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Aditamento ao Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental da Linha 

Armamar-Recarei 

 

O presente documento pretende dar resposta às solicitações constantes da Nota Técnica de 

apreciação do relatório de supervisão e acompanhamento ambiental da construção da Linha 

Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das Linhas Valdigem-Carrapatelo 1 e Valdigem-

Vermoim 4, a 220 kV. 

O Ofício de envio da Nota técnica (SAIA.DPPA.00016.2015), apresentado no Anexo 1, concluía 

pela necessidade de apresentação de elementos conforme Nota Técnica em anexo.  Tendo em 

conta que este documento incluía questões de vários descritores, que são abordadas ao longo 

da Nota Técnica, será seguida a ordem apresentada neste último documento. 

Elementos solicitados na Nota Técnica: 

• D) Património 

 

[…] no âmbito da apreciação dos elementos Pós-RECAPE, concretamente no que diz 

respeito ao “Plano de Acessos” e “Localizações para Estaleiros”, foi determinado 

pela DGPC e comunicado à empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., através de 

fax  S06137/201311/DAIA.DAP, de 16/01/2014[…] a adoção das seguintes medidas 

adicionais: 

• A beneficiação do acesso ao apoio 33 deve ser precedida de sondagens arqueológica, 

com o objectivo de verificar a afectação do elemento patrimonial 3T3 

(Figueira/Habitat); 

• A beneficiação do acesso ao apoio 36 deve ser precedida de sondagens 

arqueológicas, com o objectivo de verificar a afectação do elemento patrimonial 4T3 

(Quinta da Médica/habitat); 

• A abertura do acesso ao apoio 17 (Desvios LVGCL1) deve ser precedida de sondagens 

arqueológicas, com o objectivo de verificar a afectação do elemento patrimonial 

19T3 (Sampaio/habitat). 

 

Da análise do Relatório agora em análise verifica-se que estas acções não se terão 

concretizado, tendo-se procedido apenas ao acompanhamento arqueológico do 

alargamento dos acessos. 

 

[…] pelo que deverão ser apresentadas as razões que levaram à não realização das 

sondagens arqueológicas. 
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Os trabalhos de abertura de acessos foram terminados em 2013, antes da receção do 

Ofício, pelo que não eram conhecidas as medidas adicionais preconizadas não tendo 

sido possível por isso proceder à sua implementação. 

 

Refira-se que o apoio 36 foi relocalizado tendo ficado mais afastado da ocorrência 

patrimonial e tendo sido possível a utilização de um acesso já existente. 

 

 

E) Ordenamento do território, Uso do Solo e Sócio-economia 

 

[…] O relatório remete a verificação do seu cumprimento [das medidas de 

minimização] para as Fichas de Verificação da Conformidade Ambiental que não 

constam do relatório nem dos respectivos anexos […] constata-se não ser possível 

avaliar o cumprimento das medidas referentes aos factores ambientais 

Ordenamento do Território e Uso do Solo, nomeadamente as (Medidas 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 26, 28, 33 e 34, estabelecidas na DIA emitida em 24/09/2010 (AIA 

2196), e as Medidas D3, D8, D9, D10, D11, D12, D16, D17, D18, D19, D20, D21, D22, 

D26, D45, D72, D73, D74 e D76, respeitantes à DIA emitida em 27/02/2013 (AIA n.º 

2555). 

Em primeiro lugar cabe esclarecer que, tendo em conta a existência de duas declarações de 

impacte ambiental aplicáveis à empreitada, as medidas preconizadas foram sistematizadas no 

Plano de Acompanhamento Ambiental. 

Apresenta-se então a correspondência da numeração das medidas com as informações 

relativas ao acompanhamento do seu cumprimento na tabela seguinte: 
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PAA 

DIA 1 

24/09/2010 

(AIA 2196) 

DIA 2 

24/09/2010 

(AIA 2196) 

Resposta 

M1B - D3 A localização final dos apoios e 

utilização de acessos foi 

acordada com os proprietários
1
  

M4 8, 9 D8, D9 p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

M5  D10 p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

M6 11 D11 A localização final dos apoios e 

utilização de acessos foi 

acordada com os proprietários
1
 

 

M7 12 D12, D16 p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

M8 13  Por lapso a redacção da medida 

foi trocada com a da medida n.º 

9 mas todos os acessos foram 

desactivados. Ver medida M69 

 

M9 33  p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

M10 6 D17 p.e. FVCA 1, 2 

M11 5 D18 p.e. FVCA 1, 2 

M12  D19 p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

M13  D20 NA – Os locais de 

estaleiro/Parque de materiais 

não possuíam solo arável 

p.e. FVCA 1, 2 

 

M14  D21 p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

M15 7 D22 p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

 

M16 10 D26 p.e. FVCA 1, 2, 3, 4, 5 

 

M45 26  O único apoio a instalar junto a 

uma linha de água, P34, foi 

suprimido 

M64  D45 p.e. plano de trabalhos de 

24/09/2013 e 08/11/2013 

 

M69  D73 p.e. FVCA 55, 57, 58, 61, 66, 68 

M70  D74 p.e. FVCA 55, 57, 58, 61, 66, 68 

M72 34 D72, D76 p.e. FVCA 55, 57, 58, 61, 66, 68 

M73 28  Não existe FVCA disponível 
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1) 
Na obra de construção da Linha Armamar-Recarei foram constituídos 317 processos de 

indemnização sendo que apenas 8 foram resolvidos em arbitragem tendo os restantes sido 

resolvidos por negociação. 

Refira-se que o relatório final de supervisão e acompanhamento ambiental inclui o documento 

“Estado de Implementação das Medidas de Minimização” que indica o estado de 

implementação das medidas, explicitando as que não são aplicáveis. 

Apresentam-se no Anexo 2 algumas Fichas de verificação da conformidade ambiental 

preenchidas no decorrer da obra, e planos de trabalhos da entidade executante, que 

exemplificam o tipo de acompanhamento efectuado, e demonstram o cumprimento das 

medidas de minimização. 

[…] o parecer emitido pela CCDR-N aos “Novos elementos relativos ao Plano de acessos e 

localização de estaleiros”, de 22 de outubro de 2013, com a referencia ID 1457197, 

comunicado à empresa REN através de fax  S06137/201311/DAIA.DAP, de 16/01/2014   tinha 

solicitado um conjunto de elementos adicionais, aos quais, até ao momento, não foi dada 

resposta.  

Retomam-se de seguida os elementos solicitados no documento referido: 

Plano de acessos 

• Apresentar a descrição da intervenção preconizada para o acesso ao Apoio P18 

(Modificação da LVG.CL1, a 220 kV) e reavaliar o traçado proposto para os novos 

caminhos de acesso aos apoios P149, P157 e P167.  

 

Informa-se que as actividades necessárias à abertura do acesso 18 são desmatação e 

regularização. Relativamente aos acessos aos apoios P149, P157 e P167, informa-se 

que aquando da chegada do Ofício referido os acessos já tinham sido abertos. Refira-

se que os acessos foram cuidadosamente seleccionados e mesmo quando 

aparentemente há uma melhor alternativa visível na cartografia, há que ter em conta 

as condições locais. Por exemplo, no acesso ao P157 aparentemente há um acesso 

direto ao local do apoio, implicando a abertura de acesso numa menor extensão. No 

entanto, o acesso proposto permitiu minimizar o abate de árvores e dá acesso à área 

de assemblagem do poste. 

 

Parque de Materiais 

• Esclarecer qual o local exato do PM, face à incoerência entre das duas cartografias 

apresentadas (Google earth – Anexo 3, pag. 79 e carta de exclusão de estaleiro – 

Peças Desenhadas – Anexo 2). 

 

Admite-se que tenha havido erro na implantação. A implantação correta é 

apresentada em resposta à questão seguinte. 
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• Apresentar a implantação do polígono referente ao parque de materiais nas cartas 

de Ordenamento e de Condicionantes do PDM de Paredes, e ainda, na Carta de REN 

do mesmo concelho. 

 

Apresenta-se no Anexo 3 a implantação do parque de materiais sobre as seguintes 

plantas: 

- Planta de Ordenamento– inseriu-se o parque de materiais na legenda; 

- Planta de Condicionantes do PDM, que representa as áreas de reserva ecológica 

nacional (REN) e as áreas excluídas da REN– inseriu-se o parque de materiais na 

legenda. 

 

• Apresentar o Parecer da Câmara Municipal de Paredes, relativamente ao 

licenciamento da construção e do local onde se pretende situar o PM; 

Entende-se que o Parecer da Câmara Municipal de Paredes relativamente ao licenciamento da 

construção se refere ao Parecer não vinculativo solicitado nos termos do art.º 7, n.º 1, e), n.º 2 

do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a redacção que lhe foi dada pela Lei n.º 

26/2010, de 30 de março. No anexo 4 apresenta-se o Parecer da Câmara Municipal de 

Paredes. 

Relativamente ao estaleiro, refira-se que os estaleiros não estão sujeitos a parecer ou 

licenciamento por parte da Câmara Municipal. No entanto, e de forma a envolver os 

stakeholders locais, foi solicitado Parecer à Junta de Freguesia de Baltar, que se apresenta no 

anexo 5. 

•  Esclarecer se no acesso a utilizar para o Parque de Materiais está prevista a 

circulação de veículos pesados, atendendo a que se trata de uma via localizada 

próximo de uma área urbana, com habitações na envolvente. 

Confirma-se que há circulação de veículos pesados no acesso aos estaleiros e parque de 

materiais. Refira-se contudo que a circulação é feita a velocidade reduzida e a descarga dos 

materiais é feita de forma cuidadosa para não os danificar. Assim, a emissão de ruído 

associado à instalação do parque de materiais (e mesmo do estaleiro) é mínima, e realizada 

em período diurno em dias úteis, o que minimiza o incómodo para as populações. Refira-se 

que não há conhecimento de qualquer reclamação associada a perturbação por 

funcionamento de estaleiros ou parques de materiais. 

Por último, retoma-se um aspeto referido no documento da CCDR, não tendo sido transcrito 

para a Nota Técnica: 

Parecer da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, de forma a dar cumprimento aos 

elementos a entregar em fase de RECAPE, da Dia do Projeto Linha Armamar-Recarei a 400 

kV, e ao solicitado no Parecer da CA ao RECAPE. 

Apresenta-se o Parecer da ERRAAN no Anexo 6. 
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Anexos 

 

Anexo 1 – Oficio SAIA.DPPA.00016.2015 e Nota técnica anexa 

Anexo 2 - Fichas de verificação da conformidade ambiental preenchidas no decorrer 

da obra e planos de trabalhos da entidade executante 

Anexo 3 – Implantação do parque de materiais sobre planta de Ordenamento e de 

Condicionantes do PDM de Paredes 

Anexo 4 – Parecer da Câmara Municipal de Paredes à solicitação de Parecer não 

vinculativo 

Anexo 5 - Parecer da Junta de Freguesia de Baltar à localização do parque de materiais 

Anexo 6 - Parecer da ERRAAN 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1 - Oficio SAIA.DPPA.00016.2015 e Nota técnica anexa 

 























































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2 - Fichas de verificação da conformidade ambiental preenchidas no decorrer 

da obra e planos de trabalhos da entidade executante 

 



FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 01

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2013.08.27

1 .

Identificação do local Estaleiro principal, P18, P19, P33

Identificação dos
trabalhos

Abertura de caboucos (P18 e P19)
Abertura de acessos/sondagens (P33)

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M41

Assegurar uma escolha minuciosa das áreas a afetar com a abertura de
caboucos, colocação de fundações e criação de acessos, selecionando
preferencialmente os locais de forma a evitar habitats classificados (Diretiva
Habitats) e a alteração de manchas de vegetação natural.

x

M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M46
Utilizar as terras sobrantes da abertura de caboucos para recobrimento das
fundações ou espalhamento no terreno, após a instalação dos maciços de
fundação dos apoios.

x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M50 Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos com cobertura de carga, de forma a minimizar a emissão de poeiras. x

M51

A lavagem de betoneiras/limpeza de caldeiras deverá ser feita preferencialmente,
na central de betonagem em locais destinados para o efeito. A descarga de águas
resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais destinados
para o efeito. Se absolutamente necessário, após betonagem dos maciços de
fundação dos apoios, poderá proceder-se à lavagem de resíduos de betão das
calhas das autobetoneiras junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das
fundações

x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.
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OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

o Observadas condições e organização do estaleiro principal;

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público;

o Observada colocação do kit ambiental de contenção de derrames;

o Verificação do cumprimento do Plano de Acessos.



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

Estaleiro principal – Avões de Cá







P18



P19



P33



FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 02

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2013.08.29

1 .

Identificação do local Parque de materiais em Baltar, P1, P32

Identificação dos
trabalhos Abertura de caboucos

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M41

Assegurar uma escolha minuciosa das áreas a afetar com a abertura de
caboucos, colocação de fundações e criação de acessos, selecionando
preferencialmente os locais de forma a evitar habitats classificados (Diretiva
Habitats) e a alteração de manchas de vegetação natural.

x

M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M46
Utilizar as terras sobrantes da abertura de caboucos para recobrimento das
fundações ou espalhamento no terreno, após a instalação dos maciços de
fundação dos apoios.

x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M50 Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos com cobertura de carga, de forma a minimizar a emissão de poeiras. x

M51

A lavagem de betoneiras/limpeza de caldeiras deverá ser feita preferencialmente,
na central de betonagem em locais destinados para o efeito. A descarga de águas
resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais destinados
para o efeito. Se absolutamente necessário, após betonagem dos maciços de
fundação dos apoios, poderá proceder-se à lavagem de resíduos de betão das
calhas das autobetoneiras junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das
fundações

x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

o Observadas condições e organização do estaleiro – parque de materiais;

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames;

o Verificação do cumprimento do Plano de Acessos.



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

Parque de Materiais - Baltar

P1



P32





FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 03

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2013.09.03

1 .

Identificação do local P1, P31, P50

Identificação dos
trabalhos

Abertura de Caboucos – P1 e P50
Limpeza prévia – P31

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M41

Assegurar uma escolha minuciosa das áreas a afetar com a abertura de
caboucos, colocação de fundações e criação de acessos, selecionando
preferencialmente os locais de forma a evitar habitats classificados (Diretiva
Habitats) e a alteração de manchas de vegetação natural.

x

M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M46
Utilizar as terras sobrantes da abertura de caboucos para recobrimento das
fundações ou espalhamento no terreno, após a instalação dos maciços de
fundação dos apoios.

x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M50 Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos com cobertura de carga, de forma a minimizar a emissão de poeiras. x

M51

A lavagem de betoneiras/limpeza de caldeiras deverá ser feita preferencialmente,
na central de betonagem em locais destinados para o efeito. A descarga de águas
resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais destinados
para o efeito. Se absolutamente necessário, após betonagem dos maciços de
fundação dos apoios, poderá proceder-se à lavagem de resíduos de betão das
calhas das autobetoneiras junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das
fundações

x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

o Verificação do cumprimento do Plano de Acessos.

P1

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames.

P31

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames

P50

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

P1

P31



P50



FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 04

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2013.09.04

1 .

Identificação do local Parque de materiais, P162/7 e P163/6

Identificação dos
trabalhos Abertura de Caboucos

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M41

Assegurar uma escolha minuciosa das áreas a afetar com a abertura de
caboucos, colocação de fundações e criação de acessos, selecionando
preferencialmente os locais de forma a evitar habitats classificados (Diretiva
Habitats) e a alteração de manchas de vegetação natural.

x

M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M46
Utilizar as terras sobrantes da abertura de caboucos para recobrimento das
fundações ou espalhamento no terreno, após a instalação dos maciços de
fundação dos apoios.

x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M50 Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos com cobertura de carga, de forma a minimizar a emissão de poeiras. x

M51

A lavagem de betoneiras/limpeza de caldeiras deverá ser feita preferencialmente,
na central de betonagem em locais destinados para o efeito. A descarga de águas
resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais destinados
para o efeito. Se absolutamente necessário, após betonagem dos maciços de
fundação dos apoios, poderá proceder-se à lavagem de resíduos de betão das
calhas das autobetoneiras junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das
fundações

x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

o Verificação do cumprimento do Plano de Acessos.

Parque de materiais - Baltar

o Observação da organização e arrumação do parque de materiais.

P162/7

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público;

o Foi solicitada a colocação de um bidão devidamente identificado para resíduos de solos

contaminados.

P163/6

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

Parque de Materiais

P162/7



P163/6





FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 05

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2013.09.10

1 .

Identificação do local P1, P2, P18, P19, P31, P46, P51

Identificação dos
trabalhos

Desmatação/abertura de acessos – P46
Abertura de Caboucos – P2, P31 e P51
Montagem de bases – P18, P19

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M41

Assegurar uma escolha minuciosa das áreas a afetar com a abertura de
caboucos, colocação de fundações e criação de acessos, selecionando
preferencialmente os locais de forma a evitar habitats classificados (Diretiva
Habitats) e a alteração de manchas de vegetação natural.

x

M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M46
Utilizar as terras sobrantes da abertura de caboucos para recobrimento das
fundações ou espalhamento no terreno, após a instalação dos maciços de
fundação dos apoios.

x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M50 Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em
veículos com cobertura de carga, de forma a minimizar a emissão de poeiras. x

M51

A lavagem de betoneiras/limpeza de caldeiras deverá ser feita preferencialmente,
na central de betonagem em locais destinados para o efeito. A descarga de águas
resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais destinados
para o efeito. Se absolutamente necessário, após betonagem dos maciços de
fundação dos apoios, poderá proceder-se à lavagem de resíduos de betão das
calhas das autobetoneiras junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das
fundações

x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

o Verificação do cumprimento do Plano de Acessos.

P2

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames.

P18

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames.

P19

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames.

P31

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames.

P46

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames.

P51

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra, em frente ativa, com identificação do nº

atendimento ao público e colocação do kit ambiental de contenção de derrames;

o Solicitada a colocação de identificação no bidão para acondicionamento de solos

contaminados.

o Solicitado acondicionamento do gerador móvel sobre bacia de retenção adequada.



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

P1 (sem trabalhos a decorrer)

P2



P18



P19

P31



P46



P51



FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 55

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2014.03.13

1 .

Identificação do local Estaleiro Principal (Lamego), P24, P168/1, P167/2

Identificação dos
trabalhos Regularização/reposição das condições iniciais de terreno

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

 Estaleiro Principal (Lamego);

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público;

o Foram observados os trabalhos de desmantelamento do estaleiro. Foram removidos todos os

contentores mantendo-se apenas a Ferramentaria e as instalações do guarda;

o Existência de material resultantes dos postes desmantelados aguardando encaminhamento

para a subestação em Vermoim (material pertencente à REN);

o Existência de alguns resíduos (ferro e papel) os quais serão encaminhados para o parque de

materiais em Baltar.

 P168/1

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público.

 P167/2

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público.

 P

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público.



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

Estaleiro Principal (Lamego)





P24

P168/1



P167/2



FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 61

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2014.04.02

1 .

Identificação do local P153/16

Identificação dos
trabalhos Regularização/ reposição das condições iniciais do terreno

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

 P153/16

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público.

 Parque de Materiais em Baltar

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Acompanhamento da remoção dos RCD existentes pela “Renascimento.



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

Parque de Materiais - Baltar

P153/16



FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 66

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2014.04.15

1 .

Identificação do local P144/25, P145/24, P166/3

Identificação dos
trabalhos Terraplanagem e Pinturas

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

CONSTRUÇÃO

 P144/25

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público;

o Observada existência do kit de contenção de derrames no local.

 P145/24

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público;

o Observada existência do kit de contenção de derrames no local.

 P166/3

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

o Observada colocação da placa identificativa da obra com identificação do nº atendimento ao

público.



REGISTOS FOTOGRÁFICOS

P144/25



P145/24

P166/3



FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL N.º 68

Obra N.º 52.58 Designação: Execução da Linha Armamar-Recarei a 400 kV e Modificação das
Linhas Valdigem – Carrapatelo 1 e Valdigem – Vermoim 4 a 220 kV

Executado por TAA: Verificado por RC: Data: 2014.04.23

1 .

Identificação do local P165/4

Identificação dos
trabalhos Regularização/ reposição das condições iniciais do terreno

Grupo Descrição das Medidas de Minimização¹
Estado de Implementação

NA² C NC³ N.º FO

M1A
Assegurar o atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e
atendimento de eventuais reclamações das populações - criação de um gabinete
com número de telefone afixado à entrada do estaleiro e das frentes de obra

x

M4 Elaboração de um Plano de Acessos para aceder aos locais de implantação dos
apoios a instalar nos troços de linha nova. x

M5 Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de
maquinaria e pessoas fora dos trilhos x

M7 Assegurar que os caminhos ou acessos locais não fiquem obstruídos ou em más
condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local x

M8

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

x

M12 Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de
estaleiros. x

M14

Vedar os estaleiros e os parques de materiais, de acordo com a legislação
aplicável, para delimitar fisicamente a área afeta a estas estruturas e impedir o
acesso de pessoas ao local, bem como de forma a minimizar os impactes
decorrentes do seu normal

x

M15 Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de
equipamentos materiais ou terras x

M16
Impedir a circulação de pessoal e maquinaria fora dos locais previstos para a obra
recorrendo á sua delimitação com fitas coloridas ou outro tipo de material
sinalizador, caso se revele necessário.

x

M17

Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do
estaleiro, de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou,
alternativamente, recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente
encaminhados para tratamento.

x

M19

Realizar o Acompanhamento Arqueológico das ações que envolvam mobilização
do solo ou escavação no subsolo. Nomeadamente operações de desmatação,
decapagem, revolvimento e escavação, executadas na fase de preparação
(instalação de estaleiro, abertura de caminho de acesso) e execução da obra.

x

M35

A desmatação das áreas para a implantação dos apoios deve ser limitada ao
exclusivamente necessário.
Deve-se evitar o abate de exemplares arbóreos desnecessários, salvaguardando
as espécies vegetais autóctones e evitar a destruição ou afetação da estabilidade
de socalcos e muros.

x



M45 As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos
solos nem afetar os leitos e margens dos cursos de água x

M47 Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos. x

M52
A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via
pública deve obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por
arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos.

x

M56 Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando
meios adequados. x

M57

Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição seletiva dos
resíduos produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de
acordo com as suas características físicas e químicas.
Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior
envio para reciclagem.

x

M59

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames
de reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar
situações de emergência ambiental.
Assegurar a sua substituição quando não se encontrem em bom estado.

x

M60

Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, proceder à recolha
do solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente
adequado e ao seu armazenamento e envio para destino final ou recolha por
operador licenciado.

x

M68
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

x

NA (Não aplicável), C (Conforme), NC (Não Conforme)
¹ Devem ser seleccionadas as medidas correspondentes a cada actividade.
² Determinada medida é considerada “Não Aplicável” no caso de não ser possível constatar a sua implementação aquando da visita ao local.
³ Caso se verifique que determinada situação está “Não Conforme” deverá ser preenchida uma Ficha de Ocorrência e identificá-la no campo “N.º FO”.



1

OBSERVAÇÕES

 Controlo Operacional:

P165/4

o Observação do cumprimento das medidas presentes no PIMM e aplicáveis à presente data;

REGISTOS FOTOGRÁFICOS
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Anexo 3 – Implantação do parque de materiais sobre planta de Ordenamento e de 

Condicionantes do PDM de Paredes 
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ESPAÇO DE USO ESPECIAL;

Área de Equipamentos

ESPAÇO VERDE:

IJff011111 Área Verdes de UdIizaçao Coletiva

Arca Verde de Proteção e Enquedramento

ÁREA COM FUNÇÕES ESPECIFICAS;

Estrutura Eoolóçica Munldpel

ESPAÇO DE ATMDADES ECONOMICAS:

UAAE Área de Atividades Econômicas

ESPAÇO DE USO ESPECIAL

UAE Área de Equipamentos

LEGENDA

Parque de Materiais

000 *í

DE
PLANO DIRETOR MUNICIPAL

íiO PAREDES Planta de Ordenamento

1 ROTA 005 MÓVEIS

- Área de Intervenção do Plano 1 Limites

_________

Adminisfrativos do Coacelho (CAOP 2013)

- Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

REDE RODOVIÁRIA:

Erdatente

REDE FERROVIÂRIÁ:

Existente

O O Lkiha de Caminho de Feno do Douro

Prupostas

Rede Rodoviárle Prtidpal

Rede Rodovtáile Dlatilbddore Fundamental

Rede Rodoviáiie Dialribuklom Securidáiia

Rede Rodoviária local

Fa de Proteção

NÔ Rodoviário

ESPAÇO CENTRAL:

[EEE] Área Central

ESPAÇO DE A11VJDADES ECONÕMICAS:

Área de AtMdedas Económicas

• Estação do Carrinho da Feno

SOLO URBANO:

ESPAÇO RESIDENCIAL:

ANAl Área Realdanclel de Me DensIdade NIval 1

IItIHIflflhIII Área ResIdencIal de Me DensIdade NIvd 2

tPdIIh Área ResIdencial de Alta DensIdade NIvel 3

III1IIO Área Reeldenotal de Média Densidade Nível 1

Área Realdenclel de MédIa Densidade NIvel 2

Área Realdenclel de MédIa DensIdade NIvel 3

11111 jê,aa ResIdencIal de Baixa DensIdade

[ J Área ResIdencIal Dispersa

SOLO URBANIZAVEL;
ESPAÇO RESIDENCIAL:

Área
RaaidanclsI de Mia Densidade Nível 3

Área ResidencIal de Baixa DensIdade

T,lII’tIIIIItIIIi



SOLO RURAL:
) AGRICOLÃ:

Ares Agricole

ESPAÇO FLORESTAL:

Ares Florestal de Pmduçao

______________

Ama Florestal de ConsarvaçAo

ESPAÇO DE USO MÚLTIPLO:

Aras Usa Múltipla Agitada e Florestal

ESPAÇO NATURAL:

AJ4 ÁroeNatural

MUNICÍPIO DE
PLANO DIRETOR MUNICIPAL

PAREDES Planta de Ordenamento

ROTA aos MÓVEIS
LEGENDA

ESPAÇO DE EQUIPAMENTO E OUTRAS OCUPAÇÕES
COMPATIVEIS COM SOLO RURAL

AER Área de Equipamentos

Ame de Enquaan1ento Peleegíatico

Aglomerados Rurais

RECURSOS HÍDRICOS:

Laitosdoscursosde*gua

q; Zonas Inundãveia

ÁREA COM_FUNÇÕES ESPECIFICAS:

IIIIIIIII
HELIPORTO:

Heliporto Zonax
1

HeIipcrto-ZnnadePruteço(1,2e3)

INFRA ESTRUTURAS BÁsIcAs E DE TRANSPORTE trde Águas Reeldueis Pravloto

Captações do Água para Abastechesnto Público

Entaçõn Elevatóda Prevista
Reservatórios de Água Previstos

Conduta Adutora Prevista

BACIA VISUAL DO MOSTEIRO DE CETE:

- Bada Vicual

SALVAGUARDA PATRIMONIAL:
PATRIMÓNIO CULTURAL:

PATRIMÓNIO CLASSIFICADO: PATRIMÓNIO INVENTARIADO NÃO CLASSIFICADO

Monumento NacIonal Paidmónlo AinuhectónIco

Monumento do Interessa Público Paliln,órrlo AzueolágIco - Veatigica

fffff AnusolÓgloos ldantlflosdos

* Inióvol de Interesse Público Paliiniánlo MuaoIóglco - SuspeIta da
Ealstnda de Vestigios Aiueol6gicos

Em Vias de saificaçAo — — — —.
— — — — Ares de Salvaguarde

Imóvel de Interesse MunIcipal
PATRIMÓNIO NATURAL:

o Monumento de Interesse Municipal
FTIÓflb BloIó - Rede Natura 2000

Imóvel de Interesse Municipal
O (em vias de daaaificaçao) -

--

— —
— Zona de Protoçso Recursos Geológicos:

lIlIlIlIlIlIl ZonaEapodaldeProteçde r1 [Áreapoteoctal

Zona Especial do Proteçõo (Pnwlsóda) Área de Salvaguardas de Exploreçio

Área de Salvaguarde Área do Recuperação
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Planta de Condicionantes
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O * PLANO DIRETOR MUNICIPAL

QL:iO PAR ED ES Planta de Condicionantes

t ROTA DOS MÓVEIS
LEGENDA

Limites Admnistraiivos do Concelho (CAOP 2013)

ireXMoateirode08t$pAN)
IIELLIJ Dede.Let II deN4,o de 1110, D de Oeee de de )dee de 1910

Pda rrTlGCEoalo. D9dede I.24ede 14 dedeode 2012 L.ZE)

Iaa de 850 Ci1stoi5o de Louro (MW}
Pe.32011 d. E de

_____

Castelo de AuIer de Souse (MIP)
Pedal. o’4w201a da Rk l5lda20d.e.d.Z212

rrm’,, leale e inibo Modele da Sente Sel.v5o de Vide
Pedale d4IO, 30 d. de 2? deJodade20l3

PeIoui*ho de Peredai (IIP)
020le1e .eno 2120011 dedeIboda 1

Palrednho de Louredu (IIP)
UJELI Den.Lel: ,.23i30,12ddadiQ 2i2de lide 941 di 19

CapdedeN.doVeIe (IIP)
LIIr,3i D.a r3fl20 12he de G0ea94 de E de joede de 1200

CruoelmdeN,&,edovele(UP)
Dx ft441J21. 5200 de 000.09201 d.2odear20edelS2

m lirola de 8. Tomé de Biterãas (IIP)
LLOLO4J D e3052 041b4pte4? de20de de lde2

rreri Ciliro do Milo de Vindome (IIP)
LU24J Dio n.45b91 0Wbdehe2$3deX 4. da las

____

Torra doe Poo*radoe (IIP)
Das n44113. Dedada 20)de 30 der deode lEal

rni Miado Padr5o(IIP)
re7s7. Ddebd. Fleçdle Xl de 31 de deode lEal

[IIMI] Casa e 01.5115 da Amorefra (UM)
oeb.eode20.oe1 leCko. bild dePda. E,Ierdd ,r 104I)4

casa de Loar.ckr (uM)
LWJJEa Dl1de de le-t2 de neeMhmr de P. lda00MjrleelrIl04f 2004

rTii’i
DdEEaeçdode re-12-are3deCatwe MrN4.Pesd.L Ea0lrrMlrI*d 1e

flTIl2l CamdaQulniadat*le(ItM)
U11l de l4C4-Z de oaoao E94ded depLa4eaJ,f 10712000

Caia de Eepeeaande (UM)
UlllieO Dbaçode0?-al.E de CSw b5oddpeide Pa,edee.Ere. P d o.l12,1de 3010

Errem Cadem Correrrrã (uM)
WJ esc de 144420E dic51ee ISrdedePde..dadeMmOI,rd.D1l-20l0

]11M Aquedute a TenqLem de C041o da Vil. (uM)
Ddb.0Eod. 1.004011 deCdi,e. lk,rbd deP de.,1di4demde 14-10.3011

iiirz Mamoa de moi
Deleçaode2l.04-20l) 4e Cenem Wenddldede eCewde 1142012

d. C0., Eioddp.lde Pa,,VieOIde 174.2011

]]OuInte da Agiule m ‘Visa de Clusaibloaç5a)
04. 20U.de21.20-asE dePl004.de IPPOR

rçwe’s cepete da Quirdã (Em Vias da Claadllc2ção)
A.e.nde4i1IXl2 àe30denZll2

RECURSOS NAT’JRJS:

Recursos Hídncos

Parque de Materiais
Leitoa de Cursos de Água a céu aberto

Leitos de Cursos de Água ocultoWerutibados (traçado provével)

Zonas Inundévala

Recursos Ecológicos

____________

ise EOciOIos Nectonal - REN

______________________ __________

Rede Natura 2000
Aree Exduldes da Reserva Ecologice Nacional (Sitio PTCONOO24 Valongo)
C - Áreas afectivamente já comprometidas
E - Áreas para satisfeção de ceréncles

Recursos Geológicos

u Concessões Mineiras:
- 1214 Gerue, Midões e Covelo n04•

El E EI O -MNC000l29BanjaslPoçoRomario

_________

RECURSOS AGRÍCOLAS E FLORESTAIS;

___________

Concessão para Recuperação

0990
Resetvs Agrícola Nacional - RAN Povoamento de Sobreiros

[] Árvores de Interessa Público DR n°185, 1 Série de 1110811979, Processo KNJIII94

PATRIMÓNIO CULTURAL:

1 Monumento Nacional

Monumn de Interesse Público

Imóvel de Interesse Público

Imóvel de Interesse Municipal

Monumento de Interessa Munidp5l

Em’ellaedeClassltlcação

Zona de Proteção

Zona

Especial de Proteção

1 Áreade Salvaguarda
L 1



INFRAESTRUTURAS:

Rede Rodoviarla Nacional e Regional

lnei1o Principal

____________

Estda Ndonal

___________

Esireda Nadoa Deadasificade

Rede Rodoviária Municipal:

—. Esbds Municipal

Rede Ferroviána:

____________

Via Farrea - Unha do Douro

_____________Domlnlo

Público Ferrvvláxlo

1 Sor’.1d5o Non Aedtflcandl da Linha do Douro

Rede Elélnca

—
— Infrasatrutura Trsnspoita Eneia Elêtnca - Unhas Muito Alta TenaSo

— —

— niroesfrutura Transporte Eneia Elétri - Linhas de Alta Tensn

1- Subestaç5o de Loidelo

Infreestrutura Trsnsfo4mação Energia Elétrica (Subestações) :

PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Planta de Condicionantes

LEGENDA

EQUIPAMENTOS:

UhINNNll1llllI Zona de Protaçeo de Estabelecimento Prlakrnal

ATIVIDADES PERJGOSAS:

[] Estabelecanento com produtos explosivos

OUTRAS SERVIDÕES:

VêsGeodésloos

iEi Posto de Vigta Florestal

Zonas do Conflito Act’istico

_________

Zonas Mistas
(Indiosdores Ideri >5Db e 111>55Db

111111 ZoI’aa
j-i (lndlcadoresLden>55DbeLn>45Db

INFRAESTRUTIJRAS:

Rede de Abastecimento de Água

Conduta Adutora

EÃ1 Estsçc Elavatóiia de Água ou Reservatório

Estaç5o de Tratamento de Águas
l!!-1 (Subeistemas)

Rede de Drenagem do Águas Residuais

— Coletor cie s.guas Residu

Estaç5o de Bombagein de Águas Residuais

Estaçeo de Tratamento de Águas Residuais



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4 – Parecer da Câmara Municipal de Paredes à solicitação de Parecer não 

vinculativo 

 



ROTA DOS MUNICÍPIO DE PAREDES 
Parque José Gurrherme 

MÓVEIS 4580-130 Paredes 
Tel: 255 788 800 
Fax: 255 282 155 
cmparedes@em-paredes.pi 

EXMO.(A) SENHOR(A) 

REN - REDE ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. 
RUA CASAL DOS MAGOS 

4470-259 - MAIA 

Oficio n.° 4907 
	

Data: 2013/08/27 

ASSUNTO: LINHA AÉREA A 400 KV, ARMAMAR - RECAREI ENTRE AS SUBESTAÇÕES DE 

ARMAMAR E RECAREI NA EXTENSÃO DE 74 867 M 

No seguimento do vosso ofício com referência CT EL — DIN 22012013 datado de 2013/08/19 e nos termos 

do art.° 70, n°1, e), n°2 do Dec. Lei n°555/99, de 16 de Dezembro, com a redação que Ihe foi dada pela 

Lei n°26/2010, de 30 de Março, somos a comunicar a V. Exa, que este Município emite parecer favorável 

ao pedido de parecer prévio não vinculativo, relativo à construção da "Linha aérea, a 400 kV. Armamar-

Recarei, entre as subestações de Armamar e Recarei, na extensão de 74 867 m". 

Com os melhores cumprimentos, 

O Vereador do Pelouro com poderes delegados por despacho do Exmo. Sr. Presidente da Câmara datado de 2009/11/03 

frIE Manuel Fernando Rocha 

LCIsandra DPGU 

2013,ECM,S,01,4907 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5 - Parecer da Junta de Freguesia de Baltar à localização do parque de materiais 

 



Freguesia de Baltar 

Concelho de Paredes 

Doc. N°2013 0165 

DECLARAÇÃO 

MARIA DA CONCEIÇÃO DOS REIS MOREIRA ROSENDO, Presidente da Junta de 
Freguesia de Baltar, concelho de Paredes, Distrito do Porto, no uso da competência que lhe 
confere a alínea n) do n. °  1 do artigo 38. 0  da Lei n.° 169/99, de 18 de Setembro e para 
cumprimento da alínea p) do n.° 6 do artigo 34. 0  da mesma Lei, com as alterações introduzidas 
pela Lei 5-Al2002 de 11 de Janeiro, declara que não se opõe à implantação de um estaleiro de 
apoio à construção da Linha Armamar - Recarei, a 400KV, sito na Avenida D. Manuel 1, nesta 
freguesia de Baltar, pela empresa EPME, S.A. uma vez que parte do terreno em causa já está a 
ser utilizada por outra empresa como estaleiro. --------------------------------------------------------- 

Por ser verdade e para constar, passo o presente atestado, que assino e vai autenticado com o 
selo branco em uso nesta Junta .--------------------------------------------------------------------------- 

Baltar, 11 de julho de 2013. ----- 

A Pres 

il4 &T 
Maria da Conceição Ãos  Reis)4díra Rosendo 

Rua Professor Jose Meireles da Cunha, N° 95 - 4585-026 BALTAR • Tel.: 224 151 698 • Fax.: 224 151 698 
E-mail: freguesiaba1tarsapo.pt Software:www.modulac.pt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 - Parecer da ERRAAN 
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