da povoação do Pereiro onde este
corredor se divide posteriormente em duas alternativas, ou seja o corredor B1 (Norte) e
B2 (Sul). Ao longo do seu desenvolvimento é atravessada a União de freguesias de
Alcoutim e Pereiro.
O Corredor adotado, na saída da subestação da central fotovoltaica de São Marcos,
desenvolve-se
se paralelamente à linha elétrica da REN já existente, pelo fato de se tratar
de
e uma área já infraestruturada e que aparentemente terá melhores condições para
assegurar de uma forma mais eficaz a ligação em estudo. De referir que, o corredor em
causa tem 400 metros de largura pelo que na fase subsequente, ou seja, no
desenvolvimento do EIA se irá avaliar com detalhe qual o local mais adequado em termos
técnicos e ambientais para implantar a linha a 150 kV agora em estudo.
O Corredor B1 definido para o desenvolvimento da Linha entre a Subestação da Central
Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira, a 150 kV, assegura a
continuidade do corredor A, definido anteriormente, sendo que se desenvolve a norte da
área em estudo no sentido nordeste-sudoeste.
nordeste sudoeste. Este corredor atravessada o concelho de
Alcoutim e as freguesias apresentados
apresentado nos quadro anterior.
Este corredor, continua depois a desenvolver-se
desenvolver se paralelamente a Linha elétrica a
400 kV da REN até à Rocha da Garcia onde inflete para sul, afastando-se
afastando
da linha de
400 kV existente. Tal acontece pelo facto de existir nesse local uma extensa área afeta a
uma central solar já licenciada. Esta central solar pertence à Solar 4, Energias
Renováveis e possui uma potência de 2000 kw. Esta central fotovoltaica trata-se
trata
de um
forte condicionante ao desenvolvimento do projeto em estudo, pelo
pelo que se teve de evitar
a afetação da mesma, de forma a apresentar uma alternativa que fosse desde logo
viável. Desta forma, o corredor inflete assim para sul até à imediação da Povoação de
Malfrades.
O Corredor B2, interliga-se
se com o corredor A, infletindo
infletindo na Fonte Santa para sudeste,
sendo atravessado o concelho de Alcoutim e a União de Freguesias de Alcoutim e
Pereiro e de Vaqueiros. Este corredor desenvolve-se
desenvolve se a sul do Corredor B1, com um
afastamento variável, segundo uma orientação geral Nordeste – Sudoeste.
Face às povoações ocorrentes, neste corredor e em síntese, tentou evitar-se
evitar
a afetação
ou a aproximação a aglomerados populacionais, desenvolvendo-se
desenvolvendo se muitas vezes entre
povoações. O corredor passa assim a:
•

a sul de Alcaria;

•

a norte do Zambujal;

•

a norte de Malfrades,
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Ao longo do corredor merece destaque ter-se
ter se conseguido o afastamento às povoações
evitando-se
se constrangimentos para as populações. O corredor desenvolve-se
desenvolve
assim, e
como já referido a norte da povoação de Malfrades,
Malfrades, sendo que a área em estudo se
encontra nas proximidades da mesma.
Este corredor desenvolveu-se
desenvolveu se a sul da área de recuperação ambiental da Alcaria
Queimada. Esta área encontra-se
encontra se cerca de 50 m a norte do limite do corredor definido e
trata-se de uma zona de recuperação ambiental ainda por realizar. Desta forma no
decorrer do EIA a entidade responsável por esta recuperação ambiental deverá ser
consultada.
O corredor C desenvolve--se
se a sul da Linha elétrica a 400 kV da REN e da Central solar
já licenciada que é propriedade da Solar 4, Energias Renováveis. Esta central fotovoltaica
trata-se
se de um forte condicionante ao desenvolvimento do projeto em estudo, pelo que se
teve de evitar a afetação da mesma.
Tendo por base este constrangimento e as povoações existentes
existentes apenas foi possível
apresentar uma solução que corresponde ao Corredor C, sendo que existe um outro
constrangimento que é o fato da ligação ter de ser efetuada à subestação da REN que,
se trata de uma infraestrutura já existente.

2.2

Descrição Geral
ral do Projeto

A Galp Parques Fotovoltaicos de Alcoutim, Lda., pretende construir 4 (quatro) Centrais
Fotovoltaicas, no concelho de Alcoutim, designadas por CF Viçoso, CF Pereiro, CF
Albercas e CF de São Marcos. A CF de São Marcos, onde será criada uma subestação
sub
de 30/150 kV, será interligada às restantes por Linhas de Médias Tensão, a 30 kV.
Por indicação da REN, S.A., a referida subestação de 30/150 kV, da Central Fotovoltaica
de São Marcos, será interligada à Rede Nacional de Transporte (RNT), por meio
mei de uma
linha aérea de muito alta tensão, a 150 kV. Essa interligação, que permitirá escoar a
energia das 4 Centrais Fotovoltaicas, será efetuada entre a CF São Marcos e a
Subestação de Tavira (REN, S.A.), situada na Freguesia do Cachopo, Concelho de
Tavira.

2.2.1

Características Técnicas da Linha

Do ponto de vista técnico o projeto é constituído pelos elementos estruturais a seguir
indicados. Todos estes elementos são utilizados pela REN S.A. nas linhas da RNT e têm
em comum as seguintes características:
•

Isoladores
oladores de vidro de 160 kN;
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•

Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados
por uma sapata em degraus e chaminé prismática;

•

Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos
locais de implantação dos apoios;

•

Apoios constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, construídas
a partir de perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de
chapas de ligação e parafusos.

•

Cabos condutores: em açoaço alumínio ACSR 325 (1) "BEAR".

•

Cabos de guarda do tipo ACSR 130 “GUINEA”

•

Apoios reticulados em aço da família: “T" e "CW"

•

Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de
defeito máxima de 40 kA.

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar
(solo, árvores, edifícios, estradas, etc.) deve dizer-se
dizer se que estas são verificadas para a
situação regulamentar de flecha máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85 °C
na ausência de vento.
No entanto, neste projeto, adotaram-se
adotaram se os critérios utilizados pela REN, S.A., os quais
estão acima dos mínimos regulamentares, criando-se
criando se assim uma servidão menos
condicionada e aumentando-se
se o nível de segurança em geral.
Posto
o isto as distâncias de segurança para os cabos face aos obstáculos a sobrepassar
(solo, estradas, árvores, edifícios, outras linhas aéreas) são também variáveis face à
tensão. No quadro seguinte apresentam-se
apresentam se os valores de segurança adotados para a
Linha em estudo a 150 kV, bem como os definidos no RSLEAT.
Quadro 2 – Distâncias de Segurança da Linha a 150 kV a Obstáculos
Distâncias da Linha a Obstáculos (metros)
Tipo de Obstáculos
RSLEAT (mínimos)

REN SA

Solo

6,3

10,0

Árvores

3,1

4,0

Edifícios

4,2

5,0

Estradas

7,8

11,0

Vias férreas eletrificadas *

13,5

13,5

Vias-férreas não eletrificadas
trificadas

7,8

11,0

Outras linhas aéreas *

4,0

4,0 (a)

* considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo

(1) Aluminium Conductors Stell Reinforced
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2.2.2

Atividades de Construção da Linha

2.2.2.1 Atividades Principais e Faseamento
A fase de construção da linha envolve um conjunto de atividades, das quais se referem
três grandes áreas de intervenção: (i) os Postes; (ii) os Acessórios e Isoladores; e (iii) os
Cabos.
A realização destes trabalhos segue a mesma sequência geral, com o início dos
trabalhos pela abertura de caboucos nos novos postes, a que se segue a fase de
construção das fundações, sendo que cada apoio tem um total de 4 fundações. Após
esta fase passa-se
se para a assemblagem
assem
dos apoios, procedendo-se
se seguidamente ao
seu levantamento que, após concluído, permite o início da fase de reaperto dos
parafusos, finalizando a fase dos Postes. Dá-se
Dá se então início à fase de instalação das
cadeias e roldanas, que irão permitir o desenrolamento
desenrolamento dos cabos. Após o
desenrolamento, os cabos serão regulados, terminando o processo.
se assim como principais atividades:
Têm-se
•

Instalação de estaleiro / parques de material;

•

Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos;

•

Trabalhos de desmatação
desma
e de abertura de faixa de proteção;

•

Marcação e abertura de caboucos;

•

Construção dos maciços de fundação

•

Montagem e levantamento dos apoios;

•

Colocação, desenrolamento e regulação dos cabos;

•

Colocação dos dispositivos de balizagem.

2.2.2.2 Instalação de Estaleiros
Est
/ Parques de Material
Numa obra de construção de uma linha não são necessários estaleiros de grandes
dimensões, uma vez que os materiais e equipamentos a utilizar na obra também não são,
em cada momento, em quantidades significativas, sendo efetuado
efetua
um rigoroso
planeamento, de modo a que a entrega em obra, de apoios e cabos, seja feito em
conformidade com as atividades em obra e somente à medida que são necessários.
Assim, os estaleiros de construção das linhas terão essencialmente como função:
•

o apoio administrativo à obra;

•

o armazenamento temporário de materiais e equipamentos (essencialmente
postes desmontados e embalados; embalagens contendo isoladores; bobinas de
cabos; embalagens contendo acessórios dos cabos e das cadeias; varões de aço
para
a as armaduras dos maciços de fundação), de resíduos, etc.;
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•

o parqueamento de veículos e equipamentos (essencialmente pequenas
retroescavadoras e equipamentos para manobra de cabos) utilizados nas diversas
fases de montagem das linhas.

ste respeito e como exemplo relativamente a dimensões, que as
Refira-se ainda a este
bobinas de transporte dos cabos têm um peso médio de 4 toneladas e um “diâmetro”
máximo de 2,5 m e os apoios vêm em atados de cantoneiras cujo comprimento máximo
não ultrapassa os 12 m.
Quanto a resíduos, as embalagens são geralmente de madeira, exceto no caso dos
apoios, em que as embalagens são as próprias peças cintadas com fitas de aço.
O betão das fundações (diretas) dos apoios é fabricado em centrais de betão existentes
na área, e transportado
ortado diretamente para os locais de execução das fundações, não
existindo em estaleiro depósitos significativos de cimento ou de outros constituintes do
betão.
No que se refere a viaturas, todas as viaturas são preferencialmente abastecidas
diretamente nos postos de venda de combustíveis (pelo que também não existem em
estaleiro depósitos significativos de combustíveis ou lubrificantes, apenas muito
pequenas quantidades, específicas dos equipamentos próprios da montagem de linhas,
designadamente máquinas para execução de uniões e para tração e frenagem de cabos
e roldanas). Também não é (contratualmente) permitido ao adjudicatário executar, em
estaleiro, reparações nos materiais e equipamentos da linha em construção (sendo
nestas situações os componentes defeituosos devolvidos ao fabricante e substituídos por
componentes novos), não havendo em estaleiro instalações e produtos para
maquinagem e tratamento das peças dos apoios ou dos outros componentes da linha em
construção.
Desta forma, a seleção da localização dos estaleiros de apoio à obra, recai sobretudo em
locais na proximidade da linha que já estejam infraestruturados com redes de serviços ou
em áreas degradadas e tendo-se
tendo se em consideração ainda outras condicionantes locais
(incluindo as ambientais),
is), que impeçam a sua instalação.
Refira-se
se que no caso das linhas e depois de obtida a licença de estabelecimento, a
construção é adjudicada aos instaladores qualificados, que para além da
responsabilidade pelos fornecimentos de todos os materiais e equipamentos,
equipamentos, é também
responsável pela escolha da localização e projeto de estaleiro(s) / parque(s) de materiais,
obedecendo aos requisitos estabelecidos a este respeito.
O proponente possui um conjunto de procedimentos ambientais que estabelecem as
diretrizes
zes ambientais, condicionantes e medidas de minimização ou compensação a
serem seguidas durante a construção das suas infraestruturas, entre as quais se incluem
os requisitos relativos à seleção da localização dos estaleiros e/ou parques de materiais
de apoio
oio à obra e à sua instalação e funcionamento, garantindo ainda a sua
conformidade com os diplomas legais em vigor.
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Assim, na fase atual do projeto não se encontra ainda definida a localização dos
estaleiros mas serão respeitadas as Condicionantes apresentadas
aprese
no Anexo C (Carta de
Condicionantes do EIA), sendo a seleção dos locais, bem como o respetivo projeto do
estaleiro, definidos pelo adjudicatário da empreitada e sujeitos à aprovação final, para
além da obtenção de outras eventuais autorizações ou licenciamentos
licenciamentos necessários
O Proponente não aprova estaleiros em locais ou com características que não sejam
favoráveis ao seu estabelecimento ou que não cumpram o estipulado nos requisitos
ambientais estabelecidos.

3.

ENTIDADES INTERVENIENTES
INTERVENIE

O sucesso da definição, aplicação ou fiscalização das medidas de gestão ambiental,
durante a realização da empreitada de construção do parque eólico, depende
fundamentalmente, da correta articulação e responsabilização de todos os intervenientes.
São eles:
•

Dono de Obra (DO);

•

Empreiteiro;

•

Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA);

•

Autoridade de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) /Comissão de Avaliação.
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4.

SISTEMA DE RESPONSABILIDADES
RESPONSAB

A prevenção e reparação de danos ambientais, potencialmente introduzidos pela obra,
obra
devem ser tidas em conta por todos os intervenientes no processo de construção da
Linha Elétrica.
Neste sentido, é então fundamental criar um sistema de responsabilização que permita
assegurar o correto desenvolvimento dos trabalhos, obrigando assim, a que todos os
intervenientes tomem as medidas necessárias e desenvolvam práticas capazes de
reduzir os riscos e danos ambientais.

4.1

Dono de Obra

A primeira entidade com responsabilidades no processo de Acompanhamento Ambiental
da Obra é o Dono de Obra. Constitui
Constitui assim obrigação deste interveniente:
•

garantir o cumprimento do exposto na Declaração de Impacte Ambiental (DIA);

•

fornecer o PAAO às demais entidades intervenientes no Acompanhamento
Ambiental da Obra (Empreiteiro, EAA, Autoridade de AIA);

•

contratar a EAA;

•

acompanhar a implementação do presente PAAO;

•

estar presente, sempre que necessário,
acompanhamento ambiental da obra;

•

comunicar à Autoridade de AIA a adoção de medidas de minimização não
previstas, ou a alteração das inicialmente previstas, e que eventualmente venham
a ser consideradas necessárias no decorrer da empreitada, bem como as
eventuais alterações ao projeto que venham a ser consideradas;

•

assegurar a informação, aos restantes intervenientes na obra, de eventuais
comunicações de entidades externas (ex: entidades oficiais) que possam ter
implicações no processo de Acompanhamento Ambiental da Obra;

•

remeter à Autoridade de AIA os Relatórios de Acompanhamento Ambiental da
Obra (RAAO) com a periodicidade pré-definida
pré
no PAAO.
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4.2

Empreiteiro

Constituem responsabilidades do Empreiteiro:
•

elaborar e submeter à apreciação da EAA/DO um plano de gestão de resíduos de
obra;

•

garantir os recursos necessários para uma adequada gestão ambiental da obra;

•

manter o Dono de Obra e a EAA informados quanto à calendarização e evolução
da obra;

•

o cumprimento de toda a legislação em vigor, em matéria de ambiente, aplicável à
empreitada, não podendo alegar
a
desconhecimento do mesmo;

•

implementar as medidas de minimização previstas na DIA e/ou no PAAO,
aplicáveis à sua atividade;

•

implementar medidas corretivas que venham a ser recomendadas pela EAA e
aprovadas pelo Dono de Obra e/ou Autoridade de AIA;

•

reportar
ortar à EAA e ao Dono de Obra eventuais reclamações e/ou queixas que lhe
venham a ser dirigidas;

•

assegurar que a informação relativa ao Acompanhamento Ambiental é do
conhecimento de todos os trabalhadores da obra, incluindo eventuais
subempreiteiros;

•

dar conhecimento
onhecimento à EAA de todas as dificuldades que, eventualmente, possam vir
a ser sentidas na implementação das medidas de minimização recomendadas na
DIA e/ou no PAAO, ou outras que eventualmente possam vir a ser recomendadas
no decorrer da obra;

•

estar presente
ente em todas as reuniões com relevância para o Acompanhamento
Ambiental.

4.3

Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA)

Constituem responsabilidades da EEA:
•

assegurar e verificar a implementação, por parte do Empreiteiro, do exposto no
PAAO;

•

assegurar a existência na obra de um exemplar atualizado do PAAO, acessível a
todos os intervenientes ou interessados;
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•

estar presente em todas as reuniões de obra relevantes para o Acompanhamento
Ambiental da Obra;

•

efetuar ações de sensibilização ambiental ao Empreiteiro
Empreiteiro (as ações devem
estender-se
se a todos os trabalhadores envolvidos na obra);

•

identificar, e submeter à aprovação do Dono de Obra, a necessidade de revisão
das medidas de minimização preconizadas no PAAO (Modelo PAAO-001-R00,
PAAO
Anexo I do presente PAAO);

•

elaborar e manter atualizada
tualizada uma ficha de identificação dos intervenientes na obra
(Modelo PAAO-005-R00,
R00, Anexo II do presente PAAO);

•

elaborar e manter atualizada
tualizada a lista de legislação ambiental aplicável à empreitada
(Modelo PAAO-006-R00,
R00, Anexo II do presente
pre
PAAO);

•

organizar e manter atualizado o Dossier de Ambiente da Obra;

•

efetuar visitas periódicas à obra: a periodicidade das visitas da EAA deverá ser
ajustada às necessidades da obra, podendo aumentar ou diminuir em função da
frequência
equência e da importância
importânc das atividades
tividades realizadas no decorrer da mesma.
Como referência deverão considerar-se
considerar se visitas quinzenais no decorrer da
empreitada, sendo que no início dos trabalhos, aquando da definição das áreas a
intervencionar, deverão realizar-se
realizar
visitas mais frequentes
uentes (ex. semanal);

•

proceder, em cada visita efetuada, e sempre que aplicável, ao registo de
Constatações Ambientais - identificação de situações que constituam Não
Conformidades com a legislação ambiental em vigor, com a DIA ou com o PAAO,
ou situações que ainda que não constituam Não Conformidade, mas que carecem
da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/
melhoria (Modelo PAAO-002-R00,
PAAO
Anexo II do presente PAAO);

•

elaborar e manter atualizado um mapa de registo e acompanhamento
acompanhame
de
constatações ambientais (Modelo PAAO-003-R00,
PAAO
R00, Anexo II do presente PAAO);

•

proceder, em cada visita efectuada, ao preenchimento da tabela de registo de
medidas de minimização (Modelo PAAO-003-R00,
PAAO
R00, Anexo II do presente PAAO);

•

elaborar Relatórios Periódicos
Periódicos de Acompanhamento Ambiental de Obra (RPAAO),
de acordo com a estrutura apresentada no Capítulo 4 deste documento.

•

comunicar ao Empreiteiro eventuais alterações ao PAAO, nomeadamente no que
respeita às medidas de minimização preconizadas no Modelo PAAO-001-R00
PAAO
do
Anexo II do presente plano.
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4.4

Autoridade de AIA

Constituem responsabilidades da Autoridade de AIA:
•

rececionar e remeter à Comissão de Avaliação os RPAAO remetidos pelo Dono
de Obra;

•

avaliar o cumprimento do exposto no PAAO e na DIA;

•

identificar, e comunicar ao Dono de Obra, a necessidade de implementação de
medidas de minimização não previstas no PAAO, sempre que no decorrer da
mesma se venham a identificar impactes ambientais não previstos em sede de
AIA ou Pós-Avaliação,
Avaliação, e o incumprimento
incumprimento dos aspetos previstos na DIA, bem
como solicitar esclarecimentos sobre o desenvolvimento da obra e a implantação
das medidas previstas;

•

efetuar visitas à obra sempre que, em função do reportado nos RAAO, considere
relevante;

•

efetuar
tuar vistoria no final
final da obra, com vista à confirmação do cumprimento da DIA,
PAAO ou demais documentos aplicáveis à mesma.
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5.

DOCUMENTAÇÃO

O registo e documentação de todo o processo de Acompanhamento Ambiental, é
fundamental, não só para a correta informação de todos os intervenientes
intervenientes na obra, como
também como ferramenta de controlo do procedimento de Acompanhamento Ambiental
da Obra implementado.
Os documentos com relevância no Acompanhamento Ambiental da Obra são:
•

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO);

•

Planta
a de Condicionamentos, que deverá ser parte integrante do PAAO;

•

Dossier de Ambiente da Obra;

•

Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RPAAO).

5.1

Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO)

O PAAO constitui o documento no qual são estabelecidas as diretrizes a que os vários
intervenientes no Acompanhamento Ambiental deverão obedecer, de forma a assegurar
os objetivos estabelecidos no capítulo 1, referido anteriormente.
Constitui obrigação do Dono de Obra a elaboração do PAAO, bem como a sua correta
divulgação e disponibilização antes do início da obra, ao Empreiteiro e à EAA. Esta
deverá assegurar a existência de um exemplar atualizado em obra, acessível a qualquer
interveniente ou interessado.

5.2

Planta de Condicionamentos

A planta de condicionamentos é parte essencial do PAAO, pois visa identificar todos os
elementos que, pelas suas características ecológicas, patrimoniais, geológicas ou outras,
deverão ser salvaguardados durante a execução da obra.
obra. Constitui assim, uma
ferramenta de extrema utilidade, para a definição de quaisquer alterações, inicialmente
não previstas (Anexo IV do presente PAAO).
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Dossier de Ambiente da Obra

5.3

O Dossier de Ambiente da Obra constitui o documento base de todo o processo
p
de
Acompanhamento Ambiental, sendo da responsabilidade da EAA a sua elaboração e
atualização.
A versão original do Dossier de Ambiente deve estar arquivada em obra e disponibilizada
a todos os intervenientes na obra ou interessados.
No Dossier de
e Ambiente, deverá constar, obrigatoriamente, a seguinte informação:
•

Ficha atualizada de identificação dos intervenientes na obra (Modelo PAAO-005PAAO
R00, Anexo II do presente PAAO).

•

Planta de Condicionamentos da Obra atualizada (Anexo III do presente PAAO).

•

Plano e programa de trabalhos atualizado.

•

Cópia das comunicações (cartas/faxes/mails) efetuadas com relevância para o
Acompanhamento Ambiental

•

Acta das reuniões de obra com relevância para o Acompanhamento Ambiental
(Modelo PAAO-008
008-R00, Anexo II do presente PAAO).

•

Lista de legislação ambiental aplicável à empreitada (Modelo PAAO-006-R00,
PAAO
Anexo III do presente PAAO).

•

Tabela atualizada de medidas de minimização a aplicar em obra (Modelo PAAOPAAO
001-R00,
R00, Anexo I do presente PAAO).

•

Licenças e autorizações relevantes, com índice remissivo – (DIA, guias de
transportes de resíduos, Despacho Conjunto de Reconhecimento de Interesse
Público do Projeto, licenças de abate de árvores, entre outros)

•

Cópia dos registos de constatações ambientais
ambientais (Modelo PAAO-002-R00,
PAAO
Anexo II
do presente PAAO).

•

Mapa de registo e acompanhamento de constatações ambientais (Modelo PAAOPAAO
003-R00,
R00, Anexo II do presente PAAO).

•

Registo de ações de formação/sensibilização ambiental e/ou distribuição de
normas (Modelo PAAO-004-R00,
PAA
Anexo II do presente PAAO).

•

Relatórios de visita (Modelo PAAO-007-R00,
PAAO
R00, Anexo II do presente PAAO).

•

Registo de revisões do PAAO (Modelo PAAO-009-R00,
PAAO
R00, Anexo II do presente
PAAO).
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Relatórios Periódicos de Acompanhamento Ambiental de Obra (RPAAO)
(RPAAO

5.4

Os RAAO deverão ser elaborados, com uma periodicidade mensal, pela EAA.
Para que a Autoridade de AIA possa ter noção do desempenho de toda a equipa afecta à
obra em causa, deverá ser elaborado um Relatório Preliminar e um conjunto de
Relatórios Periódicos
os de Acompanhamento Ambiental de Obra.
O Relatório Preliminar deverá ter, no mínimo, o seguinte conteúdo:
1.

Introdução
1.1 Identificação do projeto e do proponente;
1.2 Objetivos do Acompanhamento Ambiental da Obra.

2.

Breve Descrição do Projeto
2.1 Localização;
2.2 Principais características do projeto;
2.3 Cronograma previsto para a execução da(s) empreitada(s).

3.

Antecedentes
3.1 Referência a eventuais antecedentes relacionados com processo de AIA (EIA,
DIA, RECAPE).

4.

Identificação das entidades intervenientes no Acompanhamento
Acompanhamento Ambiental e na
execução das obras.

5.

Identificação

das

obrigações

e

responsabilidades

de

cada

entidade

interveniente.
6.

Identificação das medidas de minimização aplicáveis à obra (de acordo com o
formato apresentado no Anexo I).

7.

Identificação da periodicidade dos RPAAO a enviar à Autoridade de AIA.

8.

Anexos
8.1 Planta de Condicionamentos atualizada;
8.2 Planta do estaleiro com indicação das utilizações de cada área.
8.3 Registo fotográfico
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Os Relatórios Periódicos de Acompanhamento Ambiental de Obra deverão ter, no
mínimo, o seguinte conteúdo:
1.

Introdução
1.1 Identificação do projeto e do proponente;
1.2 Referência ao número do relatório, ao mês e ao ano a que reporta;
1.3 Identificação da autoria técnica do relatório.

2.

Evolução da Obra
2.1 Referência às atividades
atividades construtivas desenvolvidas no período a que reporta
o relatório.

3.

Verificação da implementação do PAAO

3.1 Referência
rência a visitas efetuadas
efe
pela EAA;
3.2 Referência à metodologia de Acompanhamento Ambiental;
3.3 Referência ao cumprimento das medidas de minimização preconizadas no
PAAO;
3.4 Referência a eventuais dificuldades manifestadas pelo empreiteiro que
possam ter implicações no cumprimento do PAAO;
3.5 Referência a queixas ou reclamações, relacionadas com aspetos ambientais,
efetuadas por entidades oficiais ou particulares;
3.6 Referência a ações
ções de sensibilização ambiental ministradas no período a que
reporta o relatório.
4.

Conclusões e Recomendações

5.

Anexos

5.1 Plano e programa de trabalhos atualizado;
5.2 Registo da verificação
verificação do cumprimento das medidas de minimização, com
base no Modelo PAAO-001-R00
PAAO
apresentado no Anexo I;
5.3 Registo Fotográfico da Obra;
5.4 Registo de Constatações Ambientais no período a que reporta o relatório;
5.5 Registo de ações de formação/sensibilização ambiental
ambiental e/ou distribuição de
normas e manuais (quando aplicável);
5.6 Licenças ou declarações relevantes ao Acompanhamento Ambiental (licença
de abate de árvores, guia de transporte de resíduos, entre outras)

Linha 150 kV entre a Subestação 30/150 kV da Central Fotovoltaica de
São Marcos e a Subestação de Tavira da REN
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

março 2019

17
Vol. 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental
Rev.01

ANEXOS

Linha 150 kV entre a Subestação 30/150 kV da Central Fotovoltaica de
São Marcos e a Subestação de Tavira da REN
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Vol. 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental – ANEXOS
março 2019
Rev.01

ANEXO I
Medidas de Minimização a Aplicar Durante a Fase de
Construção da Linha Elétrica
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MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

1. Fase de Prepração Prévia à Execução das Obras
MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M1

ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

Desenvolvimento de uma campanha de informação da população na envolvente
do projeto, através das câmaras municipais e juntas de freguesias. A informação
disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as
principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à

Proceder em conformidade

DO

Antes do início da obra

população, designadamente a afetação das acessibilidades. A população será
ainda informada acerca da data de início das obras e do seu regime de
funcionamento
M2

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

M3

Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores
e encarregados envolvidos na execução das obras 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, com particular destaque para a prevenção da contaminação do meio
ambiente.

EAA: seleccionar as matérias a serem
Realização de uma ação de

ministradas na ação de formação bem

sensibilização ambiental no

como transmiti-las aos operários.

início da obra. Repetir as

No início da obra
Sempre que entrar um

ações de formação sempre

Empreiteiro: Assegurar o cumprimento

novo trabalhador em

que se verificar necessário.

dos procedimentos e medidas

obra

recomendadas na ação de formação.

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

1. Fase de Prepração Prévia à Execução das Obras (cont.)
ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

FC 5

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

No projeto de execução, implantar uma sinalização intensiva, nas zonas de vão
que se desenvolvem em áreas consideradas de "sensíveis" para a avifauna,

Projetista: Considerar, em projeto de

mais concretamente nos troços B1 ou B2 correspondente ao atravessamento da

execução, a sinalização BFD na zona

Ribeira da Foupana. Os BFD´s da linha com 35 cm de diâmetro, de fixação

Proceder em conformidade

Antes do início da obra

referida

dupla, em cores vermelho e branco devem ser montados em cada cabo de terra

Empreiteiro: Implantar a sinalização BFD

de 10 em 10 m, dispostos alteradamente (em perfil correspondente a um

de acordo com o projeto de execução

No decorrer da obra

espaçamento aproximado de 5 em 5 m).
FC 13

As operações construtivas que comportem potencial risco de acidente, como a
abertura de fundações, devem ser devidamente sinalizadas e, se necessário,
vedadas, para assegurar a proteção de pessoas, culturas e gado.

Legenda:

No início da obra
Delimitar as áreas
mencionadas

Empreiteiro

Manter durante a fase
de construção

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

2. Implantação dos Estaleiros e Parques de Materiais
ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M5

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

Os estaleiros devem ter em conta a localização definida tendo em atenção as
condicionantes definidas no EIA (Capítulo III e Carta de Condicionantes do
Plano de Acompanhamento Ambiental, mais concretamente RAN, REN,
Azinhais, Domínio Publico Hídrico, Infraestruturas de Transporte, Saneamento e
Abastecimentos), Sempre que se tornem necessárias outras eventuais áreas de
apoio à obra, como locais de deposição de terras, devem preferencialmente ser

O empreiteiro deverá, antes do
início da obra, submeter à

Empreiteiro

aprovação do Dono de Obra e

EAA

Antes do início da obra

EAA a localização do estaleiro

escolhidas áreas já utilizadas para o mesmo fim
M6

O estaleiro e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a
No início da obra

legislação aplicável, de forma a evitar os impactes resultantes do seu normal
funcionamento e garantir um melhor enquadramento paisagístico e atenuação

Vedar as áreas mencionadas

das afetações visuais associadas à presença das obras e respetiva integração

Empreiteiro

Manter durante a fase
de construção

na área envolvente.
Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

3. Desmatação, Limpeza e Decapagem de Solos
ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M7

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

As ações pontuais de desmatação, destruição do coberto vegetal, limpeza e
decapagem

dos

solos

devem

ser

limitadas

às

zonas

estritamente

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

indispensáveis para a execução da obra.
M8
Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da
terra viva e ao seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em
áreas afetadas pela obra, conforme já define o projeto.

FC 3

O empreiteiro deverá, antes do
início da obra, submeter à

Empreiteiro

aprovação do DO e EAA a

EAA

Antes do início da obra

localização das pargas

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem e linhas de água que possam ter sido afetados pelas obras de

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

construção.
FC 4

Evitar a destruição e o pisoteio desnecessários de manchas de vegetação
aquando da movimentação de pessoas e máquinas. Esta recomendação é
particularmente importante no âmbito da construção da nova linha nos habitats
da Diretiva (montado de Quercus spp.).

Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

4. Escavações e Movimentação de Terras
ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M9

Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos
estejam limpos, evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.

M 10

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

OBS. EAA

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.

M 11

A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de
elevada pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para
assegurar a estabilidade dos taludes e evitar o respetivo deslizamento.

M 12

Tal como preconizado no projeto, utilizar os materiais provenientes das
escavações previamente selecionados como material de aterro, de modo a
minimizar o volume de terras sobrantes, e a garantir a adequada gestão dos
solos.

M 13

Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou que estejam
em excesso, devem ser armazenados nos locais com características adequadas
para depósito previamente a serem: incorporados na reposição das áreas junto
aos apoios ou ainda, eventualmente, encaminhados para destino final
adequado.

Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

4. Escavações e Movimentação de Terras (cont.)
ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M 14

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de
contaminação, estes devem ser armazenados em locais que evitem a
contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para
destino final adequado.
FC 1

No final da obra deve ser assegurada a descompactação dos solos não
pavimentados e proceder-se ao revolvimento dos mesmos nas áreas utilizadas
para apoio e ao redor do local de implantação dos apoios, de modo a
descompactá-los e arejá-los, reconstituindo assim, na medida do possível, a sua
estrutura e equilíbrio

FC 12

Reposição dos locais intervencionados no âmbito da montagem dos apoios
promovendo a sua recuperação e integração na paisagem, nomeadamente
através do restabelecimento do relevo natural.

FC 19

Durante a execução da obra deverá ser efetuado o acompanhamento
arqueológico de todas as atividades que impliquem remoção ou movimentação

O

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

comunicar

caminhos

antecedência mínima de 72h,

existentes

e

preparação

das

áreas

de

estaleiro.

Este

empreiteiro

acompanhamento deve ser efetuado por um arqueólogo, por frente de trabalho,

à

EAArq,

no caso das ações inerentes à realização do projeto não serem sequenciais mas

trabalhos

deverá

com

a

previsão

uma

dos

No decorrer das ações
Empreiteiro

que envolvam

EAArq

movimentação de solo,
após a desmatação

sim simultâneas.
Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

4. Escavações e Movimentação de Terras (cont.)
ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

FC 20

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

A construção terá que ter acompanhamento arqueológico permanente, contínuo
e presencial (se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo
terá de se garantir o acompanhamento de todas as frentes) durante as
operações que impliquem movimentações de terras (desmatações, escavações,
terraplanagens, depósitos, abertura de acessos, escavação dos caboucos dos
apoios e zonas de empréstimos/depósito de inertes), quer estas sejam feitas em
fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de

O

empreiteiro

comunicar

deverá

com

uma

No decorrer das ações
Empreiteiro

que envolvam

EAArq

movimentação de solo,

antecedência mínima de 72h,
à

EAArq,

a

previsão

dos

após a desmatação

trabalhos

estaleiros, abertura de caminhos ou desmatação.
FC 21

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),
seguindo os métodos preconizados para outros trabalhos arqueológicos,

Proceder em conformidade

EAArq

No decorrer da obra

incluindo o registo das estruturas identificadas e eventuais vestígios, a
identificar.
Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

5. Abertura ou Melhoramento de Acessos
MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M 15

Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao
melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser realizadas de
modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do solo fora das zonas
que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.

M 16

ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

O empreiteiro deverá, antes de
início da obra submeter a

Empreiteiro

aprovação do DO e EAA o

EAA

Antes do início da obra

plano de acessos.

Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de
obras na via pública, tendo em consideração a segurança e a minimização

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

das perturbações nas atividades das populações.
M 17

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto
não fiquem obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal
utilização por parte da população local.

M 18

Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego submeter
previamente os respetivos planos de alteração à entidade competente, para
autorização.

M 19

Garantir a 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.

FC 2

Implementar nas vias de acesso, as passagens hidráulicas previstas, para
restabelecimento das linhas de água intercetadas.

Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

6. Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria
MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M 20

ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para
proceder ao transporte de equipamentos e materiais de/para os estaleiros, de
eventuais terras de empréstimo e de materiais excedentários a levar para

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis.
M 21

Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser
adotadas velocidades moderadas, de forma a minimizar a emissão de
poeiras.

FC 14

Assegurar que os trajetos dos veículos utilizam as vias principais existentes
até ao local do projeto

M 22

Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo
particulado em veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir
a dispersão de poeiras.

M 23

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos
que originem o menor ruído possível.

M 24

Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem
homologação acústica nos termos da legislação aplicável e que se encontrem
em bom estado de conservação/manutenção.

Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

6. Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria (cont.)
MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M 25

ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

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

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à
emissão de ruído.
M 26

Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de
habitações sejam realizadas preferencialmente no período diurno e nos dias
úteis, de acordo com a legislação em vigor, devendo ser solicitadas licenças
especiais de ruído para os casos excecionais.

FC 9

Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados
pelo fabricante para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam
utilizados nos trabalho.

M 27

A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deverá ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de
terras e lamas pelos rodados dos veículos.

Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

6. Circulação de Veículos e Funcionamento de Maquinaria (cont.)
MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

FC 7

ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local
de trabalho, mas em oficinas licenciadas e, caso seja necessário proceder ao
manuseamento de óleos e combustíveis, devem ser previstas áreas

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer derrame.

FC 8

A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de
betonagem. Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não
permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das
calhas de betonagem, para que fiquem depositados junto das terras a utilizar
posteriormente, no aterro das fundações.

FC 15

A segurança e higiene do espaço dentro e fora do estaleiro e na própria obra,
devem ser asseguradas, salvaguardando também eventuais acidentes com
pessoas não afetas à obra.

Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

7. Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos
MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M 28

ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, com base no
PPGRCD, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos
na obra, com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista
Europeia de Resíduos (LER), a definição de responsabilidades de gestão e a
identificação dos destinos finais mais adequados para os diferentes fluxos de

Apresentar ao DO e EAA para

Empreiteiro

aprovação o Plano de Gestão

Antes do início da obra

de Resíduos

EAA

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

resíduos
FC 6

Implementação e atualização, na fase de construção, dos Planos de
Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição da Linha,
elaborados nos termos do Decreto-Lei n.º 46/2008 de 12 de março, nos quais
se procede à caracterização sumária da obra e à identificação e classificação
dos resíduos em conformidade com a legislação em vigor.

M 29

Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de
acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor.
Deve ser prevista a contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames.
Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens
e leitos de linhas de água e zonas de máxima infiltração.

M 30

Legenda:

São proibidas queimas a céu aberto.

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

7. Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos (cont.)
ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M 31

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

Os resíduos produzidos nas áreas sociais dos estaleiros e equiparáveis a
resíduos urbanos devem ser depositados em contentores especificamente

Colocar um eco-ponto no

destinados para o efeito, devendo ser promovida a separação na origem das

estaleiro de apoio à obra

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

frações recicláveis e posterior envio para reciclagem.
M 32

Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados
em recipientes adequados e estanques, para posterior envio a destino final
apropriado, preferencialmente a reciclagem.

M 33

Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e
respetivos destinos finais, com base nas guias de acompanhamento de
resíduos.

M 34

Assegurar

o

destino

final

adequado

para

os

efluentes

domésticos

provenientes dos estaleiros, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao
sistema municipal ou, alternativamente, recolha em tanques ou fossas
estanques e posteriormente encaminhados para tratamento.
Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – FASE DE CONSTRUÇÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

7. Gestão de Produtos, Efluentes e Resíduos (cont.)
MEDIDAS MINIMIZAÇÃO

M 35

ACÇÕES DE
OPERACIONALIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
RESPONSÁVEL IMPLEMENTAÇÃO

APLICAÇÃO
DATA

OBS. EAA

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve procederse 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

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

Proceder em conformidade

Empreiteiro

No decorrer da obra

recolha por operador licenciado.
M 36

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. Proceder à limpeza
destes locais, no mínimo com a reposição das condições existentes antes do
início dos trabalhos.

M 37

Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos
locais em obra, assim como os pavimentos que tenham eventualmente sido
afetados ou destruídos.

M 38

Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas,
equipamentos e/ou serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes,
que sejam afetados no decurso da obra.

M 39

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de
drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção.

Legenda:

EAA – Equipa de Acompanhamento Ambiental; DO – Dono de Obra; EAArq – Equipa de Acompanhamento Arqueológico

Modelo PAAO-001-R00

ANEXO II
Modelos a Utilizar no Acompanhamento Ambiental
Registo de Constatações Ambientais (Modelo PAAO-002-R00)
PAAO
Mapa de Registo e Acompanhamento de Constatações Ambientais (Modelo PAAO-003-R00)
PAAO
Registo de Acções de Formação/Sensibilização Ambiental e/ou Distribuição de Manuais
(Modelo PAAO-004-R00)
R00)
Ficha de Identificação dos Intervenientes na Obra (Modelo PAAO-005-R00)
PAAO
R00)
Lista de Legislação Ambiental Aplicável (Modelo PAAO-006-R00)
PAAO
Ficha de Registo de Visita a Obra (Modelo PAAO-007-R00)
PAAO
Acta de Reunião (Modelo PAAO-008-R00)
PAAO
Mapa de Revisão do PAAO (Modelo PAAO-009-R00)
PAAO

Linha 150 kV entre a Subestação 30/150 kV da Central Fotovoltaica de
São Marcos e a Subestação de Tavira da REN
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Vol. 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental – ANEXO II
março 2019
Rev.01

CONSTATAÇÃO AMBIENTAL EM OBRA
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

Identificação do Empreendimento e Equipas
Empreendimento:

Dono de Obra:

EAA:

Empreiteiro:

Fiscalização:

Caracterização da Constatação
N.º:

Não Conformidade:

N.º

Observação:

N.º

Queixa/Reclamação:

N.º

Descrição:

DO/EAA:
Data:

Empreiteiro:
/

/

Data:

/

/

/

/

Medida Correctiva / Preventiva
Acção correctiva

Acção Preventiva

Descrição:

Prazo de
Implementação:

Resp.
Implementação:

DO/EAA:
Data:

Empreiteiro:
/

/

Data:

Avaliação de Eficácia
Melhoria Efectiva

Sem Efeito

Descrição:

Responsável pela Verificação
(DO/EAA):

Data:

/

/

Modelo PAAO-002-R00

MAPA DE REGISTO DAS CONSTATAÇÕES AMBIENTAIS
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

Identificação do Empreendimento

Empreendimento:

Dono de Obra:

EAA:

Data:

Empreiteiro:

/

/

Fiscalização:

Registo de Constatações Ambientais
Caracterização da Constatação
N.º

Tipo / N.º

data

Medida Correctiva / Preventiva
Descrição

Descrição

Prazo
Implementação

Avaliação da Eficácia

Resp.
Implementação

Data

Observações

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

Modelo PAAO-003-R00

FORMAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

Distribuição de Manuais de Sensibilização Ambiental

Formação

Identificação do Empreendimento

Empreendimento:

Dono de Obra:

Identificação da Acção de Formação/Sensibilização

Acção de Formação:

Horário:

Formador:

Duração:

Local:

Sumário:

Data:

/

/

Rubrica Formador:

Empresa

Nome do Formando

Rubrica Formando

Modelo PAAO-004-R00

IDENTIFICAÇÃO DOS INTERVENIENTES NA OBRA
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira
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Modelo PAAO-009-R00

LEGISLAÇÃO AMBIENTAL APLICÁVEL
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

Identificação do Empreendimento

Empreendimento:

Dono de Obra:

Data Actualização:
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/

Listagem da Legislação Aplicável
Diploma
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/

/
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/
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/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/
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Âmbito

Observações

Modelo PAAO-006-R00

RELATÓRIO DE VISITA
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

N.º:

Data:

/

/

Identificação do Empreendimento

Empreendimento:

Dono de Obra:

Tarefas Realizadas

Descrição Sumária das Tarefas Realizadas

Horário
:
:
:
:
:
:

Identificação dos Intervenientes

Registo de Contactos (Pessoas / Empresas)

Função

´

Modelo PAAO-007-R00

RELATÓRIO DE VISITA
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

Resumo / Observações

Emitido por:
Data:

Verificado por:
/

/

Data:

/

/

Modelo PAAO-007-R00

ATAS DE REUNIÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira
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/
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Empreendimento:
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:
:
:
:
:
:
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Participantes
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Modelo PAAO-008-R00

ATAS DE REUNIÃO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira

Resumo / Observações

Modelo PAAO-008-R00

MAPA DE REVISÃO DO PAAO
Linha a 150 kV entre a Subestação da Central Fotovoltaica de São Marcos e a Subestação de Tavira
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Modelo PAAO-009-R00
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LEGISLAÇÃO EM VIGOR APLICÁVEL AO PRESENTE PROJETO
Documento

Âmbito de Aplicação / Objetivo
Avaliação de Impacte Ambiental

Altera o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental dos
Decreto-Lei n.º 152-B/2017 de 11 de Dezembro projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos
significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2014/52/UE
Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro

Estabelece os requisitos e as normas técnicas aplicáveis à
documentação a apresentar pelas proponentes nas diferentes
fases de avaliação de impacte ambiental.

Decreto-Lei n.º 179/2015 de 27 de agosto

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro (alterado pelo Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de
março), que estabelece o Regime Jurídico da Avaliação de
Impacte Ambiental dos projetos públicos e privados suscetíveis
de produzirem efeitos significativos no ambiente, transpondo
para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 2011/92/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro de
2011, relativa à avaliação dos efeitos de determinados projetos
públicos e privados no ambiente

Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março

Procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro, que estabelece o regime jurídico de avaliação de
impacte ambiental (AIA) dos projetos públicos e privados
suscetíveis de produzirem efeitos significativos no ambiente,
transpondo a Diretiva n.º 2011/92/UE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 13 de dezembro de 2011, relativa à avaliação
dos efeitos de determinados projetos públicos e privados no
ambiente.

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro

Estabelece o regime jurídico da avaliação de impacte ambiental
(AIA) dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem
efeitos significativos no ambiente, transpondo a Diretiva n.º
2011/92/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de
dezembro, relativa à avaliação dos efeitos de determinados
projetos públicos e privados no ambiente. Alterado pelo DL n.º
47/2014, de 24 de março

Declaração de Retificação n.º 13-H/2001 de 31
de maio

De ter sido retificada a Portaria n.º 330/2001, do Ministério do
Ambiente e do Ordenamento do Território, que fixa as normas
técnicas para a estrutura da proposta de definição do âmbito do
EIA (PDA) e normas técnicas para a estrutura do estudo do
impacte ambiental (EIA), publicada no Diário da República, 1.ª
série, n.º 78, de 2 de abril de 2001

Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril

Fixa as normas técnicas para a estrutura da proposta de
definição do âmbito do EIA (PDA) e normas técnicas para a
estrutura do estudo do impacte ambiental (EIA)
Resíduos

Decisão da Comissão 2014/955/EU de 18 de
dezembro de 2014

Publica a Lista Europeia de Resíduos LER, alterando a Decisão
2000/532/CE, relativa à lista de resíduos, em conformidade com
a Diretiva 2008/98/CE do Parlamento Europeu e do Conselho,
relativamente a uma lista harmonizada de resíduos que tem em
consideração a origem e composição dos resíduos. Esta decisão
é obrigatória e diretamente aplicável pelos Estados Membros a
partir de 1 de junho de 2015 (deixando a partir de tal data a
Portaria 209/2004, de 3 de março, de poder se aplicada e
passando a aplicar-se diretamente a Decisão referida).

Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio

Aprova o regime jurídico da gestão de resíduos de equipamentos
elétricos e eletrónicos, transpondo a Diretiva n.º 2012/19/UE, do
Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012.
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Resíduos

Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de junho

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5
de setembro, transpõe a Diretiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de novembro, relativa aos
resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na
área dos resíduos. Alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7
de maio

Portaria n.º 1324/2010, de 2 de dezembro

Altera o Regulamento de Aplicação do Produto da Taxa de
Gestão de Resíduos, aprovado pela Portaria n.º 1127/2009, de 1
de outubro

Portaria nº 172/2009 de 17 de fevereiro

Aprova o Regulamento dos Centros integrados de recuperação
Valorização e Eliminação de resíduos Perigosos (CIRVER)

Portaria n.º 417/2008, de 11 de junho

Define os modelos para as Guias de Acompanhamento de
Resíduos de Construção e Demolição.

Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março

Regime de operação de resíduos resultantes de obras ou
demolições de edifícios e derrocadas, designados de Resíduos
de Construção e Demolição (RCD), compreendendo a sua
prevenção, reutilização, recolha, transporte, armazenagem,
triagem, tratamento, valorização e eliminação. Alterado pelo DL
n.º 73/2011.

Decreto-Lei n.º 45/2008, de 11 de março

Assegura a execução e garante o cumprimento, na ordem
jurídica interna, das obrigações decorrentes para o Estado
Português do Regulamento (CE) n.º 1013/2006, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 14 de junho, relativo à transferência
de resíduos, e revoga o DL n.º 296/95 de 17 de novembro.

Portaria n.º 320/2007, de 23 de março

Altera a P n.º 1408/2006, de 18 de dezembro, que aprovou o
Regulamento do Funcionamento do Sistema Integrado de
Registo Eletrónico de Resíduos.

Portaria n.º 1408/2006, de 18 de dezembro

Aprova o Regulamento o Regulamento de funcionamento do
Sistema Integrado de Registo Eletrónico de Resíduos (SIRER).
Alterada pela P n.º 320/2007, de 23 de março

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 do Conselho, de 5 de abril, e a Diretiva
n.º 91/689/CEE, do Conselho, de 12 de dezembro. Alterado pelo
DL n.º 173/2008, de 26 de agosto, L n.º 64-A/2008, de 31 de
dezembro, DL n.º 183/2009, de 10 de agosto, DL n.º 73/2011, de
17 de junho e DL n.º 127/2013, de 30 de agosto.

Portaria n.º 209/2004, de 3 de março

Aprova a Lista Europeia de Resíduos (revogada)

Despacho n.º 25297/2002, de 27 de novembro

Proibição de deposição e descarga de resíduos de toda a
espécie em terrenos agrícolas, florestais e cursos de água ou
noutros locais não submetidos a uma atividade agrícola, mas que
são parte integrante da nossa paisagem rural e do nosso
património natural

Portaria n.º 335/97, de 16 de maio

Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos em
território nacional.
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Substâncias e Preparações Perigosas

Decreto-Lei n.º 41-A/2010, de 29 de abril

Regula o transporte rodoviário e ferroviário de
mercadorias perigosas. Revoga o DL n.º 170-A/2007, de
4 de maio. Alterado pelo DL n.º 206-A/2012, de 31 de
agosto e DL n.º 19-A/2014, de 7 de fevereiro

Decreto-Lei n.º 63/2008, de 2 de abril

Procede à primeira alteração ao DL n.º 82/2003, de 23 de
abril, que aprova o Regulamento para a Classificação,
Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança
de Preparações Perigosas.

Decreto-Lei n.º 82/2003, de 23 de abril

Aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem,
Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança das
Preparações Perigosas. Alterado pelo DL n.º 63/2008 e
DL n.º 155/2013.
Ruído

Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto

Alteração ao DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro

Declaração de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março Retifica o DL n.º 9/2007, de 17 de janeiro

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 DL n.º 292/2000,
de 14 de novembro. Alterado pelo DL n.º 278/2007, de 1
de agosto

Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
14 de dezembro, que altera a Diretiva n.º 2000/14/CE,
relativa à aproximação das legislações dos Estados
membros em matéria de emissões sonoras para o
ambiente dos equipamentos para utilização no exterior

Declaração de Retificação n.º 57/2006, de 31 de
agosto

Retifica o DL n.º 146/2006, de 31 de julho

Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho

Transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º
2002/49/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de
25 de Junho, relativa à avaliação e gestão do ruído
ambiente.

NP 1730 de 1996

Norma do Ruído Ambiente
Recursos Hídricos e Qualidade da Água

Lei n.º 12/2018, de 2 de março

Decreto-Lei n.º º 42/2016, de 1 de agosto

Modifica o regime de atribuição de títulos de utilização do
domínio público hídrico relativamente a situações
existentes não tituladas, procedendo à sétima alteração
ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que
estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos.
Altera as normas respeitantes à monitorização dos
elementos de qualidade das águas superficiais, das
águas subterrâneas e das zonas protegidas relativos ao
estado ecológico, procedendo à segunda alteração ao
Decreto-Lei n.º 77/2006, de 30 de março, e transpondo a
Diretiva 2014/101/UE da Comissão, de 30 de outubro de
2014, que altera a Diretiva 2000/60/CE do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2000
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Recursos Hídricos e Qualidade da Água

Lei n.º 34/2014, de 19 de junho

Segunda alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que
estabelece a titularidade dos recursos hídricos.

Lei n.º 78/2013, de 21 de novembro

Procede à primeira alteração à Lei n.º 54/2005, de 15 de
novembro, que estabelece a titularidade dos recursos hídricos.

Lei n.º 44/2012, de 29 de agosto

Sexta alteração ao Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
que estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

Portaria n.º 259/2012, de 28 de agosto

Estabelece o programa de ação para as zonas vulneráveis de
Portugal continental

Decreto-Lei n.º 130/2012, de 22 de junho

Procede à segunda alteração à Lei n.º 58/2005, de 29 de
dezembro, que aprova a Lei da Água, transpondo 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.

Decreto-Lei n.º 83/2011, de 20 de junho

Estabelece especificações técnicas para a análise e
monitorização dos parâmetros químicos e físico-químicos
caracterizadores do estado das massas de água superficiais e
subterrâneas e procede à transposição da Diretiva n.º
2009/90/CE, da Comissão, de 31 de julho

Decreto-Lei n.º 82/2010, de 2 de julho

Prorroga o prazo para a regularização dos títulos de utilização de
recursos hídricos e dispensa os utilizadores desses recursos da
prestação da caução para recuperação ambiental quando
constituam garantia financeira, procedendo à quinta alteração ao
DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio.

Decreto-Lei n.º 245/2009, de 22 de setembro

Quarta alteração do DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio,
simplificando o regime de manutenção em vigor dos títulos de
utilização dos recursos hídricos emitidos ao abrigo da legislação
anterior, e primeira alteração do DL n.º 147/2008, de 29 de julho,
estabelecendo a competência da Agência Portuguesa do
Ambiente no domínio da responsabilidade ambiental por danos
às águas.

Decreto-Lei n.º 137/2009, de 8 de junho

Prorroga, por um ano, o prazo para a regularização dos títulos de
utilização de recursos hídricos previsto no DL n.º 226-A/2007, de
31 de maio.

Decreto-Lei n.º 107/2009, de 15 de maio

Aprova o regime de proteção das albufeiras de águas públicas de
serviço público e das lagoas ou lagos de águas públicas.

Decreto-Lei n.º 97/2008, de 11 de agosto

Estabelece o regime económico e financeiro dos recursos
hídricos

Decreto-Lei n.º 93/2008, de 4 de junho

Segunda alteração ao DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que
estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos

Decreto-Lei n.º 391-A/2007, de 21 de dezembro

Primeira alteração ao DL n.º 226-A/2007, de 31 de maio, que
estabelece o regime da utilização 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, alterado
pelos DL 391-A/2007, de 21 de dezembro, DL n.º 93/2008, de 4
de junho, DL n.º 107/2009, de 15 de maio, DL n.º 245/2009, de
22 de setembro, DL n.º 82/2010, de 2 de julho e L n.º 44/2012.
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Recursos Hídricos e Qualidade da Água
Autoriza o Governo a aprovar o regime de utilização dos recursos
hídricos.

Lei n.º 13/2007, de 9 de março

De ter sido retificada a Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro, que
Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de estabelece a titularidade dos recursos hídricos, publicada no
janeiro
Diário da República, 1.ª série - A, n.º 219, de 15 de novembro de
2005.
Lei n.º 58/2005, de 20 de dezembro

Aprova a Lei da Água. Alterada pelo DL n.º 245/2009, de 22 de
setembro, DL n.º 60/2012, de 14 de março e DL n.º 130/2012, de
22 de junho

Lei n.º 54/2005, de 15 de novembro

Estabelece a titularidade dos recursos hídricos. Alterado pela
Declaração de Retificação n.º 4/2006, de 16 de janeiro, DL n.º
78/2013, de 21 de novembro e L n.º 34/2014, de 19 de junho

Decreto-Lei n.º 149/2004, de 22 de junho

Altera o DL 152/97, de 19 de junho

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. Alterado pelo DL n.º 348/98, DL n.º
261/99, DL 172/2001, DL n.º 149/2004, DL n.º 198/2008

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 seus principais usos, alterado pelos DL
52/99, DL n.º 53/99, DL n.º 54/99, DL n.º 56/99, DL n.º 431/99,
DL n.º 243/2001, DL n.º 135/2009, DL n.º 103/2010 e DL n.º
83/2011.

Decreto-Lei n.º 468/71, de 5 de novembro

Revê, atualiza e unifica o regime jurídico dos terrenos do domínio
público hídrico (alterado pelo DL n.º 53/74, de 15 de fevereiro,
pelo DL n.º 89/87, de 26 de fevereiro e pelo DL n.º 16/2003, de 4
de junho e L n.º 54/2005, de 15 de novembro
Clima e Qualidade do Ar

Decreto-Lei n.º 85/2014, de 27 de maio

Assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações
decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1005/2009, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de setembro de 2009, relativo às
substâncias que empobrecem a camada de ozono.

Decreto-Lei n.º 56/2011, de 21 de abril

Estabelece o regime aplicável a determinados gases fluorados
com efeito estufa, assegurando a execução do Regulamento
(CE) n.º 842/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17
de maio, e dos respetivos regulamentos de desenvolvimento

Decreto-Lei n.º 102/2010, de 23 setembro

Estabelece o regime da avaliação e gestão da qualidade do ar
ambiente, transpondo a Diretiva n.º 2008/50/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 21 de maio, e a Diretiva n.º
2004/107/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de
dezembro.

Resolução
do
Conselho
n.º 24/2010, de 1 de abril

de

Ministros Aprova a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações
Climática.

Declaração de Retificação nº 66/2009, de 11 de Retifica a Declaração de Retificação n.º 63/2009, de 21 de
agosto
setembro
Fixa os limiares mássicos máximos e mínimos de poluentes
Portaria n.º 676/2009, de 23 de junho - substitui
atmosféricos, com Declaração de Retificação n.º 63/2009, de 21
a tabela n.º 3 do anexo à Portaria n.º 80/2006,
de agosto e Declaração de Retificação n.º 66/2009, de 11 de
de 23 de janeiro
setembro
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Clima e Qualidade do Ar

Decreto-Lei n.º 127/2008, de 21 de julho

Regula a execução na ordem jurídica nacional do Regulamento
(CE) n.º 166/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18
de Janeiro, relativo à criação do Registo Europeu das Emissões
e Transferências de Poluentes.

Decreto-Lei n.º 35/2008, de 27 de fevereiro

Primeira alteração ao DL n.º 152/2005.

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

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. Alterado pelo
DL 35/2008, de 27 de Fevereiro e DL n.º 85/2014, de 27 de maio

Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de abril

Estabelece o regime de prevenção e controlo das emissões de
poluentes para a atmosfera.
Ordenamento do Território

Decreto-Lei n.º 80/2015, 14 de maio

Aprova a revisão do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão
Territorial, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 380/99, de 22 de
setembro

Lei n.º 31/2014, de 30 de maio

Lei de bases gerais da política pública de solos, de ordenamento
do território e de urbanismo

Decreto-Lei n.º 27/2014, de 18 de fevereiro

Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 127/2005, de 5 de
agosto; e à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 16/2009 de 14
de janeiro; e revoga os Decretos-Lei números 204/99 e 205/99,
ambos de 9 de junho. Estabelece o regime de criação das Zonas
de Intervenção Florestal (ZIF), bem como os princípios
reguladores da sua constituição, funcionamento e extinção; e
aprova ainda o Regime Jurídico dos Planos de Ordenamento, de
Gestão e de Intervenção de Âmbito Florestal

Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro

Define as situações de usos ou ações considerados compatíveis
com os objetivos de proteção hidrológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em
Reserva Ecológica Nacional

Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro

Constitui a primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22
de Agosto relativo ao regime jurídico da Reserva Ecológica
Nacional.

Resolução do Conselho
n.º 81/2012, de 3 de outubro

de

Aprova as orientações estratégicas de âmbito nacional e regional,
Ministros que consubstanciam as diretrizes e critérios para a delimitação
das áreas integradas na Reserva Ecológica Nacional a nível
municipal

Portaria n.º 162/2011, de 18 de abril

Define os limites e condições para a viabilização das utilizações
não agrícolas de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março

Aprova o regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional.

Retifica o Decreto-Lei n.º 166/2008 de 22 de agosto, que aprova o
Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de Regime Jurídico da Reserva Ecológica Nacional e revoga o
21 de outubro
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de março, publicado no Diário da
República, 1.ª série, n.º 162, de 22 de agosto de 2008
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto
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Estabelece o regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional.
Alterado pela Declaração de Retificação n.º 63-B/2008, de 21 de
outubro e DL n.º 239/2012, de 2 de novembro

Linha 150 kV entre a Subestação 30/150 kV da Central Fotovoltaica de
São Marcos e a Subestação de Tavira da REN
Vol. 6 – Plano de Acompanhamento Ambiental – ANEXO III
ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
Rev.01
março 2019

(Cont.)

Documento

Âmbito de Aplicação / Objetivo
Urbanização e Edificação

Portaria n.º 228/2015 de 03 de Agosto

Aprova os modelos de alvarás e de avisos de publicitação de
operações urbanísticas, nos termos do regime jurídico da
urbanização e da edificação (RJUE).

Portaria n.º 113/2015, de 22 de Abril

Identifica os elementos instrutórios dos procedimentos previstos
no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação e revoga a
Portaria n.º 232/2008, de 11 de março

Decreto-Lei nº 136/2014, de 9 de Setembro

Procede à décima terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 555/99,
de 16 de dezembro, que estabelece o regime jurídico da
urbanização e edificação (republicação do Decreto-Lei).

Decreto-Lei n.º 120/2013 de 21 de Agosto

Aprova o regime excecional de extensão de prazos previstos
para a execução de obras, a caducidade de licença ou admissão
de comunicação prévia e a apresentação de requerimento do
respetivo alvará de licenciamento ou de autorização de
utilização, previstos nos artigos 58.º, 59.º, 71.º e 76.º do DecretoLei n.º 555/99, de 16 de dezembro.
Ecologia

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 156-A/2013, de 8 de novembro

Procede à segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24
de abril, que procedeu à transposição da Diretiva n.º
79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril, relativa à conservação
das aves selvagens (diretiva aves) e da Diretiva n.º 92/43/CEE,
do Conselho, de 21 de maio, relativa à preservação dos habitats
naturais e da fauna e da flora selvagens (diretiva habitats),
transpondo a Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de
maio.

Portaria n.º 829/2007, de 1 de agosto

Classifica os Sítios da Rede Natura 2000 (1ª e 2ª Fase) como
Sítios de Interesse Comunitário (SIC)

Decreto-lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho

Altera o DL n.º 169/2001, de 25 de maio, que estabelece as
medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira.

Decreto-Lei n.º 169/2001 (121 Série I-A), de 25 Estabelece medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira.
Alterado pelo DL n.º 155/2004, de 30 de junho.
de maio

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril

Procede à revisão da transposição para o direito interno das
diretivas comunitárias relativas à conservação das aves
selvagens (Diretiva Aves) e à conservação dos habitats naturais
e da fauna e da flora selvagens (Diretiva Habitats). Alterado pelo
DL n.º 49/2005, de 24 de fevereiro e DL 156-A/2013, de 8 de
Novembro

Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio

Estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque
de árvores à Direcção-Geral dos Recursos Florestais (DGRF)

Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio

Estabelece disposições quanto ao condicionamento do arranque
de oliveiras
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Património

Decreto-Lei n.º 164/2014, de 4 de novembro

O Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 270/99, de 15 de julho, e alterado pelo DecretoLei n.º 287/2000, de 10 de novembro, carece de uma adaptação
ao cenário atual da arqueologia nacional, sendo, desta forma,
necessário aprovar um novo Regulamento

Decreto-Lei n.º115/2012, de 25 de maio

Lei Orgânica da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC)

Decreto-Lei n.°114/2012 de 25 de Maio

Aprova a orgânica das Direções Regionais de Cultura (retificado
pela Declaração de Retificação n.º 39-A/2012 de 24 de julho)

Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro

Estabelece as bases da política e do regime de proteção e
valorização do património cultural.

Exposição humana a campos eletromagnéticos

Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro

8

Estabelece as restrições básicas ou níveis de referência
referentes à exposição humana a campos eletromagnéticos
derivados de linhas, instalações e demais equipamentos de alta
e muito alta tensão, regulamentando a Lei n.º 30/2010, de 2 de
setembro.
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