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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Linha Nisa - Falagueira, a 150 kV 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual 

Localização 

(freguesias e concelho) 

Freguesia de São Matias (apoios 1 a 13 e 19) e União das Freguesias de Arez e 
Amieira do Tejo (apoios 14 a 18), concelho de Nisa 

Identificação das áreas 
sensíveis 

Sítio de Importância Comunitária “PTCON0044 - Nisa/Lage da Prata”, integrado 
na Rede Natura 2000. 

Proponente EXPOENTFOKUS, S.A. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do 
projeto  

A “Linha Nisa - Falagueira, a 150 kV” visa efetuar a ligação entre a Subestação 
da Central Fotovoltaica de Nisa e a Subestação da Falagueira (já existente, da 
REN), tendo como objetivo único possibilitar a injeção na rede da energia 
gerada no parque fotovoltaico de Nisa, constituído pelos centros 
electroprodutores Nisa 1+2+3. 

O projeto tem uma extensão de cerca de 5,8 km, integrando 19 apoios, e 
interfere com o Sítio de Importância Comunitária (SIC) PTCON0044 Nisa/Lage 
da Prata numa extensão de aproximadamente 2.350 metros (do apoio 11 ao 
19). 

Do ponto de vista técnico, o Projeto é constituído pelos seguintes elementos 
estruturais: apoios e respetivos conjuntos sinaléticos; cabos condutores e de 
guarda, respetivos acessórios e amortecedores de vibração; cadeias de 
isoladores e acessórios; circuito de terra.  

A fase de construção terá uma duração de cerca de 5 meses. Este tipo de 
infraestruturas tem uma vida útil longa (não menos de 50 anos) não sendo 
possível prever, com rigor, uma data para a sua eventual desativação. 

 

Síntese do procedimento 
O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início 
a 08/04/2019, após receção de todos os elementos necessários à boa instrução 
do mesmo e confirmação, por parte da entidade licenciadora. 

mailto:geral@apambiente.pt
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A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade 
de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), constituída por 
representantes da própria APA, da Direção-Geral do Património Cultural 
(DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de 
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), da 
Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), do Instituto da Conservação da 
Natureza e das Florestas (ICNF), da Direção-Geral de Saúde (DGS) e do Instituto 
Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" 
(ISA/CEABN). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA 
contemplou as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da 
documentação adicional e consulta do projeto de execução: 

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os 
quais foram submetidos sob a forma de Aditamento ao EIA, a 25 de 
junho de 2019.  

 Após análise deste documento, foi considerado que dava resposta às 
lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi 
declarado conforme a 9 de julho de 2019. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 
dias úteis, de 16 de julho a 27 de agosto de 2019. 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto no dia 31 de 
julho de 2019, tendo estado presentes representantes da CA, do 
proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada 
no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valências das entidades 
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a 
visita ao local e os resultados da participação pública, e ponderando todos 
os fatores em presença. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão 
relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo 
em consideração o Parecer da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código 
do Procedimento Administrativo, e de diligências complementares. 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e 
emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

Face às caraterísticas do projeto e das condicionantes em presença, 
considerou-se não ser necessária a consulta a entidades externas prevista no 
n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual. 
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Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na sua redação atual, a Consulta Pública (CP) decorreu durante 
30 dias úteis, 16 de julho a 27 de agosto de 2019, tendo sido recebidas seis 
exposições. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública: 

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) informa 
que este projeto não interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no 
âmbito das suas atribuições pelo que não se opõe à implementação do Projeto. 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que não existe 
qualquer infraestrutura ou servidão aeronáutica na zona abrangida. 

Face ao tipo de projeto, mesmo situando-se exteriormente a zonas abrangidas 
por servidões aeronáuticas, os equipamentos e construções que o constituem 
são suscetíveis de constituir obstáculos à navegação aérea, pelo que deve ser 
tido em consideração o disposto na Circular de informação Aeronáutica - CIA 
10/03, de 6 de Maio (Limitação em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificias 
à Navegação Aérea). 

Refere que deve ser enviado para validação, o projeto de balizagem que deve 
incluir os elementos necessários para avaliação dos critérios que levaram à 
definição da mesma balizagem, nomeadamente um perfil longitudinal da 
Linha. 

Na fase de montagem e de desativação do projeto, no caso de serem utilizados 
equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes devem 
ser também balizados de acordo com a CIA10/03. 

A Direção-Geral do Território (DGT) informa que dentro do limite da “área de 
intervenção” deste projeto não existe nenhum vértice geodésico pertencente 
à Rede Geodésica Nacional (RGN), nem nenhuma marca de nivelamento 
pertencente à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP). 
Dentro da “área de estudo” existe o vértice geodésico “Barroqueira”, mas é 
respeitada a zona de proteção e as suas visibilidades. 

No que se refere à Cartografia, refere o seguinte: 

 Nos documentos apresentados, é utilizada cartografia militar 1:25 000, pelo 
que deve ser apresentada a declaração do CIGeoE comprovando o 
respetivo licenciamento, de acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 
141/2014 de 19 de Setembro; 

 A cartografia de escala grande e ortofotos não oficiais e não homologados, 
em violação do estabelecido do n.º 5 do Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de 
Setembro; 

Relativamente aos Limites Administrativos e no âmbito da carta Administrativa 
Oficial de Portugal (CAOP), verifica que se encontram representados os limites 
administrativos (concelho e freguesia) bem como é feita a referência à CAOP. 

A DGT apresenta parecer desfavorável até que as questões da Cartografia 
estejam solucionadas. 

mailto:geral@apambiente.pt
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A EDP Distribuição informa que existem infraestruturas elétricas em 
exploração, na área do projeto, estando estas integradas na Rede Elétrica de 
Serviço Público (RESP) e concessionadas à EDP Distribuição. 

Devem ser cumpridos os seguintes pressupostos: 

 No decorrer de eventuais trabalhos, na proximidade das infraestruturas 
existentes, devem ser salvaguardadas as distâncias de segurança previstas 
na legislação, nomeadamente nos artigos 28º, 29.º e 30.º do Decreto 
Regulamentar n.º 1/92; 

 Preservar os corredores e zonas de proteção das linhas aéreas de Média 
Tensão Existentes, considerando para o efeito as distâncias previstas no 
ponto 2 do artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92; 

 Caso se verifique a necessidade de alterar alguma infraestrutura elétrica 
existe, por abertura de novas vias de circulação ou construção e/ou 
ampliação de edificações, devem solicitar atempadamente a intervenção 
das mesmas. As intervenções serão enquadrada de acordo com o Decreto-
lei n.º 43334, de 19 de Novembro de 1960; 

 Face à existência de infraestruturas elétricas nas proximidades, caso o 
requerente o entenda, pode solicitar o acompanhamento por parte da EDP 
distribuição de eventuais trabalhos, podendo ser utilizados os canais 
disponibilizados para o efeito, nomeadamente o que se encontra em 
www.edpdistribuicao.pt. 

Alertam, ainda, para a necessidade de, sobretudo durante o decorrer dos 
trabalhos, serem tomadas as precauções de modo a evitar a aproximação de 
pessoas, materiais e equipamentos a distâncias inferiores à prevista no Decreto 
Regulamentar 1/92, de 18 de fevereiro, sendo o promotor e a entidade 
executante considerados responsáveis, civil e criminalmente, por quaisquer 
prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultados do 
incumprimento da distância de segurança. 

A REN – Rede Elétrica Nacional, SA (REN) informa que na área de intervenção 
deste projeto existem zonas de servidão da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade (RNT). 

A nova linha de 150kV desenvolve-se, entre os apoios 1 e 14, paralelamente à 
Linha Falagueira – Cedillo, a 400kV e, entre os apoios 14 e 15, paralelamente à 
linha Pego-Falagueira, a 400kV, cruzando esta no vão, entre os apoios 92 e 93. 

A proximidade da nova linha a infraestruturas da RNT foi analisada em fase de 
projeto entre a REN – Rede Elétrica Nacional e o promotor da Central 
Fotovoltaica. Assim, desde que sejam respeitadas as condições a seguir 
indicadas, não existem quaisquer objeções à implementação deste projeto: 

 Nas situações de paralelismo deve ser garantida uma distância mínima 
entre eixos de ambas as linhas de 45 m; 

 Nas situações de cruzamento a linha de maior tensão deve sempre cruzar 
superiormente devendo ainda ser garantida uma distância mínima D 
definida pela fórmula D = 1,5 + 0,001 U supostos os condutores e cabos com 
a flecha máxima desviados pelo vento (definido no art.º 120.º do RSLEAT) 

mailto:geral@apambiente.pt
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em que U é a tensão nominal da linha de tensão mais elevada. Isto é, para 
a linha da RNTR nas proximidades da linha de 150kV em consulta pública a 
distância mínima a considerar é de 5,5 m. 

 Antes da realização de quaisquer trabalhos nas faixas de servidão da RNT, 
a REN deve ser informada da sua ocorrência com pelo menos 15 dias de 
antecedência. 

Uma cidadã refere que não deve ser aprovado o projeto em avaliação, 
referindo que, na sua opinião, a central já está construída e não em construção 
como vem mencionado na documentação. 

Afirma, ainda, que não está garantida a legalidade do licenciamento da ligação 
elétrica (única) para um “novo” centro electroprodutor conjunto Nisa 1+2+3, 
que deve ser sujeito a procedimento de AIA. 

Em relação às irregularidades aqui denunciadas, solicita que a APA as tenha em 
conta e delas dê conhecimento às demais entidades competentes, em 
particular ao Ministério Público. 

Consideração dos resultados da consulta pública 

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, 
tecem-se os seguintes comentários: 

 Quanto à ANAC salienta-se a obrigatoriedade de assegurar o disposto na 
Circular de informação Aeronáutica - CIA 10/03, de 6 de Maio (Limitação 
em Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea) e de 
garantir o envio para validação, do projeto de balizagem; 

 No que se refere às questões apresentadas pela DGT, salienta-se que deve 
ser sempre assegurado o cumprimento dos aspetos técnicos e legais 
relativos à cartografia utilizada; 

 Relativamente à potencial interferência com infraestruturas elétricas da 
EDP Distribuição, na área do projeto, são propostas medidas específicas 
para o cumprimento das servidões e distâncias de segurança (nos termos 
da legislação em vigor) e para o indispensável restabelecimento, caso 
ocorra a afetação de infraestruturas de distribuição de eletricidade; 

 Deve ser informada a REN, antes da realização de quaisquer trabalhos nas 
faixas de servidão da RNT (mínimo de 15 dias úteis de antecedência); 

 Quanto à questão do centro eletroprodutor conjunto Nisa 1+2+3 importa 
esclarecer que, 

o As centrais Nisa 1, Nisa 2 e Nisa 3 tiveram cada uma a sua licença de 
produção, título que habilita o requerente a instalar os projetos. Estas 
licenças foram emitidas a 21 de outubro de 2016, data a partir da qual 
podiam ser encetados os procedimentos para iniciar as obras. 

o À data de submissão do EIA da “Linha Central Fotovoltaica de Nisa - 
Falagueira, a 150 kV”, o referido centro eletroprodutor estava 
efetivamente em fase final de construção, situação que foi 
comprovada na visita da Comissão de Avaliação.  

o O referido centro eletroprodutor de Nisa não foi efetivamente sujeito 
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a AIA por não se terem verificado, em data prévia aos respetivos 
licenciamentos, os necessários pressupostos de aplicabilidade do 
regime jurídico de AIA. Não obstante, qualquer alteração aos referidos 
pressupostos iniciais, incluindo os relacionados com as características 
de projeto, implica uma reapreciação. 

Salienta-se que, de entre as várias exposições recebidas, apenas uma se opõe 
à execução do projeto. Contudo, não tendo sido identificadas quaisquer 
irregularidades, considera-se não haver matéria a considerar no âmbito deste 
procedimento de AIA. 

Assim, considera-se que a generalidade das questões suscitadas em consulta 
pública se encontra salvaguardada com a implementação das condicionantes, 
medidas e planos de monitorização constantes da presente decisão. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do projeto 
com os instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições de 
utilidade pública e de 
outros instrumentos 
relevantes 

Na área de intervenção da central fotovoltaica e no corredor da linha elétrica 
vigora o Plano Diretor Municipal (PDM) de Nisa, verificando-se que o projeto 
cumpre os objetivos estratégicos de desenvolvimento indicados neste 
instrumento de gestão territorial (IGT).  

Embora no PDM ainda não exista nenhuma faixa de reserva para acolher o 
projeto, em futura alteração deste IGT, a autarquia pode, após conhecimento 
do respetivo licenciamento, proceder à definição do corredor da linha elétrica 
e da sua faixa de servidão. 

Verifica-se também que a linha intercepta três faixas de Reserva Agrícola 
Nacional (RAN), nomeadamente, entre os apoios nº 2 e 3 (km 0+710 a 0+795), 
entre os apoios nº 7 e 8 (km 2+220 a 2+280) e entre os apoios nº 8 e 9 (km 
2+700 a 2+820). Contudo, os próprios apoios não incidem sobre Reserva 
Agrícola Nacional (RAN). Prevê-se que sejam afetadas áreas da Reserva 
Ecológica nacional (REN), áreas do Domínio Público Hídrico e uma Área de 
Reserva e Área Cativa de urânio (cuja exploração não ocorre nem está prevista 
num futuro próximo). 

As infraestruturas sujeitas a servidões e restrições de utilidade pública 
existentes na envolvente do projeto compreendem: redes de água e 
saneamento, rede elétrica, rede rodoviária, marcos geodésicos e pontos de 
água de combate a incêndios florestais. Estas servidões e restrições podem ser 
acauteladas desde que cumpridas as regras e normas respeitantes às mesmas 
e obtidas as necessárias autorizações. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território 
afetado, bem como a natureza dos aspetos ambientais associados, foram 
considerados mais relevantes para a decisão os seguintes fatores: Sistemas 
Ecológicos, Paisagem e Património. 

Destaca-se desde logo que o projeto interfere com o Sítio de Importância 
Comunitária PTCON0044 Nisa/Lage da Prata, integrado na Rede Natura 2000. 
Esta área classificada é afetada pela linha numa extensão de aproximadamente 
2.350 metros e por 9 apoios (do apoio 11 ao 19). 
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Da avaliação desenvolvida salientam-se os seguintes aspetos: 

• Os principais impactes na Geologia ocorrem na fase de construção e estão 
relacionados com as obras de escavação necessárias à execução da 
fundação das bases dos apoios e à abertura de acessos, nomeadamente ao 
nível da fisiografia, alterando-se a topografia preexistente. No entanto, 
dada a dimensão da estrutura, considera-se este tipo de impactes de 
reduzida magnitude e de curta duração. Assim, considera-se que, 
genericamente, são pouco significativos. Relativamente ao atravessamento 
de uma Área de Reserva e Área Cativa de urânio, o impacte é muito pontual, 
decorrente da implantação dos apoios, sendo por isso presentemente 
negligenciável. Não se preveem impactes para a fase de exploração. 

• As principais ações potencialmente geradoras de impactes negativos nos 
Recursos Hídricos ocorrem essencialmente na fase de construção, devido à 
execução dos trabalhos de desmatação do solo e circulação de maquinaria 
pesada, à realização de escavações para fundação das estruturas 
permanentes e à abertura de novos acessos de obra. Estas ações irão 
provocar um aumento da erosão do solo e a alteração das suas condições 
de permeabilidade, bem como a eventual obstrução temporária do 
escoamento superficial. Contudo, estes impactes são passíveis de serem 
minimizados, podendo ser classificados como pouco significativos, se 
adotadas as medidas adequadas. 

• Os impactes espectáveis na fase de construção para o Uso do Solo estão 
relacionados com a ocupação temporária de 0,8 ha de solos com limitações 
severas à prática agrícola, num uso predominantemente florestal sem a 
necessidade do abate de qualquer árvore. Assim, na fase de construção, 
considera-se expectável um impacte negativo pouco significativo. Na fase 
de exploração, não será expectável a ocorrência de qualquer impacte na 
superfície de solo, na capacidade de uso e ocupação do solo. 

• No que respeita à Socioeconomia, na fase de construção, é expectável um 
impacte positivo ao nível local, associado à dinamização da economia pela 
aquisição de bens e serviços. Este impacte será pouco significativo dada a 
curta duração da obra. Para a fase de exploração, prevê-se um impacte 
positivo ao nível nacional, associado à entrada de energia de fonte 
renovável na rede elétrica nacional. Este impacte pode ser considerado 
significativo devido à contribuição do projeto para as metas nacionais de 
produção de energia através de fontes renováveis e para a descarbonização 
da economia nacional. 

• Para os Sistemas Ecológicos, no que diz respeito à vegetação não está 
prevista a afetação de azinheiras/sobreiros mas apenas de vegetação 
herbácea comum, sem elevado valor de conservação. Este impacte negativo 
pode assim ser considerado pouco significativo, porquanto minimizável 
com a adoção de medidas específicas adicionais. Na fase de exploração, 
destacam-se as operações de manutenção de faixa de gestão de 
combustível, nas quais não se prevê a afetação de vegetação com valor de 
conservação mas apenas a remoção de material em área de eucaliptal. Estes 
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impactes, embora negativos, podem ser considerados pouco significativos. 
Quanto à fauna, o impacte negativo associado à perturbação de habitats 
prevista para a fase de construção pode também ser considerado pouco 
significativo. Na fase de exploração, a presença da linha irá potenciar a 
ocorrência de mortalidade por colisão e por eletrocussão, um impacte 
negativo significativo mas minimizável. 

• Na fase de construção, os impactes no Ambiente Sonoro serão negativos, 
diretos, temporários e pouco significativos, e estarão associados às normais 
atividades construtivas, as quais são obrigadas a cumprir o estipulado no 
Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9/2007, de 17 de janeiro). Para a fase 
de exploração, o projeto terá um impacte previsivelmente nulo, já que se 
estima que os valores limite estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído 
sejam integralmente cumpridos. 

• Relativamente à Paisagem foram identificados impactes visuais e 
estruturais negativos, tanto para a fase de construção como para a fase de 
exploração. Na fase de construção destaca-se a possível afetação de 
afloramentos rochosos. Na fase de exploração, salientam-se os impactes 
visuais significativos, não minimizáveis, que decorrem da presença de novas 
estruturas na paisagem, com destaque para os apoios. Em termos de 
impactes cumulativos negativos, refere-se a presença da própria 
subestação da Falagueira e de diversas outras linhas elétricas que a ela 
afluem, as quais contribuem, conjuntamente com a linha em avaliação, para 
uma artificialização do território. 

• Quanto ao Património, verifica-se que o projeto é passível de gerar 
impactes negativos significativos, diretos e indiretos sobre eventuais 
vestígios arqueológicos inéditos, na fase de preparação do terreno, 
envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, bem como a 
intrusão no subsolo (movimentação e revolvimento do solo e subsolo 
relacionados com a escavação e, ainda, circulação de máquinas, áreas de 
empréstimo e depósito e a abertura/beneficiação de caminhos de 
serventia). Face à não realização de prospeção das áreas dos acessos, não 
se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o 
património arqueológico durante a fase de construção. Torna-se assim 
necessária a adoção de medidas específicas, que garantam a salvaguarda de 
património arqueológico existente e/ou que não tenha sido detetado. 

• Relativamente aos impactes na Saúde Humana, foi possível apurar que os 
perfis de campo elétrico e de campo magnético previstos no projeto 
asseguram o cumprimento do referido no Decreto-Lei nº 11/2018, 
designadamente, a concordância com as restrições básicas e os níveis de 
referência fixados na Portaria nº 1421/2004, de 23 de novembro. 
Cumpridos estes requisitos, está assegurada a proteção eficaz da população 
no que respeita aos campos eletromagnéticos, não sendo identificado 
qualquer risco acrescido para a saúde humana decorrente da exposição 
prevista. 

Os resultados da Consulta Pública expressam preocupações associadas aos 
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seguintes temas: cartografia apresentada no EIA; existência de eventuais 
obstáculos à navegação aérea; eventual afetação de infraestruturas elétricas; 
atravessamento de zonas de servidão de infraestruturas da RNT; e ainda 
questões relativas ao centro eletroprodutor de Nisa. Todas estas situações 
foram tidas em consideração na presente análise, tendo-se esclarecido os 
detalhes em cada situação e introduzido, sempre que possível, as necessárias 
medidas para a prevenção ou mitigação dos impactes negativos mais 
significativos.  

Assim, considera-se que os principais impactes negativos identificados são 
passíveis de minimização, admitindo-se ainda que os impactes residuais (isto 
é, que subsistirão na fase de exploração apesar da adoção de medidas de 
minimização) não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa referir que, 
da ponderação dos benefícios e importância da concretização dos objetivos do 
projeto e face à necessidade do projeto num contexto regional, considera-se 
ser de aceitar esses impactes residuais. 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na 
generalidade suscetíveis de minimização, e os impactes positivos 
perspetivados para o projeto do “Linha Central Fotovoltaica de Nisa - 
Falagueira, a 150 kV”, emite-se decisão favorável, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

Salienta-se ainda que, face ao parecer favorável emitido pela CCDR Alentejo, 
em sede deste procedimento de AIA, a presente decisão compreende também 
a emissão de autorização dos usos e as ações previstos no projeto para as áreas 
integrados em Reserva Ecológica Nacional (REN), nos termos do n.º 7 do artigo 
24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

 

Condicionantes 

1. Proceder a ajustes no layout do projeto de forma a garantir: 

a) Que a implantação dos apoios, dos acessos e das áreas de trabalho preserva, sempre que possível, 
os sobreiros e azinheiras existentes, nomeadamente aqueles em relação aos quais as operações 
de execução da obra (aterro, escavação, compactação, construção, mobilização do solo, etc.) 
tenham de ser efetuadas dentro da área definida por 2 vezes o raio de projeção da copa do 
exemplar em causa. 

b) Que, para o apoio 6, é privilegiado o acesso existente, acautelando, no entanto, o necessário 
afastamento a sobreiros/azinheiras. 

c) Que os novos acessos aos apoios 4, 5, 8, 11 e 17 são revistos de forma a assegurar um maior 
afastamento aos exemplares de sobreiro e azinheira existentes. 

d) A salvaguarda de eventuais elementos patrimoniais que venham a ser identificados no local de 
implantação dos apoios ou dos acessos a construir ou a melhorar, em resultado da prospeção 
arqueológica sistemática a realizar. 

As soluções para cumprimento destas condições devem localizar-se dentro da área de implantação do 
projeto definida no EIA e respeitar a Carta de Condicionantes. 
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Elementos a Apresentar 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

Previamente ao licenciamento ou autorização do projeto  

1. Reconfiguração do layout final do projeto, após reconfiguração, acompanhado de cartografia 
compatível com a fase de projeto de execução, demonstrando o cumprimento da Condicionante n.º 1 
da presente decisão.  

2. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas da linha elétrica de acesso interdito na 
fase de EIA e de visibilidade nula, das áreas destinadas aos novos acessos ou daqueles que são previstos 
melhorar, do estaleiro e depósitos temporários, caso estes locais se encontrem fora das áreas já 
prospetadas.  

Em conformidade com os resultados, devem ser apresentadas as Fichas da Caraterização das 
ocorrências patrimoniais identificadas, quadro síntese com a distância das ocorrências inventariadas 
relativamente às componentes de projeto, a avaliação de impactes e proposta de medidas de 
minimização. Deve também ser apresentada cartografia com a implantação das ocorrências 
patrimoniais (caso se aplique) e a identificação das condições de visibilidade do terreno das áreas 
objeto de prospeção.  

Previamente ao início da execução da obra  

3. Planta reformulada de acessos aos apoios sobrepostos ao projeto, sobre ortofotomapa. Deve incluir-
se a delimitação gráfica das áreas de trabalho estimadas para cada plataforma de trabalho e a 
implantação de cada apoio.  

4. Carta de Condicionantes revista e atualizada com a implantação e identificação de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas, sobrepostas ao projeto. 

5. Programa de Monitorização da Avifauna elaborado de acordo com as orientações constantes da 
presente decisão. 

 

Medidas de Minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção devem constar no respetivo Plano de 
Acompanhamento Ambiental, o qual deve integrar o caderno de encargos da empreitada. A Autoridade de 
AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de exploração do 
projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 
competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

Fase prévia à execução da obra 

1. Implementar o Plano Ambiental de Acompanhamento revisto com a atualização do cronograma da 
obra e da Carta de Condicionantes, a qual deve incluir também todas as áreas patrimoniais a 
salvaguardar.  
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2. Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente à s ações suscetíveis de causar impactes ambientais 
e às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. 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. Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis; 

e. Conhecimento das espécies invasoras e regras para evitar a sua disseminação. 

3. Promover a divulgação do projeto através das seguintes ações: 

 Comunicar o início da construção à Câmara Municipal de Nisa, às freguesias atravessadas pelo 
projeto, à REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A., às entidades utilizadoras do espaço aéreo na 
zona envolvente do projeto, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção 
Civil e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem 
como às entidades com jurisdição na área de implantação do projeto. ; 

 Disponibilizar um n.º de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões quando 
necessário; 

 Afixar o n.º de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

4. Respeitar o exposto na Carta de Condicionantes atualizada. Sempre que se venham a identificar 
elementos patrimoniais ou outros que justifiquem a sua salvaguarda, esta carta deve ser novamente 
atualizada.  

5. Planear e programar os trabalhos de forma a: 

 Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação; 

 Minimizar as movimentações de terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade; 

 Realizar os trabalhos mais impactantes para a fauna, em especial para a avifauna, fora da época de 
nidificação (durante a primavera); 

 Garantir que a limpeza e movimentação geral de terras decorrem de forma a minimizar o período 
de tempo em que os solos ficam descobertos e a garantir que ocorram, preferencialmente, no 
período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos 
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva e evitar o arraste de 
sedimentos e o eventual assoreamento de linhas de água existentes na envolvente.  

6. Os estaleiros devem ser organizados nas seguintes áreas:  

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);  

 Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores 
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;  

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser 
impermeabilizada e coberta sendo os locais de armazenamento dotados de bacias de retenção 
dimensionadas para que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas 
adjacentes;  
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 Parqueamento de viaturas e equipamentos;  

 Deposição de materiais de construção; 

 Instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que servirão as equipas 
técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais devem drenar para uma fossa séptica 
estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. Durante a obra, a frequência da limpeza 
da fossa deve ser a adequada face à sua capacidade e utilização, devendo as águas residuais 
domésticas produzidas ser recolhidas pelos serviços camarários ou operador licenciado e 
encaminhadas para tratamento e destino final adequados. 

7. Localizar o estaleiro da obra, bem como as eventuais áreas de depósito temporário de terras e os 
parques de materiais, em locais: 

 Afastados de linhas de água e de zonas adjacentes sensíveis, e por forma a não ser necessário o 
corte de vegetação arbórea. 

 Com declive reduzido e com acesso próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações 
de terras e abertura de acessos.  

8. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes.  

Fase de execução da obra 

9. Assegurar que em todas as fases de desenvolvimento da obra não são colocados em causa o traçado 
e o escoamento das linhas de água. 

10. Garantir que nas operações a desenvolver na proximidade de linhas de água não há interferência com 
o seu leito e margens (10 m). 

11. Assegurar que os acessos temporários que sejam necessários implementar até aos locais de 
implantação dos apoios não coloquem em causa o traçado e o escoamento das linhas de água. 

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

13. Na construção de bermas e valetas, devem ser sempre que possível evitados materiais 
impermeabilizantes, de modo a não alterar de forma significativa a permeabilidade existente.  

14. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local de 
obra. Caso sejam imprescindíveis, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação 
dos solos.  

15. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica 
do estaleiro ou para outros fins, estes devem estar devidamente acondicionados de forma a evitar 
contaminações do solo.  

16. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em 
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse 
fim. Os recipientes devem estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu 
conteúdo.  

17. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados 
sistemas de aspersão nas áreas de circulação.  

18. Deve ser condicionada a circulação de viaturas e pessoas fora dos corredores e áreas estritamente 
necessários para a execução da obra.  

19. Os trabalhos de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se 
à balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:  
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 Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.  

 Acessos: deve ser delimitada uma faixa de, no máximo, 2 m para cada lado do limite dos acessos 
a construir.  

 Apoios e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área a ocupar 
pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de 
pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas balizadas para o efeito.  

 Locais de depósitos de terras.  

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem 
ser armazenados no estaleiro.  

 Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respetivos acessos.  

20. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos 
o mais brevemente possível.  

21. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras cuja afetação 
não seja indispensável para a implantação do projeto de, sempre que possível, pelo menos, 2 vezes o 
raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a mobilização do solo, ou 
outras, que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

22. Evitar, sempre que possível, para os locais de implantação de todas as estruturas e infraestruturas de 
apoio à obra, áreas com ocupação florestal e outras áreas onde existam quercíneas isoladas/ dispersas, 
de modo a preservar as suas função de produção, conservação, proteção e/ou outra, e a integridade 
dos exemplares arbóreos, em particular quercíneas. 

23. Colocação de dispositivos anti-colisão: deve aplicar-se sinalização alternadamente em cada cabo de 
guarda para que, em perfil, resulte numa sinalização de um dispositivo em cada 10 metros (20 em 20 
metros, alternadamente em cada cabo de guarda). A sinalização deve ser feita com BFD (Bird Flight 
Diverter), sinalizadores de espiral de fixação dupla de 35 cm de diâmetro (Espirais de Sinalização 
Dupla), de cor vermelha e branca. Considerando os habitats atravessados e a ocorrência de espécies 
de aves, deve proceder-se à instalação de dispositivos anti-colisão nos vãos entre apoios 1 a 9 e 11 a 
19.  

24. Proceder à instalação de sistemas anti-pouso em todos os apoios de linha e de suportes de ninhos para 
cegonha-branca (um por apoio).  

25. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as ocorrências 
patrimoniais que venham a ser identificadas durante os trabalhos de prospeção, situadas a menos de 
20 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo 
estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. A 
sinalização e vedação devem ser realizadas com estacas e fita sinalizadora que devem ser regularmente 
repostas. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas devem ser 
vedadas com recurso a painéis. 

26. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 
situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 
atual. Os achados móveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 
património cultural. 

27. Assegurar o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentação dos solos (desmatações, decapagens superficiais, preparação e 
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regularização do terreno, escavações, terraplenagens, abertura de valas, depósitos e empréstimos de 
inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação 
de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O acompanhamento deve ser continuado e efetivo, 
pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes;  

28. Após a desmatação deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática do terreno, no solo livre 
de vegetação, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como de caminhos de 
acessos e outras áreas funcionais da obra; Os resultados obtidos no decurso desta prospeção podem 
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens, 
escavações arqueológicas, entre outras). Deve compatibilizar-se a localização dos elementos do 
projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda. 
Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos elementos 
do projeto, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual; 

29. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse 
local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural essa 
ocorrência, acompanhada de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma 
de um relatório preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente 
justificada, for considerada como inevitável, deve ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo 
registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral; 

30. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras nas áreas a desmatar, o material 
vegetal proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e 
devidamente acondicionado, protegendo-o do efeito de ventos. O corte deve ser realizado fora da fase 
de produção de semente. A estilhagem e o espalhamento deste material não podem ser considerados 
como ações a desenvolver. No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser 
assegurada a não propagação das espécies exóticas em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas 
de acondicionamento adequadas a cada uma destas.  

31. Antes das ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente 
removida e depositada em pargas para posterior redistribuição pelos diferentes locais 
intervencionados.  

32. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras 
deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e 
integração paisagística. A referida terra com vestígios de espécies invasoras deve ser levada a depósito 
definitivo, devidamente acondicionada.  

33. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 
decapado, ou a partir do acesso adjacente, para evitar que a máquina circule sobre a área já decapada. 
Deve também ser evitado o recurso a máquinas de rasto para que não ocorra a compactação das 
camadas inferiores do solo.  

34. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 
metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal. 
Estas zonas devem ser planas e bem drenadas. A terra vegetal decapada deve ser utilizada nas ações 
de recuperação da mesma empreitada.  

35. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada zona 
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de intervenção logo que as movimentações de terras tenham terminado. As áreas adjacentes às áreas 
a intervencionar não devem ser desmatadas ou decapadas.  

36. Na execução das fundações deve ser minimizada a dimensão das áreas de trabalho.  

37. As operações de escavação devem privilegiar, sempre que possível, a utilização de meios mecânicos, 
para não introduzir perturbações excessivas no maciço rochoso.  

38. As terras resultantes das escavações devem ser reutilizadas, sempre que possível, nas obras de 
construção onde haja necessidade de aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção e 
regularização das plataformas dos apoios. Caso tal não seja possível, devem ser levadas para aterro 
licenciado.  

39. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas autóctones que não perturbem a 
execução da obra. Para tal devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das 
árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser 
acidentalmente afetadas.  

40. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso 
de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas.  

41. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação da linha elétrica e projetos 
associados.  

42. Todos os materiais inertes e terras de empréstimo que eventualmente venham a ser utilizados não 
devem ser provenientes de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras.  

43. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material 
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.  

44. Implementar um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que permita o adequado armazenamento e 
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.  

45. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da decapagem 
dos solos a menos de 50 m das linhas de água.  

46. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais 
de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou 
execução das plataformas de montagem).  

47. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na 
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para aterro licenciado.  

48. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.  

49. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e de 
desmatação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos.  

50. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de 
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e 
removidos os solos afetados para locais adequados, a indicar pela entidade responsável pela 
fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.  

51. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 
fechada, ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.  

52. Proceder à inspeção periódica dos veículos e maquinaria de modo a manter as condições do seu bom 
funcionamento.  
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53. Deve ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos 
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo 
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que 
as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

54. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para 
as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto 
possível e ser efetuado a velocidade reduzida.  

55. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.  

56. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade dos recetores sensíveis 
cumpram os valores limites impostos pela legislação em vigor. 

57. Após conclusão dos trabalhos, proceder à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com 
reposição das condições existentes antes do início da obra. 

58. Proceder à recuperação dos acessos utilizados temporária e exclusivamente para obra. 

Fase de Exploração 

59. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas. 

60. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida para 
consulta a Planta de Condicionamentos atualizada aos responsáveis de obra e cumpridas as medidas 
de minimização, previstas para a fase de construção, aplicáveis. 

61. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, de modo 
a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação a 
veículos de combate a incêndios.  

62. Execução da manutenção prevista no Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da 
Linha (PGRFPLL) elétrica aérea devendo ser que privilegie a preservação de espécies autóctones. A 
aplicação de técnicas de desbaste a estas espécies deve ser evitada e a realizar-se deve incidir 
seletivamente sobre os ramos do menor diâmetro possível. 

63. Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força 
aérea, devem ser efetuadas as correções necessárias.  

64. Assegurar a monitorização da exposição dos trabalhadores aos campos eletromagnéticos, em 
cumprimento das disposições legais aplicáveis. 

65. No âmbito da manutenção do projeto, recolher, armazenar e enviar para destino final adequado todos 
os resíduos gerados nas operações de manutenção. 

Fase de Desativação 

66. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do Projeto e a dificuldade de prever as 
condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o proponente, 
no último ano de exploração do Projeto, apresentar um plano de desativação pormenorizado, 
contemplando: 

 Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 O acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

 A definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 
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A solução final de requalificação da área de implantação do projeto e projetos complementares, a qual 
deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o 
quadro legal então em vigor. 

 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO). 

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), tendo em conta os aspetos a seguir 
mencionados. 

1. Deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do planeamento desta, e estender-se até à 
conclusão da construção. 

2. Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos 
ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização 
ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este ter sido 
devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas e/ou 
balizagens). 

3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido ao processo de AIA, ou às 
atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação da 
Autoridade de AIA. 

4. Os objetivos deste plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos: 

 Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como da 
legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

 Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais negativos; 

 Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a situações 
imprevistas, resultantes ou não de reclamações. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com 
formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento Ambiental 
da Obra, esta equipa deve ainda integrar um arqueólogo. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e 
verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada às 
necessidades da obra) e proceder, 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 
carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria) e 
elaborar RAAO. 

6. O PAAO deve apresentar um cronograma atualizado da obra, a metodologia a adotar no AAO, as 
medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável à obra, a periodicidade 
dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO) a enviar à Autoridade de AIA, e a 
planta de condicionamentos. 

7. A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o projeto, à escala 1:5 000 ou superior. Sempre 
que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta de 
Condicionamentos deve ser atualizada. Estas plantas devem apresentar todos os elementos do 
projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos 
os condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas exclusão, áreas interditas 
a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas as pessoas afetas à obra. As áreas 
de estaleiro e parques de materiais ficam interditos em todos os locais onde foram detetadas 
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ocorrências patrimoniais e devem garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 metros do limite 
exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Os acessos a construir de novo, ou os que carecerem de 
melhoramento, devem garantir um afastamento no mínimo de cerca de 50 metros do limite exterior 
de todas as ocorrências patrimoniais constantes da Planta de Condicionamentos atualizada, ou ser 
demonstrada a inevitabilidade de um afastamento menor. 

8. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local do 
Projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, dando 
informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do Projeto ou medidas de 
minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO que 
devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as 
visitas efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais 
Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num 
adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes relatórios propostas de 
alterações ao Projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta que acompanha 
o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências. 

 

PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS (PRAI) 

Desenvolver e implementar um Plano de Recuperação das Áreas Afetadas (PRAI), o qual deve ter em 
consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. Deve ser apresentado como um documento autónomo. 

2. Deve identificar, cartograficamente, os locais onde serão concretizadas as ações de recuperação, 
distinguindo para cada área o conjunto de ações a realizar. Estas ações devem incidir sobre todas as 
áreas intervencionadas durante a obra, nomeadamente, o local dos estaleiros, envolvente das 
subestações, dos apoios da linha elétrica, bem como dos acessos permanentes e temporários. 

3. Para cada área afetada e a recuperar deve ser estabelecido o tipo ou conjunto de ações – remoção de 
todos os materiais em profundidade das camadas dos pavimentos, limpeza de todos os resíduos de 
obra e alóctones, remobilização, descompactação e arejamento dos solos, despedrega, modelação, 
colocação de terra vegetal, restabelecimento das condições naturais de infiltração das águas, etc - a 
realizar em função da utilização que cada uma teve. Cada área em causa deve estar referenciada ao 
tipo ou ao conjunto de ações a executar. 

4. Deve incluir a definição da camada de terra a espalhar de forma a acomodar todo o volume das terras 
vivas/vegetais provenientes da decapagem com clara exceção da obtida em áreas ocupadas com 
espécies infestantes.  

5. Considerar as seguintes ações de recuperação a concretizar após finalizados os trabalhos de 
construção: 

 Limpeza das Frentes de Obra: concluídos os trabalhos de construção civil e de montagem de 
equipamento, deve o empreiteiro proceder à limpeza de todas as frentes de obra. Esta limpeza 
compreenderá, entre outras, ações como desmantelamento dos estaleiros, remoção de eventuais 
resíduos, remoção de materiais de construção, bem como de equipamentos não necessários às 
ações de recuperação.  

 Acessos: devem ser encerrados todos os acessos que não sirvam a fase de exploração ou que não 
sejam considerados uma mais-valia pelos proprietários dos terrenos onde se inserem. No final dos 
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trabalhos, devem ainda ser reparados todos os acessos (existentes anteriormente à obra) 
danificados pela circulação de veículos afetos à obra e repostas as condições naturais. 

 Estaleiro: todas as áreas de apoio à obra que se encontrem compactadas, devem ser mobilizadas 
até cerca de 0,20 a 0,30 m de profundidade, no caso de estas se localizarem fora de zonas 
infraestruturadas. Devem, previamente, ser removidos os materiais externos que tenham sido 
utilizados para cobrir o terreno natural, tais como tout-venant e brita, e repostas as condições 
naturais. 

 Modelação do Terreno: todas as áreas sujeitas a intervenção durante a empreitada de construção 
devem ser modeladas antes de se iniciarem os trabalhos de preparação do terreno propriamente 
ditos. O terreno deve ser colocado às cotas definitivas de projeto, removendo toda a terra 
sobrante ou colocando a terra própria necessária, de modo a serem respeitadas as cotas e a 
modelação expressas no projeto, ou indicadas no decorrer dos trabalhos, no sentido de 
estabelecer a concordância entre os planos definidos no projeto mediante superfícies regradas e 
harmónicas, numa perfeita ligação com o terreno natural. 

 Espalhamento de Terra Vegetal: a modelação deve ter em conta o sistema de drenagem 
superficial dos terrenos marginais e da plataforma dos acessos. A superfície do terreno deve 
apresentar-se, imediatamente antes da distribuição da terra vegetal, com o grau de rugosidade 
indispensável para permitir uma boa aderência à camada de terra vegetal de cobertura e não 
apresentar indícios de erosão superficial. Nos casos em que haja indícios de erosão deve proceder-
se a uma ligeira mobilização superficial do terreno para colmatar os sulcos e ravinas em pontos já 
erodidos. Apenas é autorizada a aplicação de terra vegetal proveniente da própria obra. Não deve 
ser utilizada terra vegetal proveniente do exterior, salvo expressa autorização prévia da 
Autoridade de AIA. A camada de revestimento deve ter uma espessura aproximada 0,20 m. O 
espalhamento pode ser feito manual ou mecanicamente, com auxílio de maquinaria dotada de pá 
frontal. 

 Proceder à limpeza das linhas de água e de drenagem que sejam eventualmente interferidas pela 
obra, de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial. 

 Coberto vegetal: deve ser dada prioridade à recolonização natural a partir da germinação das 
sementes presentes na terra vegetal. Caso não ocorra a recuperação natural de determinadas 
áreas, pode ser proposta à Autoridade de AIA uma solução alternativa que vise o 
restabelecimento do coberto vegetal. 

6. De forma a verificar-se a eficácia das medidas implementadas nas áreas intervencionadas, deve ser 
efetuado o acompanhamento da recuperação: 

 Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção durante 
um período de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas visitas visam 
verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como identificar 
não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deve ser compreendida. 

 Na sequência de cada visita deve ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de AIA, onde 
seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente, identificadas as áreas não 
recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas campanhas de 
verificação, caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da vegetação, os relatórios 
devem apresentar um bom registo fotográfico, comparando os cenários existentes antes da obra, 
após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação. 
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PLANO DE GESTÃO E RECONVERSÃO DA FAIXA DE PROTEÇÃO LEGAL DA LINHA (PGRFPLL) 

Implementar o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha (PGRFPLL), o qual deve 
ser constituído por peças escritas e desenhadas, com o seguinte conteúdo mínimo: 

i. Cartografia a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua preservação 
e proteção. 

ii. Identificação e delimitação cartográfica das áreas passíveis de serem reconvertidas através da 
plantação de espécies autóctones. 

iii. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de 
plantação, como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial.  

iv. Plano de Manutenção. 

 

PROGRAMA(S) DE MONITORIZAÇÃO 

Desenvolver e implementar um programa de monitorização da avifauna, de acordo com as seguintes 
orientações: 

 Deve monitorizar a mortalidade de espécies ao longo da linha a instalar, bem como ao longo do 
troço paralelo da linha existente (Linha Falagueira – Cedillo, a 400 kV), com a duração mínima de 
dois anos, no sentido de verificar a eficiência da sinalização, considerando o impacte cumulativo 
das linhas.  

 Este programa deve ser concretizado tendo em consideração o previsto no “Manual de apoio à 
análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e de transporte de energia 
elétrica”, disponível no sítio da Internet do ICNF,IP 
(http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/aa/resource/doc/doc-orientador-linhas-
electricas-FEV2019v2.pdf), considerando a área como “Área Crítica” e dando ênfase às épocas de 
reprodução, de dispersão pós reprodução e de migração outonal.  

 Do relatório final do programa deve resultar uma apreciação em termos qualitativos e quantitativos 
das medidas de minimização de mortalidade implementadas, bem como identificar eventual 
necessidade de rever essas mesmas medidas, nomeadamente no que se refere a aumentar a 
extensão/intensidade de sinalização ou utilização de diferente tipologia de sinalização, à luz dos 
resultados obtidos. 

 

mailto:geral@apambiente.pt
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/aa/resource/doc/doc-orientador-linhas-electricas-FEV2019v2.pdf
http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/aa/resource/doc/doc-orientador-linhas-electricas-FEV2019v2.pdf

	Dados Gerais
	Conteúdos TUA
	Enquadramento
	Sumário

	Localização
	Localização
	Mapa
	Confrontações
	Área do estabelecimento
	Localização


	Prévias desenvolvimento PE
	Medidas /Condições gerais a cumprir

	Prévias licenciamento
	Medidas /Condições gerais a cumprir

	Prévias construção
	Medidas /Condições gerais a cumprir

	Construção
	Medidas / Condições gerais a cumprir

	Exploração
	Medidas / Condições gerais a cumprir

	Desativação/Encerramento
	Medidas / Condições a cumprir relativamente ao encerramentos e ou desativação da instalação

	Obrigações de comunicação
	Comunicações a efetuar à Administração

	Anexos TUA
	Anexos


