
Via dos transformadores

Eixo 4

Eixo 3

Eixo 5

Eixo 1

Serventia

Eixo 2

Via de acesso

á Subestação

Serventia

M

a

m

o

a

DataAlteraçõesRevisão

Nº Processo :

Nº Desenho :

Escala :

Projectou :

Aprov.Verif.Des.

Data :

Desenhou :

Verificou :

Chefe de Projecto :

SFAF 63706

1:500

1
Ampliação da área de intervenção

Carmen M. Carmen M. 14.10.2014

LEGENDA:

Vedação de limite de propriedade da REN

Vedação da subestação

MANUTENÇÕES:

A realizar anualmente

Faixa a desmatar, removendo todos os elementos arbóreos e arbustivos não

previstos em projecto, de forma a desimpedir o escoamento de águas ao longo das

vias, taludes e caminhos.

Área a controlar o crescimento da vegetação, devendo-se eliminar todas as

espécies de carácter infestante, por monda manual(a realizar preferencialmente na

Primavera ou no Outono), para evitar a ligação entre os diferentes estratos vegetais

e consequentemente  promover o crescimento do estrato arbóreo.Deverá ser feito

um corte do estrato herbáceo no início da Primavera e, se necessário, um segundo

no início do Outono.

Área dentro da faixa de entrada e saída de cabos condutores, a controlar o

crescimento da vegetação, devendo-se eliminar todas as espécies arbóreas,

arbustivas e herbáceas de carácter infestante e todos os arbustos com altura

superior a 4 metros, por monda manual. (a realizar preferencialmente na Primavera

ou no Outono). Deverá ser feito um corte do estrato herbáceo no início da

Primavera e, se necessário, um segundo no início do Outono.

A realizar de 2 em 2 anos

Área a controlar o crescimento da vegetação, devendo-se eliminar todas as

espécies arbóreas e arbustivas de carácter infestante. A densidade da vegetação

arbustiva e arbórea deve ser controlada por desbaste parcial, não devendo

ultrapassar 75% da superfície coberta. Limpeza da matéria orgânica morta

resultante, para redução do risco de incêndio (a realizar preferencialmente na

Primavera ou no Outono).

A realizar de 3 em 3 anos

Limpeza e remoção de ramos mortos ou doentes de todas as árvores e arbustos,

não se devendo realizar nenhuma poda de formação, excepto quando o elemento

arbóreo cause a obstrução dos caminhos ou esteja na área de área de influência

dos cabos de transporte de energia.

Realizar todos os tratamentos fitossanitários considerados imprescindíveis para o

bom desenvolvimento da vegetação arbórea.

Caso o projecto evolua para a densificação da massa arbustiva e/ou as copas das

árvores se toquem, dentro da faixa de gestão de combustível o controlo deverá ser

feito por cortes de manutenção, desbaste e finalmente por transplante.

Caminhos a manter limpos de todo o tipo de vegetação.

A realizar durante todo o ano

Rega manual dos elementos arbóreos e arbustivos jovens, durante a fase de

instalação, na época de Verão e sempre que se verificar um período de seca

extrema prolongado. A rega deverá ter uma frequência periódica mensal e

quinzenal no Verão.


