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1. Introdução 

1.1. Identificação do Projeto e do Proponente
O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) incide sobre o projeto 
de execução da Linha Armamar – Recarei, a 4
e Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV , doravante simplificada p

A LAMM.RR, a 400 kV  consiste numa linha de 400kV que se desenvolve entre a Subestação de Armamar 
(SAMM) e a Subestação de Recarei (SRR). A linha, que 
apoios (dos quais 60 correspondem a apoios novos)
troços existentes, já construídos, conforme se explicitará mais à frente neste Relatório. A 
Linhas  corresponde à modificação de duas linhas existentes: a Linha
(doravante designada como LVG.CL 1) no troço entre os apoios P17 e P20 e a Linha Valdigem
a 220kV (LVG.VM4) entre os apoios P13 e P16. Os troços da LVG.CL 1 e da LVG.VM 4 em proje
apresentam uma extensão de 736 m e 

No Desenho 1  (Anexo D ) apresenta
distinguindo-se os troços de linha nova a construir

A realização desta infraestrutura é da responsabilidade da 
efeitos do presente RECAPE, assume o papel de “Proponente”. A entidade licenciadora é a 
de Energia e Geologia (DGEG) . A 
de Impacte Ambiental (AIA). 

O Projeto de Execução da LAMM.RR, a 400 kV, é da responsabilidade da empresa 

1.2. Identificação dos responsáveis pelo RECAPE
O presente RECAPE foi elaborado pela 
2013. A equipa responsável pelo RECAPE consta da 

Tabela 

Equipa 

Ana Luísa Ferreira

Cláudia Oliveira 

Madalena Coutinho

Helena Martins 

Hugo Costa/Anabela Paula

Alexandre Canha 

António Marques
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Identificação do Projeto e do Proponente  
O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) incide sobre o projeto 

Recarei, a 4 00 kV e Modificação das Linhas V
, doravante simplificada para a designação de LAMM.RR, a 400 kV

consiste numa linha de 400kV que se desenvolve entre a Subestação de Armamar 
tação de Recarei (SRR). A linha, que apresenta uma extensão de 

rrespondem a apoios novos), é constituída por troços de linha nova a construir e 
construídos, conforme se explicitará mais à frente neste Relatório. A 

corresponde à modificação de duas linhas existentes: a Linha Valdigem-
(doravante designada como LVG.CL 1) no troço entre os apoios P17 e P20 e a Linha Valdigem
a 220kV (LVG.VM4) entre os apoios P13 e P16. Os troços da LVG.CL 1 e da LVG.VM 4 em proje

m e 1246 m, respetivamente. 

) apresenta-se a implantação da LAMM.RR, a 400 kV, na sua globalidade, 
troços de linha nova a construir e os troços existentes, já construídos

A realização desta infraestrutura é da responsabilidade da REN – Rede Elétrica Nacional, S.A.
efeitos do presente RECAPE, assume o papel de “Proponente”. A entidade licenciadora é a 

A Agência Portuguesa de Ambiente (APA)  é a Autoridade de Avaliação 

O Projeto de Execução da LAMM.RR, a 400 kV, é da responsabilidade da empresa RZMapa

Identificação dos responsáveis pelo RECAPE  
O presente RECAPE foi elaborado pela Atkins (Portugal) , no período compreendido entre março e abril de 
2013. A equipa responsável pelo RECAPE consta da Tabela 1.1.  

Tabela 1.1 - Equipa Técnica responsável pelo RECAPE 

Habilitação Académica Área de 
Responsabilidade

Ferreira Eng.ª do Ambiente 
Coordenação Técnica

Geologia, Solos e 
ocupação dos solos

 Eng.ª do Ambiente 

Recursos hídricos, 
Condicionantes, 
Ordenamento do 

Território

Madalena Coutinho Arqt.ª Paisagista Paisagem

 Eng.ª do Ambiente Ambiente Sonoro

/Anabela Paula Biólogo Ecologia

Alexandre Canha  Arqueólogo Património

António Marques Operador de SIG Desenho

Recarei, a 400 kV e 
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O presente Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) incide sobre o projeto 
00 kV e Modificação das Linhas V aldigem-Carrapatelo 1, 

LAMM.RR, a 400 kV .  

consiste numa linha de 400kV que se desenvolve entre a Subestação de Armamar 
apresenta uma extensão de 74867,42 m e 170 

é constituída por troços de linha nova a construir e 
construídos, conforme se explicitará mais à frente neste Relatório. A Modificação das 

-Carrapatelo 1, a 220kV 
(doravante designada como LVG.CL 1) no troço entre os apoios P17 e P20 e a Linha Valdigem-Vermoim 4, 
a 220kV (LVG.VM4) entre os apoios P13 e P16. Os troços da LVG.CL 1 e da LVG.VM 4 em projeto 

se a implantação da LAMM.RR, a 400 kV, na sua globalidade, 
troços existentes, já construídos.  

Rede Elétrica Nacional, S.A.  que, para 
efeitos do presente RECAPE, assume o papel de “Proponente”. A entidade licenciadora é a Direcção-Geral 

é a Autoridade de Avaliação 

RZMapa. 

, no período compreendido entre março e abril de 

Área de 
Responsabilidade 

Coordenação Técnica, 
Geologia, Solos e 

ocupação dos solos 

hídricos, 
Condicionantes, 
Ordenamento do 

Território 

Paisagem 

Ambiente Sonoro 

Ecologia 

Património 

Desenho 
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1.3. Objetivos, estrutura e conteúdo do RECAPE 
De acordo com o Regime Geral de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), constante do Decreto-Lei nº 
69/2000, de 3 de maio (com a última redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro), 
sempre que um projeto seja submetido ao processo de AIA na fase de Estudo Prévio ou Anteprojeto, como 
é o presente caso, o Proponente deverá apresentar o correspondente Projeto de Execução à entidade 
licenciadora ou competente para autorização, acompanhado de um Relatório de Conformidade Ambiental 
do Projeto de Execução (RECAPE) com a respetiva Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

O principal objetivo do RECAPE será, assim, dar cumprimento ao estabelecido no nº 1 do art.º 28 do 
Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio com redação dada pelo Decreto-Lei nº 197/2005, de 8 de novembro, 
ou seja, verificar se o Projeto de Execução da Linha Armamar-Recarei, a 400kV, obedece aos critérios e 
condições estabelecidos na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Face ao desenvolvimento do procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA) do projeto da 
LAMM.RR, a 400 kV, que determinou a necessidade de  realização de um procedimento de AIA adicional, 
foram emitidas duas DIAs favoráveis condicionadas, sendo a primeira referente a seis (6) dos troços em que 
se dividiu o projeto da LAMM.RR, a 400 kV (troços 1, 2, 4, 5, 6 e 7) e a segunda referente ao designado 
troço 3 do projeto (após a emissão de uma DIA desfavorável foi elaborado novo projeto e novo EIA, que 
obteve uma DIA favorável condicionada). No capítulo seguinte explica-se em detalhe os antecedentes do 
presente projeto. 

Neste contexto o presente RECAPE procede-se à avaliação de conformidade do Projeto de Execução da 
Linha Armamar-Recarei, a 400kV, com as duas DIAs emitidas (que são apresentadas no Anexo A ), 
explicitando as formas de cumprimento das condicionantes e medidas nelas estabelecidas. O RECAPE 
constituirá assim, um documento que descreve e demonstra o cabal cumprimento das condições impostas 
nas duas DIAs. 

A organização e conteúdo do RECAPE foram definidos de acordo com as disposições do Anexo IV da 
Portaria nº 330/2001, de 2 de abril, da DIA, sendo constituído por quatro volumes: 

• Volume 1  – Sumário Executivo – síntese do RECAPE, destinado à divulgação pública; 

• Volume 2  – Relatório Técnico – o presente documento, que inclui os seguintes Anexos: 

o Anexo A: Declarações de Impacte Ambiental (DIA) emitidas 

o Anexo B: Elementos de projeto 

o Anexo C: Correspondência trocada com entidades 

o Anexo D: Peças Desenhadas 

o Anexo E: Plano de Ação para o casal de águias do Varosa  

o Anexo F: Plano de Monitorização 

o Volume 3 – Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) para a construção da LAMM.RR, a 400 
kV, incluindo o Plano de Implementação das Medidas de Minimização (PIMM). 

o Volume 4 – Plano de Prevenção e Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição 

De salientar que o PAA (Volume 3 do RECAPE), onde se incluem as medidas de minimização solicitadas na 
DIA e propostas no presente RECAPE e se definem as responsabilidades associadas, fará parte do 
Caderno de Encargos da obra, dando-se assim cumprimento à alínea a) do ponto III do Anexo IV da 
Portaria n.º 330/2001, de 2 de abril.  
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O presente Relatório Técnico (Volume 2) encontra

• No Capítulo 1 é apresentada a identificação do projeto e do proponente, equipa responsável pelo 
EIA, e estrutura e conteúdo do RECAPE.

• No Capítulo 2 procede-se à descrição dos antecedentes dos procedimentos de AIA.

• No Capítulo 3 é feita uma descrição genérica do Projet

• No Capítulo 4 é avaliada a Conformidade do Projeto de Execução com as DIAs emitidas, no que se 
refere ao cumprimento das condicionantes e elementos e à concretização das medidas de 
minimização e programas de monitorização constant

• No Capítulo 5 apresentam-
relevantes do RECAPE. 
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O presente Relatório Técnico (Volume 2) encontra-se estruturado da seguinte forma:

é apresentada a identificação do projeto e do proponente, equipa responsável pelo 
EIA, e estrutura e conteúdo do RECAPE. 

se à descrição dos antecedentes dos procedimentos de AIA.

é feita uma descrição genérica do Projeto de Execução em análise.

é avaliada a Conformidade do Projeto de Execução com as DIAs emitidas, no que se 
refere ao cumprimento das condicionantes e elementos e à concretização das medidas de 
minimização e programas de monitorização constantes nas mesmas. 

-se a síntese do cumprimento das medidas da DIA e dos aspetos mais 

Recarei, a 400 kV e 
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se estruturado da seguinte forma: 

é apresentada a identificação do projeto e do proponente, equipa responsável pelo 

se à descrição dos antecedentes dos procedimentos de AIA. 

o de Execução em análise. 

é avaliada a Conformidade do Projeto de Execução com as DIAs emitidas, no que se 
refere ao cumprimento das condicionantes e elementos e à concretização das medidas de 

se a síntese do cumprimento das medidas da DIA e dos aspetos mais 
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2. Antecedentes do Processo de AIA 

2.1. Enquadramento  
A Linha Armamar - Recarei, a 400 kV (LAMM.RR, a 400 kV ), inscrita no Plano de Desenvolvimento e 
Investimento da Rede Nacional de Transporte (RNT) 2012-2017 (2022), visa ligar a subestação de Armamar 
(SAMM), no concelho de Armamar, à subestação de Recarei (SRR), no concelho de Paredes, com uma 
extensão total de 74,867 km e 170 apoios. A Modificação das Linhas  corresponde à modificação de duas 
linhas existentes: a Linha Valdigem-Carrapatelo 1, a 220kV (doravante designada como LVG.CL 1) no troço 
entre os apoios P17 e P20 e a Linha Valdigem-Vermoim 4, a 220kV (LVG.VM4) entre os apoios P13 e P16.  

Em termos de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) o projeto da LAMM.RR, a 400 kV foi 
alvo de dois Estudos de Impacte Ambiental, em dois momentos distintos, tal como seguidamente se 
descreve. 

2.2. EIA da LAMM.RR, a 400 kV 
Num primeiro momento foi elaborado o EIA da LAMM.RR, a 400 kV , que incidiu sobre a totalidade do 
traçado da linha . O EIA foi elaborado pela ATKINS Portugal  no período compreendido entre abril de 2007 
e novembro de 2009. Para efeitos do EIA o projeto da linha Armamar - Recarei, a 400 kV foi decomposto 
em sete troços , que se apresentam seguidamente. Salienta-se que apenas o Troço 1A, o Troço 3, o Troço 
5B (ou Alternativa 5B) e o Troço 7 correspondiam a troços novos a construir, sendo que os restantes 
correspondiam a troços de linhas já construídos: 

• Troço 1  (subdividido em Troço 1A e Troço 1B): 

o Troço 1A : Troço de linha nova a construir 

o Troço 1B : Corresponde à Linha Armamar-Valdigem 2, a 220 kV (LAMM.VG 2, a 220 kV), 
que se encontra licenciada para 400 kV desde setembro de 2009 e que foi objeto dum 
Estudo de Incidências Ambientais, tendo a ausência de necessidade de Avaliação de 
Impacte Ambiental sido verificada no âmbito do seu licenciamento, já que à luz da 
legislação em vigor não atingia os limites suscetíveis de submissão a processo de AIA 
obrigatório. A LAMM.RR, a 400 kV será instalada num dos ternos ou circuitos e a LAMM.VG 
2, a 220 kV, encontra-se instalada no outro terno ou circuito. 

• Troço 2 : Troço da Linha Bodiosa-Valdigem, a 400 kV (LBA.VG, a 400 kV) que foi já objeto de AIA 
(processo n.º AIA 1122). Esta linha foi, entretanto, desclassificada neste troço e passou a integrar a 
LAMM.VG 2, já construída e em exploração. Assim, neste troço, a LAMM.RR, a 400 kV será 
instalada num dos ternos ou circuitos e a LBA.VG, a 400 kV, entretanto desclassificada e passando 
a integrar a LAMM.VG 2, a 220 kV, encontra-se instalada no outro terno ou circuito. 

• Troço 3 : Troço de linha nova a construir cujo projeto implicava a desmontagem da LVG.CL1, a 220 
kV, entre a SVG e o seu apoio P22, para utilização para as linhas LAMM.RR / LVG.VM 4, em 
projeto. Assim o troço inicial da LVG.CL 1 passaria a ocupar o troço inicial da atual LVG.VM 4/5, a 
220 kV desde a SVG até ao apoio P16, sem qualquer modificação ou intervenção nos apoios 
existentes. Na zona de Samodães seria feito o desvio da LVG.CL 1, a 220 kV, para ligação dos dois 
troços inicial (SVG – P16) e final (P22 – SCL), entre P16 e P22, constituindo o novo traçado da 
LVG.CL 1, a 220 kV. Com esta alteração libertava-se o traçado da atual LVG.CL 1, a 220 kV para 
passagem (sobre o mesmo traçado) das linhas LAMM.RR e LVG.VM 4, a 400 kV, em apoios 
comuns, desde a SVG até à zona da povoação de Samodães. 
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• Troço 4 , Troço 5A e Troço 6
kV), já licenciada e em exploração à tensão de 220 kV e construída com apoios 
instalação da LAMM.RR, a 400 kV, 
220 kV para 400 kV) mas que não impõe qualquer modificação no terreno.

• Troço 5B: Troço de linha nova a construir, constituindo
construído). 

• Troço 7 : Troço de linha nova a construir na ligação à Subestaçã
estudadas duas pequenas alternativas de traçado: Alternativa 7A e Alternativa 7B.

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) deste projeto iniciou
LAMM.RR, a 400 kV, em novembro de 2009
Declaração de Conformidade do EIA

Posteriormente, a 24 de setembro de 2010, foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (
favorável condicionada a seis dos troços
designado troço 3.  A principal questão que motivou a DIA desfavorável ao troço 3 prendeu
proximidade do traçado a um ninho de Águia de Bon
existente, localizado nas escarpas do rio Varosa. 

Na Figura 2.1 apresentam-se os troços da LAMM.RR, a 400 kV avaliados em sede deste procedimento de 
AIA e o parecer da DIA emitida relativamente aos mesmos.

Figura 2.1 – Esquema dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, submetidos a AIA
(troços 1B, 2, 4, 5A ,6 e 7) e com parecer desfavorável (troço 3) 
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, Troço 5A e Troço 6 : Correspondiam à Linha Valdigem – Vermoim 4 (LVG.VM 4, a 220 
kV), já licenciada e em exploração à tensão de 220 kV e construída com apoios 

a 400 kV, esta linha nestes troços será alvo de um aumen
0 kV para 400 kV) mas que não impõe qualquer modificação no terreno. 

Troço de linha nova a construir, constituindo-se como alternat

: Troço de linha nova a construir na ligação à Subestação de Recarei.
estudadas duas pequenas alternativas de traçado: Alternativa 7A e Alternativa 7B.

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) deste projeto iniciou-se com a 
LAMM.RR, a 400 kV, em novembro de 2009 (Processo de AIA nº 2196). Em março de 2010 foi emitida a 
Declaração de Conformidade do EIA . 

Posteriormente, a 24 de setembro de 2010, foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (
favorável condicionada a seis dos troços  da LAMM.RR, a 400 kV e desfavorável

A principal questão que motivou a DIA desfavorável ao troço 3 prendeu
proximidade do traçado a um ninho de Águia de Bonelli, que se encontra a cerca de 300

rpas do rio Varosa.  

se os troços da LAMM.RR, a 400 kV avaliados em sede deste procedimento de 
AIA e o parecer da DIA emitida relativamente aos mesmos. 

Esquema dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, submetidos a AIA com parecer favorável condicionado 
,6 e 7) e com parecer desfavorável (troço 3) (Processo AIA n.º 

Recarei, a 400 kV e 
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Vermoim 4 (LVG.VM 4, a 220 
kV), já licenciada e em exploração à tensão de 220 kV e construída com apoios de 400 kV. Com a 

esta linha nestes troços será alvo de um aumento de tensão (de 

se como alternativa ao Troço 5A (já 

o de Recarei. Neste troço foram 
estudadas duas pequenas alternativas de traçado: Alternativa 7A e Alternativa 7B. 

se com a entrega do EIA  da 
). Em março de 2010 foi emitida a 

Posteriormente, a 24 de setembro de 2010, foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
esfavorável  a um dos troços, o 

A principal questão que motivou a DIA desfavorável ao troço 3 prendeu-se com a 
li, que se encontra a cerca de 300 m da linha 

se os troços da LAMM.RR, a 400 kV avaliados em sede deste procedimento de 

 

com parecer favorável condicionado 
n.º 2196, 2010) 
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2.3.  EIA da LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e De svios de Linhas 
Associadas 

De acordo com a descrição feita no capítulo anterior relativamente aos resultados do procedimento de AIA 
do projeto da LAMM.RR, a 400 kV, foi necessário estudar um traçado alternativo para o designado troço 3, 
que permitisse estabelecer a ligação aos troços da linha entretanto aprovados no, de modo a permitir 
concretizar o projeto na sua globalidade.   

Foi, então, elaborado um novo projeto para o designado troço 3, referenciado como Projeto da LAMM.RR, a 
400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associad as, que foi alvo de um EIA, elaborado pela 
ATKINS Portugal  no período compreendido entre junho de 2011 e março de 2012. O projeto incluía 
alternativas de traçado (alternativas 2A e 2B e alternativas 3A, 3B e 3C), que foram avaliadas de forma 
comparativa no EIA. 

O procedimento de AIA iniciou-se com a entrega do EIA  da LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios 
de Linhas Associadas, tendo-se procedido à instrução do Processo nº 2555 no dia 5 de abril de 2012. A 4 
de maio de 2012 foi recebido um ofício da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) 167/GAIA/2012 
solicitando elementos adicionais ao EIA. A 22 de maio foi entregue o Aditamento ao EIA, contendo a 
informação requerida pela CA. Em Junho de 2012 foi emitida a Declaração de Conformidade do EIA . 

A 15 de Outubro de 2012 a REN, SA recebeu, através do ofício com a ref.ª SEAOT – Of. N.º4336, a 
proposta de DIA acompanhada do Parecer da Comissão de Avaliação e do Relatório da Consulta Pública 
da Linha Armamar – Recarei, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linha Associados. Dado o sentido da 
decisão desfavorável, ao abrigo do art. 100.º e seguintes do Código de Procedimento Administrativo, 
procedeu-se à elaboração de um Relatório Técnico para pronúncia em sede de Audiência Prévia, no qual se 
contestaram os motivos invocados para a proposta de decisão, recorrendo-se, para o efeito, a novos dados 
e a elementos constantes no próprio EIA, os quais se considerou suportarem uma revisão do sentido da 
decisão. Este Relatório foi entregue a 9 de novembro de 2012. 

Posteriormente, a 28 de fevereiro de 2013 foi emitida uma DIA favorável condicionada  ao traçado da 
LAMM.RR, a 400 kV com a adoção das alternativas 2B e 3B . 

Na Figura 2.2 apresenta-se o traçado da LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas 
Associadas que obteve parecer favorável condicionado em sede de procedimento de AIA. 
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Figura 2.2 – LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associadas (troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV) 
com parecer favorável condicionado
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LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associadas (troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV) 
com parecer favorável condicionado (Processo de AIA n.º 2555 de 201

Recarei, a 400 kV e 
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LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associadas (troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV) 
2012) 
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3. Descrição do Projeto 

3.1. Objetivos e Justificação do projeto 
O objetivo do presente Projeto é a construção de uma linha a 400 kV entre a Subestação de Armamar 
(SAMM) e a Subestação de Recarei (SRR), que se traduz na concretização da Linha Armamar-Recarei, a 
400 kV (LAMM.RR, a 400 kV) , com uma extensão total de 74,867 km e com 170 apoios (dos quais 60 
correspondem a apoios novos e os restantes 110 a apoios existentes, já instalados). 

Esta linha encontra-se prevista no Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional de 
Transporte (PDIRT) para o período 2009 – 2014 (2019). O PDIRT é um plano setorial e, como tal, foi sujeito 
a um processo de Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), de acordo com o Decreto – Lei nº 232/2007 de 15 
de Junho, uma vez que se enquadra no setor da Energia, abrangido pelo referido Decreto-Lei, e constitui 
enquadramento para a futura aprovação de projetos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental, de acordo 
com o Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio.   

A nova linha Armamar – Recarei está, assim, inserida no PDIRT 2009 – 2014 (2019), na designada Área 2 – 
Trás-os-Montes e eixo Douro, que inclui alguns projetos de investimento designadamente a abertura da 
subestação de 400 kV de Armamar, para poder escoar a produção adicional de energia hídrica no Picote e 
em Bemposta, e a produção adicional de energia de origem eólica na região de Trás-os-Montes (uma vez 
que se tornou inviável a ampliação da subestação da Valdigem face à sua localização no Alto Douro 
Vinhateiro).  

Por outro lado, para poder satisfazer os aumentos de consumo na zona do Grande Porto e no Distrito de 
Aveiro, criou-se respetivamente o projeto de investimento designado por ligação Armamar – Recarei a 400 
kV utilizando o critério de sempre que possível optar pela remodelação de infraestruturas existentes para 
aumentar a sua capacidade de transporte (o que foi o caso) e da passagem a 400 kV do eixo Valdigem-
Bodiosa-Paraímo utilizando o mesmo critério. Saliente-se que esta necessidade já tinha sido identificada em 
Planos de Investimento anteriores.    

A nova linha a 400 kV Armamar-Recarei ficará, assim, inserida num eixo da RNT (Rede Nacional de 
Transporte) que se desenvolve ao longo do rio Douro, o qual é responsável não só pelo transporte até ao 
litoral de grande parte da energia produzida nas centrais hidroelétricas situadas na bacia deste rio, como 
também da energia que é trocada com a rede espanhola, nas interligações existentes na zona do Douro 
Internacional. Com efeito, na zona do Douro Internacional existe atualmente um valor bastante significativo 
de potência instalada em centrais hidroelétricas (o aumento próximo da potência hidroelétrica instalada na 
zona do Douro, com o reforço das atuais centrais de Picote e Bemposta e a construção da nova central do 
Baixo Sabor, contribuirá, igualmente, para um incremento dos trânsitos neste eixo) e também as 
interligações a 220 kV entre as redes portuguesa e espanhola.  

Também o estabelecimento das novas metas nacionais de produção de energia elétrica a partir de fontes 
renováveis nas quais a energia eólica ocupa uma parcela bastante significativa, com valores de potência 
instalada previsivelmente crescentes e que, neste momento, já estão acima de 5000 MW, veio introduzir a 
necessidade de reforço da capacidade de transporte em diversas zonas da RNT, de entre as quais se inclui 
a ligação em causa, e que irá servir gradualmente para o escoamento dos potenciais da zona de Trás-os-
Montes e das serras de Montemuro e Arada. 

Paralelamente, de modo a assegurar as condições necessárias ao bom funcionamento do MIBEL (Mercado 
Ibérico da Eletricidade), do ponto de vista das capacidades de troca de energia entre as redes portuguesa e 
espanhola, mostra-se importante dotar a rede de valores de capacidade de troca com a rede espanhola 
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superiores aos atuais, constituindo o eixo elétrico do Douro, onde a linha em assunto se insere, uma 
estrutura importante e crucial deste ponto de vista. 

A concretização da ligação a 400 kV Armama
permitirá introduzir na estrutura da RNT as condições que possibilitarão responder, de forma eficaz e 
simultânea, aos objetivos do MIBEL e do progressivo e significativo aumento da produção a partir 
energias renováveis. 

3.2. Localização do Projeto
Na Figura 3.1 apresenta-se o enquadramento administrativo regional da LAMM.RR, a 400 kV, com a 
totalidade dos troços considerados, com indicação dos troços 
que correspondem a linha construída ou existente
projeto da LAMM.RR, a 400 kV atravessa
em NUTS III, a sub-região do Douro

De acordo com a divisão do projeto em troços, a LAMM.RR, a 400 kV atravessa território dos seguintes 
concelhos (distinguindo-se os concelhos atravessados pelos tr

• Armamar (Troço 1A  e Troço 1B e parte do Troço 2);
• Lamego  (parte do Troço 2 e 
• Mesão Frio e Resende (Troço 4);
• Mesão Frio e Baião (Troço 5 
• Baião, Marco de Canavezes, Penafiel (Troço 6) e 
• Paredes (Troço 7 ).  

Na Figura 3.2 pode observar-se o enquadramento administrativo em termos de concelhos 
atravessadas pelos troços de linha nova a construir: 

Na Tabela 3.1 apresenta-se uma listagem d
generalidade do traçado da LAMM.RR, a 400 
troços de linha já construídos.  

Tabela 3.1 – Resumo dos concelhos e freguesias atravessados pela

Troço Concelho

T1A Armamar

T3 

                                                      
1 NUTS é a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidade
(Instituto Nacional de Estatística). De acordo com esta Nomenclatura, o território foi dividido em Continente, NUTS II e NUTS
que as NUTS II correspondem às Regiões e as NUTS III às Sub
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superiores aos atuais, constituindo o eixo elétrico do Douro, onde a linha em assunto se insere, uma 
estrutura importante e crucial deste ponto de vista.  

A concretização da ligação a 400 kV Armamar – Recarei faz, assim, parte de um lote de projetos que 
permitirá introduzir na estrutura da RNT as condições que possibilitarão responder, de forma eficaz e 
simultânea, aos objetivos do MIBEL e do progressivo e significativo aumento da produção a partir 

Localização do Projeto  
se o enquadramento administrativo regional da LAMM.RR, a 400 kV, com a 

nsiderados, com indicação dos troços que correspondem a 
linha construída ou existente. De acordo com as divisões territoriais de Portugal, 

projeto da LAMM.RR, a 400 kV atravessa, segundo a divisão administrativa em NUTS II
região do Douro e a sub-região do Tâmega.  

De acordo com a divisão do projeto em troços, a LAMM.RR, a 400 kV atravessa território dos seguintes 
se os concelhos atravessados pelos troços de linha nova a construir):

e Troço 1B e parte do Troço 2); 
(parte do Troço 2 e Troço 3 ); 

Mesão Frio e Resende (Troço 4); 
Mesão Frio e Baião (Troço 5 – Alternativa 5A); 
Baião, Marco de Canavezes, Penafiel (Troço 6) e  

se o enquadramento administrativo em termos de concelhos 
atravessadas pelos troços de linha nova a construir: Troço 1A, Troço 3 e Troço 7. 

se uma listagem da totalidade dos concelhos e freguesias atravessados pela 
generalidade do traçado da LAMM.RR, a 400 kV, distinguindo-se entre troços de linha nova a construir e 

Resumo dos concelhos e freguesias atravessados pela LAMM.RR, a 400 kV incluindo troços construídos e 
troços a construir 

Concelho Freguesias 

Troços de linha nova a construir 

Armamar Arícera 

Lamego 

Valdigem 

Figueira 

Lamego (Almacave) 

Sande 

Cambres 

Ferreiro de Avões 

NUTS é a sigla utilizada oficialmente para designar a Nomenclatura de Unidades Territoriais para Fins Estatísticos, criada pelo INE 
(Instituto Nacional de Estatística). De acordo com esta Nomenclatura, o território foi dividido em Continente, NUTS II e NUTS
que as NUTS II correspondem às Regiões e as NUTS III às Sub-Regiões. O nível abaixo é constituído pelos Concelhos

Recarei, a 400 kV e 
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superiores aos atuais, constituindo o eixo elétrico do Douro, onde a linha em assunto se insere, uma 

Recarei faz, assim, parte de um lote de projetos que 
permitirá introduzir na estrutura da RNT as condições que possibilitarão responder, de forma eficaz e 
simultânea, aos objetivos do MIBEL e do progressivo e significativo aumento da produção a partir de 

se o enquadramento administrativo regional da LAMM.RR, a 400 kV, com a 
que correspondem a linha nova e dos troços 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, o 
em NUTS II1, a região Norte, e 

De acordo com a divisão do projeto em troços, a LAMM.RR, a 400 kV atravessa território dos seguintes 
oços de linha nova a construir): 

se o enquadramento administrativo em termos de concelhos e freguesias 

concelhos e freguesias atravessados pela 
se entre troços de linha nova a construir e 

incluindo troços construídos e 

s Territoriais para Fins Estatísticos, criada pelo INE 
(Instituto Nacional de Estatística). De acordo com esta Nomenclatura, o território foi dividido em Continente, NUTS II e NUTS III, sendo 

ões. O nível abaixo é constituído pelos Concelhos. 
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Troço Concelho Freguesias 

Samodães 

T7  Paredes 

Mouriz 

Cete 

Baltar 

Parada de Todeia 

Sobreira 

Recarei 

Troços de linha já construída 

T1B Armamar Arícera, Coura, Vila Seca, Armamar, 
Vacalar, Aldeia 

T2 
Armamar Fontelo 

Lamego Parada do Bispo, Valdigem 

T4 

Lamego  Penajoia 

Resende Barro 

Mesão Frio Barqueiros 

T5A 

Mesão Frio Barqueiros, Tresouras, Loivos da Ribeira 

Baião Santa Marinha do Zêzere, São Tomé de 
Covelos, Valadares 

T6 

Baião Valadares, Gouve, Grilo, Campelo 

Marco de Canaveses Soalhães 

Penafiel 
Abragão, Vila Cova, Luzim, Duas Igrejas, 

Rans, Guilhufe, Irivo, Urrô 

Paredes 
Mouriz, Manhuncelos, Avessadas, 

Marrecos, Freixo 
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Figura 3.1- Enquadramento Regional da LAMM.RR, a 400 kV (totalidade dos troços)
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Enquadramento Regional da LAMM.RR, a 400 kV (totalidade dos troços) 
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Figura 3.2- Enquadramento Administrativo da LAMM.RR, a 400 kV, incluindo troços existentes e troços novos a 
construir  
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Consideram-se como áreas sensíveis
do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de m
retificado pela Declaração de Rectificaçã

i) as Áreas Protegidas, classificadas ao abrigo do Decreto
alterações introduzidas pelo Decreto

ii) os Sítios da Rede Natura 2000
classificadas nos termos do Decreto
79/409/CEE e 92/43/CEE e as 

iii) Áreas de proteção dos monumentos nacionais e dos im
termos da Lei nº 13/85, de 6 de 

A LAMM.RR a 400 kV não se encontra inserida em qualquer
tal como se pode observar na Figura 
contudo, inserido em áreas de proteção
Proteção do Alto Douro Vinhateiro 
troço 7), tal como se pode observar na
sensíveis . 

 

 

                                                      
2 O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto
figuras de protecção: Parque Nacional, Reserva Natural, Parque Natural, Monumento Natural, Paisagem Protegida. 
2000 é definida nos termos do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto
Fevereiro, diploma que revê a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril 
(relativa à conservação das aves selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação
habitats naturais e da fauna e da flora selvagens). Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de âmbito 
europeu que compreende as áreas classificadas como ZEC 
como ZPE – Zona de Protecção Especial (da avifauna). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115
o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental. 
A classificação do património cultural está prevista na Lei n.º 107/2001,
regime de protecção e valorização do património cultural
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áreas sensíveis , de acordo com o estabelecido nos termos da alínea b) do artigo 2º 
Lei n.º 69/2000, de 3 de maio, republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 

pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de janeiro): 

classificadas ao abrigo do Decreto-Lei nº 19/93, de 23 de 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 227/98, de 17 de julho,  

Sítios da Rede Natura 2000, zonas especiais de conservação e zonas de 
classificadas nos termos do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, no âmbito das
79/409/CEE e 92/43/CEE e as  

dos monumentos nacionais e dos imóveis de interesse público, definidas nos 
termos da Lei nº 13/85, de 6 de julho2.  

não se encontra inserida em qualquer Área Protegida ou Sítios da Rede Natura 2000
Figura 3.3. Contudo, parte do traçado da LAMM.RR, a 40

proteção a monumentos nacionais, como é o caso 
 (no troço 3) e da Zona Especial de Proteção do Mosteiro de Cete (no 

tal como se pode observar na Figura 3.4, estando assim, globalmente, 

O diploma que constitui a Rede Nacional de Áreas Protegidas, Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, consagra as seguintes 
: Parque Nacional, Reserva Natural, Parque Natural, Monumento Natural, Paisagem Protegida. 

Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto
e revê a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril 

(relativa à conservação das aves selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação
e da fauna e da flora selvagens). Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de âmbito 

europeu que compreende as áreas classificadas como ZEC – Zona Especial de Conservação (de habitats) e as áreas classificadas 
tecção Especial (da avifauna). A Resolução do Conselho de Ministros n.º 115-A/2008, de 21 de Julho aprovou 

o Plano Sectorial da Rede Natura 2000 relativo ao território continental.  
A classificação do património cultural está prevista na Lei n.º 107/2001, de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do 
regime de protecção e valorização do património cultural 

Recarei, a 400 kV e 
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, de acordo com o estabelecido nos termos da alínea b) do artigo 2º 
Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro (e 

Lei nº 19/93, de 23 de janeiro, com as 

, zonas especiais de conservação e zonas de protecção especial, 
bril, no âmbito das Directivas nº 

óveis de interesse público, definidas nos 

Sítios da Rede Natura 2000, 
. Contudo, parte do traçado da LAMM.RR, a 400 kV encontra-se, 

is, como é o caso Zona Especial de 
(no troço 3) e da Zona Especial de Proteção do Mosteiro de Cete (no 

globalmente, inserida em áreas 

Lei n.º 142/2008, de 24 de Julho, consagra as seguintes 
: Parque Nacional, Reserva Natural, Parque Natural, Monumento Natural, Paisagem Protegida. A Rede Natura 

Lei n.º 140/99, de 24 de Abril, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de 
e revê a transposição para a ordem jurídica interna da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de Abril 

(relativa à conservação das aves selvagens), e da Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (relativa à preservação dos 
e da fauna e da flora selvagens). Aquele diploma define a Rede Natura 2000 como uma rede ecológica de âmbito 

Zona Especial de Conservação (de habitats) e as áreas classificadas 
A/2008, de 21 de Julho aprovou 

de 8 de Setembro, que estabelece as bases da política e do 
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Figura 3.3- Enquadramento da LAMM.RR, a 400 kV em áreas sensíveis - Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, 
Zonas Especiais de Conservação e Zonas de Proteção Especial 
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Figura 3.4 – Enquadramento da LAMM.RR, a 400 kV em áreas sensíveis  
nacionais e dos imóveis de interesse público
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Enquadramento da LAMM.RR, a 400 kV em áreas sensíveis  - Áreas de proteção
nacionais e dos imóveis de interesse público 
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proteção dos monumentos 
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3.3. Características Estruturais e Funcionais do Pr ojeto 

3.3.1. Enquadramento 

A LAMM.RR, a 400 kV, interligará a subestação de Armamar (SAMM), no concelho de Armamar e a 
subestação de Recarei (SRR), no concelho de Paredes, sendo constituída por troços novos e troços já 
construídos e em exploração, de acordo com o que se resume na Tabela 3.2. 

Tabela 3.2 – Resumo da LAMM.RR, a 400 kV por troço considerado  

 

Definição dos troços Número 
de Apoios 

Extensão 
(m) 

Concelhos 
atravessados Notas 

Troço 1A  
Pórt. SAMM (exclusive)  

– P4/5 (exclusive) 
3 392 m Armamar A construir entre pórtico da 

SAMM e o apoio P4/5 

Troço 1B P4/5 – P13/149 10 5041 m Armamar Troços em exploração a 
220 kV, licenciados para 
400 kV Troço 2 P14/136B – P22/157 9 3701 m 

Armamar 

Lamego 

Troço 3  

P22/157 (exclusive) – P52/15 
(exclusive) 

29 9905 m Lamego A construir entre o apoio 
P22/157 e o apoio P52/15 

P17-P20 

Modificação da LVG.CL1 
2 736 m Lamego 

2 apoios novos e 2 apoios 
existentes 

P12-P15 

Modificação da LVG.VM 4 
4 1967 m Lamego Apoios comuns com a 

LAMM.RR, a 400 kV 

Troço 4 P52/15 – P60/23 9 5249 m 

Lamego 

Resende 

Mesão Frio 

Troços licenciados para 
220 kV, mas já construídos 
para 400 kV. 

Troço 5A P60/23 (exclusive) – P80/43 
(inclusive) 20 9099 m Baião 

Troço 6 P80/43 – P143/106/26 (exclusive) 62 29349 m 

Baião 

Marco 
Canaveses 

Penafiel 

Paredes 

Troço 7 
P143/106/26 – Pórt. SRR 

(exclusive) 26 9862 m Paredes 
A construir entre o apoio 
P143/106/26 e o pórtico da 
SRR 

 

A LAMM.RR, a 400kV é constituída por apoios duplos de 400 kV, em que o segundo terno será ocupado por: 

• Ramal da Linha Bodiosa – Valdigem para a Subestação  de Armamar, a 220 kV (RBA.VG para 
SAMM) - Entre os apoios P4/5 e P8/1/144 

• Linha Bodiosa – Valdigem, a 220 kV (LBA.VG) - Entre os apoios P8/1/144 e P13/149 

• Linha Bodiosa – Armamar 2, a 400 kV (LBA.AMM2) - No apoio P14/146B 

• Linha Bodiosa – Valdigem, a 220 kV (LBA.VG) - Entre os apoios P15/150 e P22/157  

• Linha Valdigem – Vermoim 4, a 220 kV (LVG.VM 4) - Entre os apoios P49/12 e P143/106/26  

• Linha Recarei – Vermoim 4, a 400 kV (LRR.VM 4) - Entre os apoios P143/106/26 e P168/1  
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Ainda no contexto deste Projeto foram alterados os traçados d
na zona da povoação de Samodães

• O troço inicial da LVG.CL 1 existente passará a ser ocupado pela LVG.VM
apoio P49/12, sem qualquer modificação ou intervenção nos apoios existentes. 

• O troço inicial da LVG.VM irá ser ocupado pela LVG.CL1, se
Samodães o desvio para ligação dos dois troços inicial (SVG 

Com o objetivo de conferir estabilidade estrutural aos apoios no 
(abertura da LVG.VM 4) e a SRR, será também monta
futura Linha Recarei – Vermoim 4, a

Figura 3.5- Esquema das alterações previstas com o presente projeto na zona de Sa

No contexto deste projeto prevê-se a

• P106, da LVG.VM4  
• P13 da atual LVG.CL1 

Prevê-se igualmente a desmontagem dos 

• LVG.VM4: 
o P17-P18: 656 m,  
o P105-P106: 300 m   
o P106-P107: 759 m 

• LVG.CL1: 
o P12-P13: 499 m, 
o P13-P14: 728 m 
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Ainda no contexto deste Projeto foram alterados os traçados de duas linhas existentes
Samodães: 

1 existente passará a ser ocupado pela LVG.VM
apoio P49/12, sem qualquer modificação ou intervenção nos apoios existentes. 
O troço inicial da LVG.VM irá ser ocupado pela LVG.CL1, sendo feito na zona
Samodães o desvio para ligação dos dois troços inicial (SVG – P17) e final (P20 

Com o objetivo de conferir estabilidade estrutural aos apoios no designado troço
(abertura da LVG.VM 4) e a SRR, será também montado neste troço o segundo terno que irá constituir a 

Vermoim 4, a 400 kV, atualmente em licenciamento. 

Esquema das alterações previstas com o presente projeto na zona de Sa

se a desmontagem de 2 apoios: 

se igualmente a desmontagem dos seguintes vãos: 

Recarei, a 400 kV e 
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linhas existentes: LVG.VM e LVG.CL1 

1 existente passará a ser ocupado pela LVG.VM 4 desde a SVG até ao 
apoio P49/12, sem qualquer modificação ou intervenção nos apoios existentes.  

do feito na zona da povoação de 
P17) e final (P20 – SCL).  

troço 7, entre P143/106/26 
do neste troço o segundo terno que irá constituir a 

 

Esquema das alterações previstas com o presente projeto na zona de Samodães 
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3.3.2. Características técnicas do projeto 

3.3.2.1. Equipamento 

3.3.2.1.1. Generalidades 

A LAMM.RR, a 400 kV será constituída pelos elementos estruturais normalmente usados pela REN, S.A. 
nas linhas de Rede Nacional de Transporte: 

• Cabos 
o 1 Cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (Zebra), no desvio da Linha 

Valdigem – Carrapatelo 1, a 220 kV; 

o 2 Cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (Zambeze) ou ACSR 517 
(Rail AW), na Linha Armamar – Recarei, a 400 kV; 

o 2 Cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (Zambeze), na Linha 
Valdigem – Vermoim 4, a 220 kV; 

o 2 Cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (DORKING) e 
outro do tipo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro; 

• Cadeias de isoladores  de vidro temperado do tipo U160BS e acessórios adequados ao escalão de 
corrente de defeito máxima de 40kA e 50 kA; 

• Apoios reticulados em aço da família “MT” e “Q” para linha simples e “DL” para linhas duplas; 

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

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

3.3.2.1.2. Apoios  

O projeto em análise contempla a utilização de 170 apoios, tal como seguidamente se descreve: 

• Troço 1A (a construir entre o pórtico da SAAMM e o apoio P4/5) – 3 apoios novos; 

• Troços 1B e 2  (troços em exploração a 220 kV, licenciados para 400 kV) – 19 apoios já existentes; 

• Troço 3   

o LAMM.RR, a 400 kV3 – a construir entre o apoio P22/157 e o apoio P52/15: 29 apoios 
novos; 

o Modificação da LVG.CL1, a 220 kV – a construir entre o apoio P17 e P20 – 2 apoios novos; 

• Troços 4, 5 e 6  (troços licenciados para 220 kV, mas construídos para 400 kV) – 91 apoios 
existentes; 

• Troço 7  (a construir entre o apoio P143/106/26 e o pórtico da SRR) – 26 apoios novos. 

De uma forma geral prevê-se a utilização de apoios da família MT, DL e Q (No Anexo B – Elementos de 
Projeto  apresentam-se os desenhos das silhuetas dos apoios). 

Na Tabela 3.3 são apresentadas as principais características dos apoios (incluindo tipo de apoios, vãos, 
áreas ocupadas pelos apoios e altura dos apoios), assim como altura ou envergadura exata de cada um dos 
apoios e as cotas de implantação de cada um dos apoios e, a altura final dos mesmos. No Anexo B  

                                                      
3 Os apoios da LVG.VM 4, a 220 kV novos s 
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apresentam-se os Elementos Gerais da Linha
apoios e as silhuetas dos apoios tipo que serão utilizados. 

Tabela 3

Troço 

Apoio 

N.º EIA 1 N.º EIA 2 
(troço 3) N.º RECAPE

LAMM.RR, a 400

1A 

Pórt. - Pórt.

1 - 1 

2 - 2 

3 - 3 

1B  

4/2 - 4/5

5/3 - 5/4

6/4 - 6/3

7/5 - 7/2

8/6 - 8/1/144

9/7 - 9/145

10/8 - 10/146

11/9 - 11/147

12/10 - 12/148

13/11 - 13/149

14/136 - 14/136B

2 

15/12 - 15/150

16/13 - 16/151

17/14 - 17/152

18/15 - 18/153

19/16 - 19/154

20/17 - 20/155

21/18 - 21/156

22/19 - 22/157

3 

- 23 23

- 24 24

- 25 25

- 26 26

- 27 27

- 28 28

- 29B 29

- 30B 30

- 31B 31

- 32B 32

- 33B 33

- 34B 34

- 35B 35

- 36B 36

- 37B 37

- 38B 38

- 39B 39

- 40 40
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Elementos Gerais da Linha , que incluem as coordenadas, as cotas e as altura
apoios e as silhuetas dos apoios tipo que serão utilizados.  

3.3 - Elementos principais da LAMM.RR, a 400 kV 

Vão 
topográfico 

(m) 

Altura do apoio 
(m) 

Área 
ocupada 

pelo apoio 
(m2) 

N.º RECAPE Tipo 

LAMM.RR, a 400 kV (troços 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A, 6, 7) 

Pórt. PAL4 40,25 34 ? 

 DLT1 120,65 47,17 69 

 DLT2 231,02 50,17 81 

 DLA5 299,09 60,17 99 

4/5 DLT1 147,97 47,17 69 

5/4 DLA6 556,76 63,17 111 

6/3 DLR4 380,34 56,17 84 

7/2 DLT6 925,94 63,17 143 

8/1/144 DLR2 291,53 50,17 65 

9/145 DLS6 351,69 60,23 53 

10/146 DLR2 329,95 50,17 65 

11/147 DLT7 1196,14 66,17 160 

12/148 DLA3 814,82 53,17 74 

13/149 DLT3 45,93 53,17 94 

14/136B DLT1 251,14 47,17 69 

15/150 DLR6 3C 323,72 63,17 111 

16/151 DLS7 3C 323,13 62,23 57 

17/152 DLT6 729,45 63,17 143 

18/153 DLR6 3C 951,71 63,17 111 

19/154 DLR3 3C 855,58 53,17 74 

20/155 DLS3 3C 326,94 50,23 37 

21/156 DLT1 190,11 47,17 69 

22/157 DLT3 142,57 53,17 94 

23 QRS8 79,28 60,6 112 

24 QA2 142,91 30,6 40 

25 QA4 186,41 40,6 60 

26 QA5 351,98 45,6 71 

27 QA4 304,85 40,6 60 

28 QA4 313,74 40,6 60 

29 QA3 384,48 35,6 49 

30 QT3 922,28 35,6 63 

31 QT4 336,76 40,6 77 

32 QA5 381,47 45,6 71 

33 QT5 320,02 45,6 92 

34 QT4 469,13 40,6 77 

35 QRS8 230,43 60,6 112 

36 QRS9 473,31 65,6 128 

37 QA5 496 45,6 71 

38 QT5 397,91 45,6 92 

39 QRS8 395,34 60,6 112 

40 QA4 243,31 40,6 60 

Recarei, a 400 kV e 
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, que incluem as coordenadas, as cotas e as alturas dos 

ocupada 
pelo apoio 

Cota do terreno 
no local de 

implantação do 
apoio (m) 

Altura final 
dos 

apoios 

736,8 - 

737,97 785,14 

730 780,17 

716,52 776,69 

777,77 824,94 

769,54 832,71 

667,5 723,67 

538,92 602,09 

371,71 421,88 

380,65 440,88 

402,1 452,27 

393,34 459,51 

420,18 473,35 

543,06 596,23 

545,29 592,46 

538,1 601,27 

511,24 573,47 

440,64 503,81 

437,44 500,61 

404,37 457,54 

419 469,23 

459,1 506,27 

448,78 501,95 

438 498,6 

415,13 445,73 

370,24 410,84 

340,16 385,76 

360,55 401,15 

374,15 414,75 

428,35 463,95 

423,91 459,51 

567,33 607,93 

483 528,6 

380 425,6 

308,3 348,9 

284,42 345,02 

310,8 376,4 

350 395,6 

412 457,6 

405,47 466,07 

476,5 517,1 
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Troço 

Apoio Vão 
topográfico 

(m) 

Altura do apoio 
(m) 

Área 
ocupada 

pelo apoio 
(m2) 

Cota do terreno 
no local de 

implantação do 
apoio (m) 

Altura final 
dos 

apoios N.º EIA 1 N.º EIA 2 
(troço 3) N.º RECAPE Tipo 

LAMM.RR, a 400 kV (troços 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A, 6, 7) 

- 41 41 QA5 559,95 45,6 71 427,55 473,15 

- 42 42 QA4 185,73 40,6 60 353,16 393,76 

- 43 43 QT4 490 40,6 77 362,53 403,13 

- 44 44 QA5 390,91 45,6 71 475,06 520,66 

- 45 45 QT5 278,35 45,6 92 518,31 563,91 

- 46 46 QT5 459,9 45,6 92 463 508,6 

- 47 47 QA3 145 35,6 49 547,11 582,71 

- 48 48 QT3 303,63 35,6 63 506 541,6 

- 49/13 49/12 DLT7 425,7 66,17 160 463,05 529,22 

- 50/14 50/13 DLR9 236,13 72,17 150 522,26 594,43 

- 51/15 51/14 DLR6 584,33 63,17 111 570,18 633,35 

4 

37/14 - 52/15 DLT9 720,66 72,17 197 471,62 543,79 

38/15 - 53/16 DLT10 1162,4 75,17 217 422,48 497,65 

39/16 - 54/17 DLR5 308,58 60,17 99 413,57 473,74 

40/17 - 55/18 DLR10 517,98 75,17 165 425,38 500,55 

41/18 - 56/19 DLR8 418,49 69,17 137 366,87 436,04 

42/19 - 57/20 DLA4 1395,86 56,17 84 185,74 241,91 

43/20 - 58/21 DLA5 515,75 60,17 99 168,63 228,8 

44/21 - 59/22 DLR10 210,25 75,17 165 271,44 346,61 

45/22 - 60/23 DLS4 382,67 53,23 41 251,86 305,09 

5A 

46A/23A - 61/24 DLS4 198,35 53,23 41 179,67 232,9 

47A/24A - 62/25 DLA1 215,99 47,17 55 197,42 244,59 

48A/25A - 63/26 DLS3 397,82 50,23 37 214,32 264,55 

49A/26A - 64/27 DLA5 1254,85 60,17 99 213,57 273,74 

50A/27A - 65/28 DLA6 466,62 63,17 111 205,27 268,44 

51A/28A - 66/29 DLT6 680,78 63,17 143 275,18 338,35 

52A/29A - 67/30 DLA5 284,77 60,17 99 318,78 378,95 

53A/30A - 68/31 DLA6 1007,95 63,17 111 418,42 481,59 

54A/31A - 69/32 DLT10 647,25 75,17 217 513,53 588,7 

55A/32A - 70/33 DLR8 311,93 69,17 137 471,62 540,79 

56A/33A - 71/34 DLR3 550,31 53,17 74 570,2 623,37 

57A/34A - 72/35 DLR5 329,31 60,17 99 501,33 561,5 

58A/35A - 73/36 DLR3 464,02 53,17 74 530,15 583,32 

59A/36A - 74/37 DLR5 550,72 60,17 99 384,58 444,75 

60A/37A - 75/38 DLA2 337,02 50,17 64 275,88 326,05 

61A/38A - 76/39 DLT3 364,65 53,17 94 331,72 384,89 

62A/39A - 77/40 DLA4 369,33 56,17 84 386,72 442,89 

63A/40A - 78/41 DLR3 315,71 53,17 74 412,84 466,01 

64A/41A - 79/42 DLS4 351,52 53,23 41 422,89 476,12 

65A/42A - 80/43 DLS4 292,83 53,23 41 402,2 455,43 

6 

81/58 - 81/44 DLS4 248,01 53,23 41 384,78 438,01 

82/59 - 82/45 DLR4 395,32 56,17 84 314,47 370,64 

83/60 - 83/46 DLR4 318,75 56,17 84 354,56 410,73 

84/61 - 84/47 DLS6 312,11 60,23 53 403,35 463,58 

85/62 - 85/48 DLS4 295,34 53,23 41 325,34 378,57 
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Troço 

Apoio 

N.º EIA 1 N.º EIA 2 
(troço 3) N.º RECAPE

LAMM.RR, a 400

86/63 - 86/49

87/64 - 87/50

88/65 - 88/51

89/66 - 89/52

90/67 - 
90/53

91/68 - 

92/69 - 91/54

93/70 - 92/55

94/71 - 93/56

95/72 - 94/57

96/73 - 95/58

97/74 - 96/59

98/75 - 97/60

99/76 - 98/61

100/77 - 99/62

101/78 - 100/63

102/79 - 101/64

103/80 - 102/65

104/81 - 103/66

105/82 - 104/67

106/83 - 105/68

107/84 - 106/69

108/85 - 107/70

109/86 - 108/71

110/87 - 109/72

111/88 - 110/73

112/89 - 111/74

113/90 - 112/75

114/91 - 113/76

115/92 - 114/77

116/93 - 115/78

117/94 - 116/79

118/95 - 117/80

119/96 - 118/81

120/97 - 119/82

121/98 - 120/83

122/99 - 121/84

123/100 - 122/85

124/101 - 123/86

125/102 - 124/87

126/103 - 125/88

127/104 - 126/89

128/105 - 127/90

129/106 - 128/91

130/107 - 129/92

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapatelo 1 e Valdigem -Vermoim 4, a 220 kV  

Vão 
topográfico 

(m) 

Altura do apoio 
(m) 

Área 
ocupada 

pelo apoio 
(m2) 

N.º RECAPE Tipo 

LAMM.RR, a 400 kV (troços 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A, 6, 7) 

86/49 DLR4 583,92 56,17 84 

87/50 DLR3 505,53 53,17 74 

88/51 DLR9 254 72,17 150 

89/52 DLR8 398,22 69,17 137 

90/53 DLA7 609,44 66,17 123 

91/54 DLR1 394,74 47,17 56 

92/55 DLR1 266,18 47,17 56 

93/56 DLS3 266,85 50,23 37 

94/57 DLS5 373,41 57,23 48 

95/58 DLS7 340,79 62,23 57 

96/59 DLR4 267,1 56,17 84 

97/60 DLS5 343,87 57,23 48 

98/61 DLR2 312,19 50,17 65 

99/62 DLA5 268,85 60,17 99 

100/63 DLR9 294,16 72,17 150 

101/64 DLT4 491,26 56,17 107 

102/65 DLR5 184,83 60,17 99 

103/66 DLR1 566,27 47,17 56 

104/67 DLR1 472,34 47,17 56 

105/68 DLS3 307,07 50,23 37 

106/69 DLA5 1198,47 60,17 99 

107/70 DLA4 361,99 56,17 84 

108/71 DLR5 630,17 60,17 99 

109/72 DLA5 623,91 60,17 99 

110/73 DLR4 762,51 56,17 84 

111/74 DLR7 592,53 66,17 123 

112/75 DLR7 351,91 66,17 123 

113/76 DLR8 708,64 69,17 137 

114/77 DLA8 238,3 69,17 136 

115/78 DLS6 446,35 60,23 53 

116/79 DLA10 1203,2 75,17 164 

117/80 DLA10 551,13 75,17 164 

118/81 DLS6 250,83 60,23 53 

119/82 DLS6 412,22 60,23 53 

120/83 DLR6 563,37 63,17 111 

121/84 DLR7 528,14 66,17 123 

122/85 DLS8 305,79 65,23 62 

123/86 DLS6 376,81 60,23 53 

124/87 DLR6 673,12 63,17 111 

125/88 DLA8 920,31 69,17 136 

126/89 DLA10 560,73 75,17 164 

127/90 DLR10 461,58 75,17 165 

128/91 DLA10 757,63 75,17 164 

129/92 DLA10 1092,78 75,17 164 

Recarei, a 400 kV e 
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ocupada 
pelo apoio 

Cota do terreno 
no local de 

implantação do 
apoio (m) 

Altura final 
dos 

apoios 

283,34 339,51 

329,92 383,09 

488,22 560,39 

509,96 579,13 

500,14 566,31 

554,43 601,6 

516,01 563,18 

534,52 584,75 

552,22 609,45 

611,01 673,24 

631,7 687,87 

703,52 760,75 

734,75 784,92 

717,18 777,35 

691,57 763,74 

708,15 764,32 

641,42 701,59 

572,18 619,35 

515,98 563,15 

480,67 530,9 

564,05 624,22 

602,22 658,39 

563,26 623,43 

540,32 600,49 

504,6 560,77 

517,14 583,31 

528,38 594,55 

568,1 637,27 

644,9 714,07 

611,34 671,57 

564,5 639,67 

589,26 664,43 

563,47 623,7 

513,8 574,03 

433,16 496,33 

402,32 468,49 

369,89 435,12 

361,11 421,34 

287,43 350,6 

310,22 379,39 

369,07 444,24 

344,74 419,91 

237,77 312,94 

281,63 356,8 
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Troço 

Apoio Vão 
topográfico 

(m) 

Altura do apoio 
(m) 

Área 
ocupada 

pelo apoio 
(m2) 

Cota do terreno 
no local de 

implantação do 
apoio (m) 

Altura final 
dos 

apoios N.º EIA 1 N.º EIA 2 
(troço 3) N.º RECAPE Tipo 

LAMM.RR, a 400 kV (troços 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A, 6, 7) 

131/108 - 130/93 DLA10 347,84 75,17 164 332,47 407,64 

132/109 - 131/94 DLS6 394,8 60,23 53 303,76 363,99 

133/110 - 132/95 DLR6 556,1 63,17 111 262,55 325,72 

134/111 - 133/96 DLR5 491,58 60,17 99 274,34 334,51 

135/112 - 134/97 DLR8 531,97 69,17 137 221,29 290,46 

136/113 - 135/98 DLR8 658,26 69,17 137 178,02 247,19 

137/114 - 136/99 DLR8 333,57 69,17 137 236,49 305,66 

138/115 - 137/100 DLR4 295,64 56,17 84 231,74 287,91 

139/116 - 138/101 DLR4 763,13 56,17 84 235,51 291,68 

140/117 - 139/102 DLR6 326,95 63,17 111 214,78 277,95 

141/118 - 140/103 DLR8 563,14 69,17 137 267,2 336,37 

142/119 - 141/104 DLR8 443,55 69,17 137 278,61 347,78 

143/120 - 142/105 DLS8 315,72 65,23 62 261,35 326,58 

7 

144/121 - 143/106/26 DLTN4 306,12 56,17 107 180,9 237,07 

145 - 144/25 DLT6 389,11 63,17 143 196,72 259,89 

146 - 145/24 DLA5 338,44 60,17 99 232 292,17 

147 - 146/23 DLA5 436,14 60,17 99 260 320,17 

148A - 147/22 DLT5 273,85 60,17 127 239 299,17 

149A - 148/21 DLA3 280,04 53,17 74 272 325,17 

150 - 149/20 DLA2 277,99 50,17 64 265,25 315,42 

151 - 150/19 DLT10 463,31 75,17 217 271,27 346,44 

152 - 151/18 DLR10 282,06 75,17 165 266,59 341,76 

153 - 152/17 DLS5 351,06 57,23 48 293,34 350,57 

154 - 153/16 DLA7 407,77 66,17 123 281,26 347,43 

155 - 154/15 DLR6 410,83 63,17 111 258 321,17 

156 - 155/14 DLA6 605,79 63,17 111 250,85 314,02 

157 - 156/13 DLA4 390,73 56,17 84 275,43 331,6 

158 - 157/12 DLR4 412,75 56,17 84 214 270,17 

159 - 158/11 DLA3 553,68 53,17 74 172 225,17 

160 - 159/10 DLA5 496,16 60,17 99 126,94 187,11 

161 - 160/9 DLS1 327,91 44,23 28 151,76 195,99 

162 - 161/8 DLS6 361,6 60,23 53 136,4 196,63 

163 - 162/7 DLA5 391,27 60,17 99 137,54 197,71 

164 - 163/6 DLA4 456,66 56,17 84 151,19 207,36 

165 - 164/5 DLA8 351,7 69,17 136 166 235,17 

166 - 165/4 DLA4 426,17 56,17 84 170,81 226,98 

167 - 166/3 DLT5 549,22 60,17 127 148,81 208,98 

168 - 167/2 DLA1 219,59 47,17 55 114 161,17 

169 - 168/1 DLT1 102,19 47,17 69 114,6 161,77 

Pórt. - Pórt. PAL4 -   120 681,9 

LVG.CL 1, a 220 kV (troço 3) 

   17 CWT2 235,14     509,68   

   18 MTR1 19 284,62 23,215 27 558,97 582,185 

   19 MTR2 31 216,28 47,139 81 602,15 649,289 

   20 DLR6 - 63,17 111 622,8   
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Troço 

Apoio 

N.º EIA 1 N.º EIA 2 
(troço 3) N.º RECAPE

LAMM.RR, a 400

   105/142

   106/143/26

   107/27

   108/28

Legenda 

A cinzento encontram-se identificados os apoios existentes.

Os apoios P49/12, P50/13, P51/14 e P52/15, correspondem a apoios comuns a LVG.VM 4.

 

Nas figuras seguintes apresentam-se imagens das silhuetas das famílias e apoios que serão utilizados no 
projeto da LAMM.RR, a 400 kV (no 
os apoios da família DL (apoios DLR, DLS, DLT e DLA), os apoios da famíl
apoios da família MT (apoios MTR1 e MTR2). 

Na Tabela 3.4 apresentam-se as dimensões gerais das famílias do
apresentado na tabela anterior, as alturas exatas dos apoios de cada família a utilizar (ou já utilizados) no 
projeto. 

Tabela 3.4 - Tipologia e dimensões gerais da família dos apoios a utilizar n

Apoios Altura útil mínima 
ao solo (m)

MT 19.115

DL 24.570

Q 20,60

 

Salienta-se que cada tipo de apoio pode ter alturas efetivas ou envergaduras bastante variáveis, que 
permitem a sua adaptação ao terreno em causa. 
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Vão 
topográfico 

(m) 

Altura do apoio 
(m) 

Área 
ocupada 

pelo apoio 
(m2) 

N.º RECAPE Tipo 

LAMM.RR, a 400 kV (troços 1A, 1B, 2, 3, 4, 5A, 6, 7) 

LVG.VM 4, a 220 kV (troço 3) 

105/142 DLS8 315,72 65,23 62 

106/143/26 DLTN4 742,47 56,17 107 

107/27 DLR9 344,15 72,17 150 

108/28 DLS6 438,47 60,23 53 

 

se identificados os apoios existentes. 

Os apoios P49/12, P50/13, P51/14 e P52/15, correspondem a apoios comuns a LVG.VM 4. 

se imagens das silhuetas das famílias e apoios que serão utilizados no 
projeto da LAMM.RR, a 400 kV (no Anexo B  também se apresenta esta informação), distinguindo
os apoios da família DL (apoios DLR, DLS, DLT e DLA), os apoios da família Q (apoios QA, QRS e QT) e os 
apoios da família MT (apoios MTR1 e MTR2).  

se as dimensões gerais das famílias dos apoios a utilizar no proje
apresentado na tabela anterior, as alturas exatas dos apoios de cada família a utilizar (ou já utilizados) no 

Tipologia e dimensões gerais da família dos apoios a utilizar no projeto

Altura útil mínima 
ao solo (m) 

Altura útil máxima 
ao solo (m) 

Altura Total 
máxima (m) 

Envergadura 

19.115 42.963 47.063 

24.570 52.570 75.170 

20,60 40,60 45,60 22,80

tipo de apoio pode ter alturas efetivas ou envergaduras bastante variáveis, que 
permitem a sua adaptação ao terreno em causa.  
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ocupada 
pelo apoio 

Cota do terreno 
no local de 

implantação do 
apoio (m) 

Altura final 
dos 

apoios 

261,35   

180,9 237,07 

280,27   

329,06   

se imagens das silhuetas das famílias e apoios que serão utilizados no 
também se apresenta esta informação), distinguindo-se entre 

ia Q (apoios QA, QRS e QT) e os 

s apoios a utilizar no projeto, tendo-se 
apresentado na tabela anterior, as alturas exatas dos apoios de cada família a utilizar (ou já utilizados) no 

o projeto 

Envergadura 
(m) 

14.0 

17.0 

22,80 

tipo de apoio pode ter alturas efetivas ou envergaduras bastante variáveis, que 
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Apoios DL (DLS à esquerda, DLR ao centro, DLA à esquerda e DLT em baixo) 

Figura 3.6 – Silhuetas das famílias de apoios DL 
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Apoios da família Q (QA à esquerda, QRS no centro, e QT à direita)

Figura 

Apoios da família MT (MTR1 à esquerda e MTR2 à direita)

Figura 

3.3.2.1.3. Fundações  

As fundações para os apoios supramencionados
independente, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. Conforme estipula a 
regulamentação. As fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados esforços 
que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de 
ações. O dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do 
terreno onde são implantadas.  

Assim, à priori, as fundações são definidas para
caracterização – tipo de “areia fina e média até 1
características: 
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Apoios da família Q (QA à esquerda, QRS no centro, e QT à direita) 

Figura 3.7 – Silhuetas das famílias de apoios Q 

 

Apoios da família MT (MTR1 à esquerda e MTR2 à direita) 

Figura 3.8 – Silhuetas das famílias de apoios MT 

supramencionados são constituídas, por quatro maciços de betão 
independente, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. Conforme estipula a 

fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados esforços 
s pela estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de 

ações. O dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do 

Assim, à priori, as fundações são definidas para condições “médias” de terreno correspondentes a uma 
tipo de “areia fina e média até 1 mm de diâmetro de grão” a que correspondem as 
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são constituídas, por quatro maciços de betão 
independente, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. Conforme estipula a 

fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados esforços 
s pela estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de 

ações. O dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do 

condições “médias” de terreno correspondentes a uma 
mm de diâmetro de grão” a que correspondem as 
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• Massa Volúmica = 1600 kg/m3 

• Ângulo de Talude Natural = 30 a 32º 

• Pressão Admissível = 200 a 300 kPa 

Quanto às características do betão são as correspondentes à seguinte composição por m3: 

• 300 kg de cimento Portland normal 

• 400 l de areia 

• 350 l de brita de malha 1,5 a 2,5 cm 

• 450 l de brita de malha 3,0 a 4,5 cm 

Na fase de piquetagem, previamente à construção, são detetadas as situações que serão objeto de 
dimensionamento específico do ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso trata-se da 
adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou maciços de configuração especial, no 
segundo caso trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos valores que as grandezas acima 
referidas apresentam nos locais de implantação. 

No Anexo B  apresentam-se os volumes de escavação e betão utilizados e na Tabela 3.5 um resumo dessa 
informação, sistematizada de acordo com os troços estudados. 

Tabela 3.5 - Volume de escavações e de betão 

  Volume de escavações (m3) Volume de betão (m3) 

LAMM.RR, a 400kV 

Troço 1A  (a construir entre o pórtico da 
SAAMM e o apoio P4/5) 599,26 175,77 

Troços 1B e 2  (troços em exploração a 
220 kV, licenciados para 400 kV) - - 

Troço 3  (a construir entre o apoio 
P22/157 e o apoio P52/15) 2162,05 677,06 

Troços 4, 5 e 6  (troços licenciados para 
220 kV, mas construídos para 400 kV) - - 

Troço 7  (a construir entre o apoio 
P143/106/26 e o pórtico da SRR) 3909,98 1209,77 

LVG.CL 1, a 220 kV 

 
58,98 19,21 

3.3.2.1.4. Cabos 

As condições gerais de utilização são as habitualmente adotadas pela REN, SA neste tipo de cabos. Um 
dos cabos instalados na posição de cabo de guarda será um cabo tipo OPGW (optical ground wire), o qual 
possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem como de 
telecomunicações em geral. 

Os cabos a instalar apresentam as seguintes características: 

• Cabos Condutores : ACSR 595 (Zambeze), ACSR 485 (Zebra) e ACSR 517 (Rail AW) 

• Cabos de Guarda : ACSR 153 (Dorking) + OPGW 

• O projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV inclui a sinalização de determinados apoios e a 
balizagem de determinados vãos, tal como se resume no capítulo 3.3.9 do presente RECAPE, de 
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forma a cumprir as normas constantes na Circular de Informação aeronáutica nº 10/03, de 6 de 
maio.   

• Refere-se, ainda, que, em sede de licenciamento 
entidades competentes para emissão de parecer.

As distâncias de segurança , particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, edifícios, 
estradas, entre outros) são verificadas para a situação de flecha máxima, ou seja, temperatura dos 

condutores de 85 °C na ausência de vento. 

Neste projeto adotaram-se os critéri
acima dos mínimos regulamentares, criando
o nível de segurança em geral. Na Tabela 

Tabela 3.6 - Distâncias de segurança aplicadas à LAMM.RR, a 400

Distâncias a

Solo

Árvores

Edifícios

Estradas

Vias-férreas 

Vias-férreas não 

Outras linhas aéreas

 

Tabela 3.7 - Distâncias de segurança aplicadas à LVG.CL 1, a 220

Distâncias a

Solo

Árvores

Edifícios

Estradas

Vias-férreas 

Vias-férreas não 

Outras linhas aéreas

3.3.2.2. Cadeias de isoladores  

Serão usados isoladores do tipo compósito, do tipo U160BS
das subestações. Estes isoladores que classificaremos de “normais” estão bem adaptados às zonas de 
poluição fraca, que caracterizam em geral todo o corredor da linha.

                                                      
4 Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo
5 Considerando o ponto de cruzamento a 300 m do apoio mais próximo.
6 Vd. Norma CEI-60305. 
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as normas constantes na Circular de Informação aeronáutica nº 10/03, de 6 de 

se, ainda, que, em sede de licenciamento administrativo o presente projeto será
entidades competentes para emissão de parecer. 

, particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, edifícios, 
estradas, entre outros) são verificadas para a situação de flecha máxima, ou seja, temperatura dos 

C na ausência de vento.  

se os critérios definidos pelas especificações técnicas da REN, S.A. os quais estão 
acima dos mínimos regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e aumentando

Tabela 3.6 e Tabela 3.7 mostram-se os valores adotados. 

Distâncias de segurança aplicadas à LAMM.RR, a 400 kV e a LVG.VM 4, a 400

Distâncias a: Critério REN, S.A. [m] 
Mínimos 

RSLEAT [m]

Solo 14.0 8.0 

Árvores 8.0 5.0 

Edifícios 8.0 6.0 

Estradas 16.0 10.3 

férreas eletrificadas 16.0 16.0(5) 

férreas não eletrificadas 15.0 10.3 

Outras linhas aéreas 7.0 (4) 7.0(5) 

Distâncias de segurança aplicadas à LVG.CL 1, a 220 kV

Distâncias a: Critério REN, S.A. [m] 
Mínimos 

RSLEAT [m]

Solo 12.0 7.1 

Árvores 5.0 3.7 

Edifícios 6.0 4.7 

Estradas 12.0 8.5 

férreas eletrificadas 15.0 13.5(5) 

férreas não eletrificadas 12.0 8.5 

Outras linhas aéreas 5.0 (5) 5.0(5) 

 

Serão usados isoladores do tipo compósito, do tipo U160BS(6) para a linha e nas amarrações aos pórticos 
das subestações. Estes isoladores que classificaremos de “normais” estão bem adaptados às zonas de 
poluição fraca, que caracterizam em geral todo o corredor da linha. 

Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo 
Considerando o ponto de cruzamento a 300 m do apoio mais próximo. 
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as normas constantes na Circular de Informação aeronáutica nº 10/03, de 6 de 

o presente projeto será enviado às 

, particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, edifícios, 
estradas, entre outros) são verificadas para a situação de flecha máxima, ou seja, temperatura dos 

os definidos pelas especificações técnicas da REN, S.A. os quais estão 
se assim uma servidão menos condicionada e aumentando-se 

se os valores adotados.  

kV e a LVG.VM 4, a 400 kV 

 

RSLEAT [m] 

kV 

 

RSLEAT [m] 

 

a linha e nas amarrações aos pórticos 
das subestações. Estes isoladores que classificaremos de “normais” estão bem adaptados às zonas de 
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3.3.3. Cálculos relativamente ao funcionamento das linhas com interesse em termos 
ambientais 

3.3.3.1. Campos Eletromagnéticos 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do público em 
geral aos campos eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz - 300 GHz (Doc. Refª 1999-1100-
0001/ 8550/99 “Council Recommendation on the limitation of exposure of the general public to 
electromagnetic fields (0 Hz – 300 GHz), e posteriormente o Governo Português, com a promulgação da 
Portaria n.º 1421/2004 de 23 de Novembro e com D.L n.º 11/2003, transpôs para a Legislação Portuguesa 
os limites de exposição para o território nacional. No quadro II da referida portaria apresentam-se os níveis 
de referência, de acordo com o quadro seguinte, para a exposição do público em geral e que são os 
seguintes (Tabela 3.8): 

Tabela 3.8 - Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 

Limites de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características de Exposição Campo Elétrico (kV/m) (RMS7) Densidade de Fluxo Magnético 
(µT) (RMS) 

Público Permanente 5 100 

 

Nas linhas da Rede Elétrica Nacional, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores superiores aos 
referidos atrás. Esta conclusão está bem fundamentada por análise comparativa com cálculos teóricos e 
medições efetuadas em linhas similares em todo o mundo. O cálculo concreto dos valores do campo elétrico 
e magnético para os troços de linha em projeto apresentam-se no Anexo B – Elementos de Projeto . 

O cálculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas em cada um dos 
cabos da linha. No presente caso considerou-se em simultâneo as diversas configurações dos apoios 
utilizados e dois cabos de guarda, estes supostos ao potencial do solo. A disposição geométrica dos cabos 
corresponde à família de apoios “DL”, “Q” e “MT”, conforme o apresentado no Anexo B , considerando uma 
distância ao solo que corresponde à distância média absoluta em todo o projeto (8). Os valores que se 
obtiveram correspondem, portanto, a valores máximos absolutos do campo elétrico, nos planos horizontais 
em que foram calculados e que correspondem, sensivelmente ao nível do solo e ao nível da cabeça de um 
homem (1.80 m do solo): 

• LAMM.RR  – Considerando os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo e a 
1.8 m do solo para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo das linhas, para a família de 
apoios Q e DL, com dois condutores por fase, e dois cabos de guarda ao potencial do solo e valor 
eficaz do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para uma altura média ao solo de 24.00 
m, constata-se que o valor máximo  do campo para a situação mais desfavorável varia entre 2.58 
kV/m ao nível do solo e 2.59 kV/m a 1,8 m do solo . Todos os valores, como se verifica, estão 
dentro dos limites apresentados na Tabela 3.6 e Tabela 3.7. 

• LVG.CL 1  - Considerando os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo e a 
1.8 m do solo para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo das linhas, para a família de 
apoios MT, com um condutor por fase, dois cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz do 
módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para uma altura média ao solo de 16.34 m, 
constata-se que o valor máximo  do campo para a situação mais desfavorável varia entre 
0.94 kV/m ao nível do solo e 0.96 kV/m a 1,8 m do s olo . Todos os valores, como se verifica, 
estão dentro dos limites apresentados na Tabela 3.6 e Tabela 3.7. 

                                                      
7 RMS – Root Mean Square  
(8) Quer dizer, é a distância média considerando a menor distância ao solo e o efeito da flecha expectável num vão. 
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• LVG.VM 4 – Considerando os 
1.8 m do solo para uma faixa entre 
apoios DL, com dois condutores por fase, e dois cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz 
do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para uma altura média ao solo de 25.94 m
constata-se que o valor máximo
1.14 kV/m ao nível do solo e 1.15
estão dentro dos limites apresentados na 

No Anexo B  apresentam-se de uma forma sistemática os valores do módulo do vetor densidade de fluxo 
magnético em perfis transversais numa faixa de 
média ao solo para a LVG.CL 1 de 16.34
400 kV. Nestes cálculos admitiu-se um regime estabilizado e equilibrado
correntes. Para efeitos da avaliação dos valores máximos de densidade de fluxo magnético 
correspondentes a exposições com caráter permanente esta condição é perfeitamente legítima. 
mesmo anexo apresentam-se o perfil transver
módulo de corrente variando conforme o de cabo utilizado para ambas as linhas. A evolução das correntes 
da novas linhas a projetar podem ser vistas no 
podem ser verificadas no Anexo B . 

Para as linhas em projeto, com a configuração imposta pelos apoios utilizados, com regime de correntes 
suposto trifásico e equilibrado o valor máximo

• LAMM.RR - 17.285 µT/kA  
• LVG.CL1 - 10.621 µT/kA  
• LVG.VM 4 - 7.717 µT/kA  

Os valores da indução magnética decaem rapidamente e a 30

na LVG.CL 1, 3.137 µT/kA na LVG.VM
muito inferiores aos valores limites apresentados em 10.6.1 mesmo numa perspetiva de exposição pública 
permanente. 

3.3.3.2. Ruído acústico 

De acordo com a metodologia de cálculo seguida para o cálculo do ruído acústico p
estudo, obtiveram-se os valores do nível sonoro equivalente de longa duração para um período climático de 
um ano, que se apresentam no Anexo 
linhas.  

3.3.4. Travessias de Vias de Comunicação

Descrevem-se seguidamente as travessias das principais vias de comunicação (estradas municipais, 
estradas nacionais, rios, cursos de água e linhas de caminho de ferro) pela LAMM.RR, a 400 kV e 
modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4. N
pelo projeto da LAMM.RR, a 400 kV, distinguindo
linha nova a construir. 

 

 

 

 

 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapatelo 1 e Valdigem -Vermoim 4, a 220 kV  

Considerando os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo e a 
m do solo para uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo das linhas, para a famí

apoios DL, com dois condutores por fase, e dois cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz 
do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para uma altura média ao solo de 25.94 m

valor máximo  do campo para a situação mais desfavorável 
kV/m ao nível do solo e 1.15  kV/m a 1,8 m do solo . Todos os valores, como se verifica, 

estão dentro dos limites apresentados na Tabela 3.6 e Tabela 3.7. 

se de uma forma sistemática os valores do módulo do vetor densidade de fluxo 
perfis transversais numa faixa de -40 a +40 m em torno do eixo das linhas e para a altura 

1 de 16.34 m, para a LVG.VM 4 de 25.94 m e 23.76 para a LAMM.RR, a 
se um regime estabilizado e equilibrado de funcionamento para as 

correntes. Para efeitos da avaliação dos valores máximos de densidade de fluxo magnético 
correspondentes a exposições com caráter permanente esta condição é perfeitamente legítima. 

se o perfil transversal da densidade de fluxo magnético a 1,8
módulo de corrente variando conforme o de cabo utilizado para ambas as linhas. A evolução das correntes 
da novas linhas a projetar podem ser vistas no Anexo B  e a corrente de curto-circuito

.  

Para as linhas em projeto, com a configuração imposta pelos apoios utilizados, com regime de correntes 
valor máximo  da densidade de fluxo magnético a 1.8

 

Os valores da indução magnética decaem rapidamente e a 30 m do eixo da linha não excedem 2.573

T/kA na LVG.VM 4 e 8.419 µT/kA na LAMM.RR. Todos os valores calculados são 
muito inferiores aos valores limites apresentados em 10.6.1 mesmo numa perspetiva de exposição pública 

De acordo com a metodologia de cálculo seguida para o cálculo do ruído acústico p
se os valores do nível sonoro equivalente de longa duração para um período climático de 

Anexo B. Os valores dizem respeito a distâncias entre 0 e 35

Vias de Comunicação  

se seguidamente as travessias das principais vias de comunicação (estradas municipais, 
estradas nacionais, rios, cursos de água e linhas de caminho de ferro) pela LAMM.RR, a 400 kV e 
modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4. Na Tabela 3.9 apresentam-se as travessi
pelo projeto da LAMM.RR, a 400 kV, distinguindo-se entre os troços de linha já construída e os troços de 
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perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo e a 
m em torno do eixo das linhas, para a família de 

apoios DL, com dois condutores por fase, e dois cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz 
do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para uma altura média ao solo de 25.94 m, 

mais desfavorável varia entre 
. Todos os valores, como se verifica, 

se de uma forma sistemática os valores do módulo do vetor densidade de fluxo 
m em torno do eixo das linhas e para a altura 

m e 23.76 para a LAMM.RR, a 
de funcionamento para as 

correntes. Para efeitos da avaliação dos valores máximos de densidade de fluxo magnético 
correspondentes a exposições com caráter permanente esta condição é perfeitamente legítima. Neste 

sal da densidade de fluxo magnético a 1,8 m do solo para um 
módulo de corrente variando conforme o de cabo utilizado para ambas as linhas. A evolução das correntes 

circuito ao longo das mesmas 

Para as linhas em projeto, com a configuração imposta pelos apoios utilizados, com regime de correntes 
da densidade de fluxo magnético a 1.8 m do solo é: 

m do eixo da linha não excedem 2.573 µT/kA 

na LAMM.RR. Todos os valores calculados são 
muito inferiores aos valores limites apresentados em 10.6.1 mesmo numa perspetiva de exposição pública 

De acordo com a metodologia de cálculo seguida para o cálculo do ruído acústico produzido pela linha em 
se os valores do nível sonoro equivalente de longa duração para um período climático de 

. Os valores dizem respeito a distâncias entre 0 e 35 m do eixo das 

se seguidamente as travessias das principais vias de comunicação (estradas municipais, 
estradas nacionais, rios, cursos de água e linhas de caminho de ferro) pela LAMM.RR, a 400 kV e 

se as travessias das vias rodoviárias 
se entre os troços de linha já construída e os troços de 
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3.3.4.1. Travessia de vias de comunicação 

Descrevem-se seguidamente as travessias de estradas identificadas no traçado da LAMM.RR a 400 kV. 

Tabela 3.9 - Travessias das estradas 

Estrada Ponto de Travessia (km) Vão de Travessia 

Altura dos 
Condutores 
Inferiores à 
Estrada [m] 

EN 513-2 (1) 5/4 – 6/3 27.23 

EN 513 (1) 7/2 – 8/1/144 51.13 

EM 1099 (1) 11/147 – 12/148 52.82 

EN 543 (1) 19/145 – 20/146 35.9 

EN 313 (1) 23 – 24 29.68 

EN 542 (1) 32 – 33 29.13 

A24 (1) 35 – 36 25.22 

EN 2 100+122 37 – 38 37.03 

EN 226-1 1+356 41 – 42 50.26 

EN 226 5+357 43 – 44 33.17 

EM 536 Entre Vila Chã e Penajóia 53/16 – 54/17 44.8 

EM 536 Entre Vila Chã e Penajóia 53/16 – 54/17 59.2 

CM 1057 Entre Barrô e Vila Verde 55/18 – 56/19 40.6 

CM 1057 Entre Barrô e Vila Verde 56/19 – 57/20 41.5 

EN 222 km 118,65 56/19 – 57/20 40.7 

EM 537 (1) 57/20 – 58/21 106.4 

EN 108 km 99,86 57/20 – 58/21 29.8 

EN 108-3 km 91,57 57/20 – 58/21 127.0 

EM 518-1 Entre Barqueiros e Vila Jusã 57/20 – 58/21 21.8 

EM 518 Entre Loivos da Ribeira e Mesão 
Frio 64/27 – 65/28 40.6 

EM 587 Entre Tresouras e Travanca 64/27 – 65/28 36.0 

CM 1236 Entre Calvos e EM 587 65/28 – 66/29 37.6 

CM 1236 Entre Calvos e EM 587 65/28 – 66/29 28.7 

CM 1237 (1) 66/29 – 67/30 24.6 

EN 304-3 km 44,24 68/31 – 69/32 22.2 

CM1325 Entre Passos e EN 304-3 68/31 – 69/32 21.0 

EM 579 Entre Racovo e Valadares 76/39 – 77/40 22.6 

EM 579 Entre Racovo e Valadares 77/40 – 78/41 38.4 

EM 579 Entre Racovo e Valadares 77/40 – 78/41 40.4 

EM 579 Entre Valadares e Campelo 82/45 – 83/46 31.40 

CM 1228 Entre Pousada e Louredo 85/48 – 86/49 20.7 

EN 321 Entre Gove e Baião 87/50 – 88/51 23.8 

EM 582 (1) 95/58 – 96/59 29.6 
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Estrada Ponto de Travessia (km)

CM 1255 

EM 583 Entre S. Salvador e Ladário

Variante à 

EN 321-1 
Entre Baião e Marco de 

Variante à 

EN 321-1 
Entre Baião e Marco de 

CM 1257 

EN 211 Entre Mosteirô e Marco de 

EN 211 
Entre Mosteiro e Marco de 

CM 1264 

Caminho de Covas 

CM 1261 

CM 1262 

EN 210 

EM 588 

EN 320 

EM 589 

- 

EN 106 

CM 1294 

EM 593 Entre Irivo e Guilhufe

EM 594 Entre Guedixe e Urrô

A4 / IP4 

EN 106-3 

A4 

A4 

Acesso A4 

EN 319 

A4 

EN 15-3 

EM 1331 

A41 

(1) Os pontos de travessias indicados não possuem indicação quilométrica no local.

Legenda: 
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Ponto de Travessia (km) Vão de Travessia 

(1) 101/64 – 102/65 

Entre S. Salvador e Ladário 103/66 – 104/67 

Entre Baião e Marco de 
Canaveses 104/67 – 105/68 

Entre Baião e Marco de 
Canaveses 106/69 – 107/70 

(1) 106/69 – 107/70 

Entre Mosteirô e Marco de 
Canaveses 106/69 – 107/70 

Entre Mosteiro e Marco de 
Canaveses 107/70 – 108/71 

(1) 108/71 – 109/72 

(1) 109/72 – 110/73 

(1) 111/74 – 112/75 

(1) 112/75 – 113/76 

km 66,88 115/78 – 116/79 

(1) 117/80 – 118/81 

km 21,45 123/86 – 124/87 

(1) 128/91 – 129/92 

(1) 129/92 – 130/93 

km 29,41 133/96 – 134/97 

(1) 134/97 – 135/98 

Entre Irivo e Guilhufe 135/98 – 136/99 

Entre Guedixe e Urrô 138/101 – 139/102 

km 30,88 142/105 – 143/106/26 

7+360 144/25 – 145/24 

32+790 146/23 – 147/22 

32+010 148/21 – 149/20 

30+200 154/15 – 155/14 

30+200 154/15 – 155/14 

36+020 156/13 – 157/12 

3+500 162/7 – 163/6 

(1) 165/4 – 166/3 

25+400 166/3 – 167/2 

Os pontos de travessias indicados não possuem indicação quilométrica no local. 

Troços de linha já construídos 

Recarei, a 400 kV e 
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Altura dos 
Condutores 
Inferiores à 
Estrada [m] 

30.9 

34.2 

34.6 

28.1 

67.5 

23.8 

42.2 

41.5 

46.9 

28.4 

20.0 

28.3 

32.8 

20.6 

56.4 

38.6 

27.6 

23.8 

33.3 

26.8 

22.58 

36.11 

20.66 

22.18 

32.76 

28.38 

31.76 

30.10 

39.22 

21.00 
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3.3.4.2. Travessias de vias-férreas 

No traçado da LAMM.RR a 400 kV ocorrem as seguintes travessias de Vias-Férreas: 

Tabela 3.10 - Travessias de vias férreas 

Caminhos de Ferro Vão de Travessia 
Altura dos Condutores Inferiores 

ao Solo[m] 

Linha do Douro 57/20-58/21 129.0 (aos carris) 

Linha do Douro 106/69-107/70 70.6 (aos carris) 

Linha do Douro 139/102-140/103 41.4 (à catenária) 

Linha do Douro 162/7-163/6 36.51 

Legenda: 

 Troços de linha já construídos 

3.3.4.3. Travessias de cursos de água (navegáveis e  não navegáveis) 

No traçado da LAMM.RR a 400 kV ocorrem as seguintes travessias com curso de água navegáveis: 

Tabela 3.11 - Travessias de cursos de água navegáveis 

Cursos de Água Concelho/Freguesia Vão de 
Travessia 

Altura dos Condutores 
Inferiores ao Curso de 

Água [m] 

Rio Varosa Valdigem/Sande 34-35 73.12 

Rio Douro Resende/Mesão Frio / Barro / Barqueiros 57/20-58/21 121.30 

Ribeira de 
Termilobos Armamar Vacalar 11/147 – 12/148 

Ribeira do Neto Lamego Cambres 41 – 42 

Rio Cabril Lamego Penajóia 53/16 – 54/17 

Rio Teixeira Baião Loivos da 
Ribeira 64/27 – 65/28 

Rio Ovil Baião Campelo 86/49 – 87/50 

Ribeiro do Juncal Marco de Canaveses Soalhães 106/69 – 107/70 

Ribeira de 
Manhuncelos 

Marco de Canaveses Freixo 110/73 – 111/74 

Rio Tâmega Marco de Canaveses / Penafiel Avessadas / 
Abragão 116/79 – 117/80 

Ribeiro do 
Sardoal Penafiel Abragão 120/83 – 121/84 

Ribeiro dos 
Pedreiros Penafiel Vila Cova 124/87 – 125/88 

Rio Cavalum Penafiel Marecos / 
Rans 132/95 – 133/96 

Rio Sousa Penafiel Urrô 138/101 – 139/102 

Ribeira Baltar Paredes Baltar 149/20 – 150/19 

Ribeira de 
Bustelo Paredes Recarei 166/3 – 167/2 

Legenda: 
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3.3.4.4. Distâncias a pontos de água

No traçado da LAMM.RR, a 400 kV
projeto com pontos de água, que foi
a LAMM.RR, a 400 kV, entre os apo
marginalmente com a área de proteção dos 500

3.3.4.5. Servidões aeronáuticas civis e militares

No traçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 não ocorre qualquer
servidões aeronáuticas militares identificadas nos EIA realizados. 

Relativamente a servidões aeronáuticas civis, foram identificadas as seguintes situações:

• Os apoios P1, P2 e P3 encontram
Armamar (também conhecido por Aeródromo Lamego

• Os vãos entre os apoios P22/
Aeródromo de Vila Real. 

• Entre o apoio P145/24 e o apoio P154/15
do Heliporto dos Bombeiros Voluntários de Baltar, 
de combate a incêndios florestais.

• Entre o apoio P160/9 e o apoio P168/1 (junto à SRR) a LAMM.RR, a 
área de servidão geral do Aeródromo da Maia.

3.3.5. Cruzamentos e paralelismos com linhas de telecomuni cações e servidões

Em nenhum ponto do traçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 ocorrem situações de 
paralelismo com linhas de telecomunicações.

3.3.6. Cruzamentos com feixe hertziano

Nos traçados das linhas em projeto, ocorre a seguinte cruzamento: 

• Cruzamento com o feixe hertziano Santa Helena 
aproximada de 23 m abaixo do limite 

Atendendo a que a informação disponível para análise de distâncias é um desenho não editável em 
Autocad, salvaguarda-se a necessidade de uma validação pela ANACO
projeto, de modo a assegurar a viabilidade da passage

3.3.7. Cruzamentos e paralelismos com gasodutos

No traçado da LAMM.RR a 400 kV não ocorrem quaisquer interferências com redes primárias e secundárias 
de abastecimento de gás. 

3.3.8. Cruzamentos e paralelismos com adutores 

No traçado da LAMM.RR a 400 kV ocorrem as seguintes interferências com redes adutoras:
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Troços de linha já construídos 

pontos de água  

, a 400 kV constata-se a ocorrência de uma situação de potencial interferência do 
foi devidamente avaliada no EIA, tendo-se considerado necessário balizar 

a LAMM.RR, a 400 kV, entre os apoios P153/16 e P155/14, numa zona onde a linha interfere 
marginalmente com a área de proteção dos 500 m do ponto de água de Quinta – 3626.

Servidões aeronáuticas civis e militares  

No traçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 não ocorre qualquer
servidões aeronáuticas militares identificadas nos EIA realizados.  

Relativamente a servidões aeronáuticas civis, foram identificadas as seguintes situações:

Os apoios P1, P2 e P3 encontram-se inseridos na zona de servidão geral do aeród
Armamar (também conhecido por Aeródromo Lamego-Armamar ou Campo de Aviação de Santiago).

apoios P22/157 e P26 encontram-se inseridos marginalmente na servidão geral do 

Entre o apoio P145/24 e o apoio P154/15, a LAMM.RR, a 400 kV atravessa a área de servidão geral 
do Heliporto dos Bombeiros Voluntários de Baltar, infraestrutura referenciada como afeta aos meios 
de combate a incêndios florestais. 

Entre o apoio P160/9 e o apoio P168/1 (junto à SRR) a LAMM.RR, a 400 kV atravessa uma parte da 
área de servidão geral do Aeródromo da Maia. 

Cruzamentos e paralelismos com linhas de telecomuni cações e servidões

Em nenhum ponto do traçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 ocorrem situações de 
linhas de telecomunicações. 

Cruzamentos com feixe hertziano  

Nos traçados das linhas em projeto, ocorre a seguinte cruzamento:  

Cruzamento com o feixe hertziano Santa Helena – Régua no vão 37 – 
m abaixo do limite requerido. 

Atendendo a que a informação disponível para análise de distâncias é um desenho não editável em 
se a necessidade de uma validação pela ANACOM, em sede de licenciamento do 

a viabilidade da passagem da linha. 

Cruzamentos e paralelismos com gasodutos  

não ocorrem quaisquer interferências com redes primárias e secundárias 

Cruzamentos e paralelismos com adutores  

ocorrem as seguintes interferências com redes adutoras:

Recarei, a 400 kV e 
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se a ocorrência de uma situação de potencial interferência do 
se considerado necessário balizar 

ios P153/16 e P155/14, numa zona onde a linha interfere 
3626. 

No traçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 não ocorre qualquer interferência com 

Relativamente a servidões aeronáuticas civis, foram identificadas as seguintes situações: 

se inseridos na zona de servidão geral do aeródromo de 
Armamar ou Campo de Aviação de Santiago). 

se inseridos marginalmente na servidão geral do 

, a LAMM.RR, a 400 kV atravessa a área de servidão geral 
referenciada como afeta aos meios 

400 kV atravessa uma parte da 

Cruzamentos e paralelismos com linhas de telecomuni cações e servidões  

Em nenhum ponto do traçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 ocorrem situações de 

 38 com uma distância 

Atendendo a que a informação disponível para análise de distâncias é um desenho não editável em 
em sede de licenciamento do 

não ocorrem quaisquer interferências com redes primárias e secundárias 

ocorrem as seguintes interferências com redes adutoras: 
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Tabela 3.12 - Travessias de adutoras 

Legenda 

 Troços de linha já construídos 

 

3.3.9. Balizagem aérea 

3.3.9.1. Enquadramento 

De acordo com as circulares da Divisão de Regulamentação e Licenciamento Aeronáutico da ANA, 
Aeroportos de Portugal, SA, considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos: 

• Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, 
ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m); 

• Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m; 

• Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc, com uma largura média superior a 80 m 
ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às cotas de projeção sobre o 
terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas; 

• Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de captação de água 
localizados em zonas de risco de incêndios florestais; 

• Das linhas aéreas que cruzem Auto-Estradas, Itinerários Principais ou Complementares. 

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas de cor alternadamente cor de laranja e branco, 
possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos de guarda convencionais (no 
cabo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção) de modo a que a projeção segundo o eixo da 
linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30 metros.  

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja 
internacional e branca. As faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas de forma a 
realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são pintadas na cor vermelha ou laranja internacional. 

A balizagem noturna consiste na colocação de balizadores nos condutores superiores, próximo das fixações 
dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios. Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha 
com uma intensidade mínima de 10 Cd. 

 

 

 

Redes 
Adutoras 

Distância da Conduta Adutora ao apoio 
mais próximo [m] Vão de Travessia 

Altura dos Condutores Inferiores 
ao Curso de Água [m] 

40.0 (Apoio 31/8) 30/7-31/8 41.5 

20.0 (Apoio 71B/41B) 71B/41B-72B/42B 35.1 

175.7 (Apoio 129/106) 129/106-130/107 55.7 

95.6 (Apoio 134/111) 134/111-135/112 29.9 

220,0 (Apoio 35) 34 – 35 73.2 

100 (Apoio 42) 41 – 42 79.9 
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3.3.9.2. Sinalizaç ão para aeronaves

3.3.9.2.1. Balizagem diurna 

Na tabela seguinte são apresentadas as coordenadas dos vãos a sinalizar ao longo do projeto.

Tabela 3.13

Coordenadas Geográ

Rede Geodésica Europeia Unificada 

Vãos 

5/4-6/3 41º 06' 33,946''

7/2-8/1/144 41º 06' 59,888''

11/147-12/148 41º 07' 26,990''

12/148-13/149 41º 07' 29,442''

17/152-18/153 -07º 43' 27,331''

18/153-19/154 -07º 44' 01,809''

19/154-20/155 -07º 

30-31 07º 45' 20,117''

34-35 -07º 46' 22,655''

35-36 -07º 46' 37,319''

41-42 07º 48' 10,291''

51/14-52/15 07º 50' 

52/15-53/16 -07º 50' 32,790''

53/16-54/17 -07º 51' 13,014''

55/18-56/19 -07º 52' 02,059''

57/20-58/21 -07º 52' 59,664''

58/21-59/22 -07º 53' 39,568''

64/27-65/28 -07º 55' 15,843''

66/29-67/30 -07º 56' 12,946''

68/31-69/32 -07º 56' 56,839''

69/32-70/33 -07º 57' 31,919''

71/34-72/35 -07º 58' 10,573''

74/37-75/38 -07º 59' 07,706''

86/49-87/50 -08º 02' 02,913''

87/50-88/51 -08º 02' 25,892''
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ão para aeronaves  

seguinte são apresentadas as coordenadas dos vãos a sinalizar ao longo do projeto.

13 – Coordenadas do ponto médio dos vãos a sinalizar 

Coordenadas Geográficas dos Pontos Médios dos Vãos a Balizar 

Rede Geodésica Europeia Unificada – Datum Europeu (1950) 

Longitude (W) Latitude (N) Comprimento Vão [m]

41º 06' 33,946'' -07º 39' 57,594'' 556.76

41º 06' 59,888'' -07º 40' 30,691'' 925.94

41º 07' 26,990'' -07º 41' 46,825'' 1196.14

41º 07' 29,442'' -07º 42' 29,784'' 814.82

07º 43' 27,331'' 41º 07' 54,854'' 729.45

07º 44' 01,809'' 41º 08' 02,782'' 951.71

07º 44' 38,872'' 41º 08' 11,314'' 855.58

07º 45' 20,117'' 41º 07' 12,190'' 922.28

07º 46' 22,655'' 41º 06' 42,169'' 469.13

07º 46' 37,319'' 41º 06' 44,525'' 230.43

07º 48' 10,291'' 41º 07' 18,809'' 559.95

07º 50' 06,422'' 41º 08' 12,198'' 584.33

07º 50' 32,790'' 41º 08' 17,189'' 720,66

07º 51' 13,014'' 41º 08' 19,579'' 1162,40

07º 52' 02,059'' 41º 08' 22,977'' 517,98

07º 52' 59,664'' 41º 08' 32,085'' 1395,86

07º 53' 39,568'' 41º 08' 39,129'' 515,75

07º 55' 15,843'' 41º 08' 41,842'' 1254,85

07º 56' 12,946'' 41º 08' 29,745'' 680,78

07º 56' 56,839'' 41º 08' 17,965'' 1007,95

07º 57' 31,919'' 41º 08' 17,793'' 647,25

07º 58' 10,573'' 41º 08' 21,425'' 550,31

07º 59' 07,706'' 41º 08' 25,936'' 550,72

08º 02' 02,913'' 41º 08' 47,692'' 583,92

08º 02' 25,892'' 41º 08' 50,864'' 505,53

Recarei, a 400 kV e 
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seguinte são apresentadas as coordenadas dos vãos a sinalizar ao longo do projeto. 

 

 

Comprimento Vão [m] 

556.76 

925.94 

1196.14 

814.82 

729.45 

951.71 

855.58 

922.28 

469.13 

230.43 

559.95 

584.33 

720,66 

1162,40 

517,98 

1395,86 

515,75 

1254,85 

680,78 

1007,95 

647,25 

550,31 

550,72 

583,92 

505,53 



 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Modificação das Linhas Valdigem-Carrapatelo 1 e Vald igem-Vermoim 4, a 220 kV  

Volume 2 - Relatório Técnico 
Descrição  do Projeto 

 

Imp – 5007_R4A Página 42 
 

Coordenadas Geográficas dos Pontos Médios dos Vãos a Balizar 

Rede Geodésica Europeia Unificada – Datum Europeu (1950) 

Vãos Longitude (W) Latitude (N) Comprimento Vão [m] 

90/53-91/54 -08º 03' 17,094'' 41º 08' 56,646'' 609,44 

103/66-104/67 -08º 06' 21,216'' 41º 09' 12,188'' 566,27 

106/69-107/70 -08º 07' 32,236'' 41º 09' 16,239'' 1198,47 

108/71-109/72 -08º 08' 26,862'' 41º 09' 18,853'' 630,17 

109/72-110/73 -08º 08' 53,728'' 41º 09' 19,357'' 623,91 

110/73-111/74 -08º 09' 23,339'' 41º 09' 20,721'' 762,51 

111/74-112/75 -08º 09' 52,256'' 41º 09' 22,784'' 592,53 

113/76-114/77 -08º 10' 35,172'' 41º 09' 24,756'' 708,64 

116/79-117/80 -08º 11' 44,380'' 41º 09' 33,833'' 1203,20 

117/80-118/81 -08º 12' 21,243'' 41º 09' 39,514'' 551,13 

120/83-121/84 -08º 13' 12,480'' 41º 09' 47,594'' 563,37 

121/84-122/85 -08º 13' 35,396'' 41º 09' 51,206'' 528,14 

124/87-125/88 -08º 14' 29,281'' 41º 09' 59,692'' 673,12 

125/88-126/89 -08º 15' 02,738'' 41º 10' 04,958'' 920,31 

126/89-127/90 -08º 15' 33,836'' 41º 10' 09,850'' 560,73 

128/91-129/92 -08º 16' 20,371'' 41º 10' 18,726'' 757,63 

129/92-130/93 -08º 16' 57,922'' 41º 10' 28,438'' 1092,78 

132/95-133/96 -08º 18' 01,533'' 41º 10' 44,880'' 556,10 

134/97-135/98 -08º 18' 43,575'' 41º 10' 55,740'' 531,97 

135/98-136/99 -08º 19' 07,679'' 41º 11' 02,103'' 658,26 

138/101-139/102 -08º 20' 00,718'' 41º 11' 18,540'' 763,13 

140/103-141/104 -08º 20' 39,384'' 41º 11' 31,831'' 563,14 

142/105-143/106/26 -08º 21' 13,390'' 41º 11' 43,845'' 315.72 

146/23-147/22 -08º 21' 53,894'' 41º 11' 14,932'' 436.14 

148/21-149/20 -08º 22' 15,413'' 41º 11' 05,206'' 280.04 

153/16-154/15 -08º 22' 55,544'' 41º 10' 12,496'' 407.77 

154/15-155/14 -08º 23' 12,872'' 41º 10' 09,289'' 410.83 

155/14-156/13 -08º 23' 26,538'' 41º 10' 05,933'' 605.79 

156/13-157/12 -08º 23' 46,048'' 41º 09' 59,478'' 390.73 
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Coordenadas Geográ

Rede Geodésica Europeia Unificada 

Vãos 

158/11-159/10 -08º 24' 21,559''

166/3-167/2 -08º 26' 41,131''

Legenda: 

 

 

Apoios a sinalizar 

No traçado da LAMM.RR, a 400 kV foram identificadas situações que nos termos da circular de informação 
aeronáutica 10/03, implicam a pintura de sinalização de apoios. 
Apoios: 144/25, 145/24, 146/23, 148/21, 149/20, 15415 e 155/14.

3.3.9.2.2. Balizagem noturna 

Vãos a sinalizar 

A LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 contemplam balizagem 
devido à travessia da A24, dos apoios 14
157/12 devido à travessia da A4 e dos apoios 166/3 e 167/2 devido à travessia da A41. Estes vãos cruzam 
os respetivos itinerários principais, mas encontram
colocados balisores em cada um dos condutores superiores, de cada um dos lados dos apoios de 
enquadramento dos vãos de travessia. Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha com uma 
intensidade mínima de 10 Cd. 

 

Apoios a sinalizar 

No traçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 foram identificadas situações que nos 
termos da circular de informação aeronáutica 10/03, implicam a sinalização luminosa de apoios.
terão de ter sinalização luminosa, os seguintes apoios: 144/23

3.3.9.3. Balizagem para a avifauna

Os BFD são dispositivos de forma helicoidal que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. 
Numa das extremidades, estes dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do cabo. 
Este anel, combinado com a cor do dispositivo, 
aves, sem lhe conferir um aspeto volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à 
área exposta ao vento. 

Nos vãos em que exista balizagem aérea, a colocação dos BFD’s, se neces
o espaçamento adequado no intervalo entre as bolas de balizagem.

As zonas mais sensíveis, em termos da avifauna, identificadas pelo EIA ao longo dos corredores das linhas 
em estudo serão identificadas e balizadas de acordo co
cumprimento, também, ao estabelecido nas DIAs. 

Apresentam-se seguidamente as situações de sinalização para aves (instalação de mecanismos salva
pássaros, de modo a evitar colisões de aves nomeadamente BFDs) con
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Coordenadas Geográficas dos Pontos Médios dos Vãos a Balizar 

Rede Geodésica Europeia Unificada – Datum Europeu (1950) 

Longitude (W) Latitude (N) Comprimento Vão [m]

08º 24' 21,559'' 41º 09' 52,478'' 553.68

08º 26' 41,131'' 41º 09' 36,713'' 549.22

Troços de linha já construídos 

kV foram identificadas situações que nos termos da circular de informação 
aeronáutica 10/03, implicam a pintura de sinalização de apoios. Assim, terão de ser
Apoios: 144/25, 145/24, 146/23, 148/21, 149/20, 15415 e 155/14. 

A LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 contemplam balizagem noturna
devido à travessia da A24, dos apoios 142/105, 143/106/26, 146/23, 147/22, 148/21, 149/20, 156/13 e 
157/12 devido à travessia da A4 e dos apoios 166/3 e 167/2 devido à travessia da A41. Estes vãos cruzam 

itinerários principais, mas encontram-se fora das zonas “non aedificandi
colocados balisores em cada um dos condutores superiores, de cada um dos lados dos apoios de 
enquadramento dos vãos de travessia. Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha com uma 

raçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 foram identificadas situações que nos 
termos da circular de informação aeronáutica 10/03, implicam a sinalização luminosa de apoios.
erão de ter sinalização luminosa, os seguintes apoios: 144/23, 145/22, 154/15 e 155/14.

Balizagem para a avifauna  

Os BFD são dispositivos de forma helicoidal que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. 
Numa das extremidades, estes dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do cabo. 
Este anel, combinado com a cor do dispositivo, aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas 

volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à 

Nos vãos em que exista balizagem aérea, a colocação dos BFD’s, se necessário, deverá ser efetuada com 
o espaçamento adequado no intervalo entre as bolas de balizagem. 

As zonas mais sensíveis, em termos da avifauna, identificadas pelo EIA ao longo dos corredores das linhas 
em estudo serão identificadas e balizadas de acordo com as recomendações do mesmo e de forma a dar 
cumprimento, também, ao estabelecido nas DIAs.  

se seguidamente as situações de sinalização para aves (instalação de mecanismos salva
pássaros, de modo a evitar colisões de aves nomeadamente BFDs) consideradas na LAMM.RR, a 400 kV. 

Recarei, a 400 kV e 
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Comprimento Vão [m] 

553.68 

549.22 

kV foram identificadas situações que nos termos da circular de informação 
erão de ser pintados os seguintes 

noturna dos apoios 35 e 36 
2/105, 143/106/26, 146/23, 147/22, 148/21, 149/20, 156/13 e 

157/12 devido à travessia da A4 e dos apoios 166/3 e 167/2 devido à travessia da A41. Estes vãos cruzam 
non aedificandi”, pelo que são 

colocados balisores em cada um dos condutores superiores, de cada um dos lados dos apoios de 
enquadramento dos vãos de travessia. Estes dispositivos emitem permanentemente luz vermelha com uma 

raçado da LAMM.RR e modificação das LVG.CL1 e LVG.VM4 foram identificadas situações que nos 
termos da circular de informação aeronáutica 10/03, implicam a sinalização luminosa de apoios. Assim, 

, 145/22, 154/15 e 155/14. 

Os BFD são dispositivos de forma helicoidal que se ajustam ao cabo de guarda por enrolamento no mesmo. 
Numa das extremidades, estes dispositivos têm um anel de maior diâmetro, que sobressai no perfil do cabo. 

aumenta significativamente a visibilidade dos cabos pelas 
volumoso, e não introduzindo nenhum aumento significativo em relação à 

sário, deverá ser efetuada com 

As zonas mais sensíveis, em termos da avifauna, identificadas pelo EIA ao longo dos corredores das linhas 
m as recomendações do mesmo e de forma a dar 

se seguidamente as situações de sinalização para aves (instalação de mecanismos salva-
sideradas na LAMM.RR, a 400 kV. 
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Salienta-se que algumas das situações abaixo indicadas correspondem a sinalizações em troços de linha já 
construídos e, portanto, a sinalizações existentes: 

Sinalização em áreas sensíveis : (10 m em 10 m para que em perfil resulte um espaçamento de 5 m em 
5 m):  

• Vãos entre os apoios P22/157 e P52/15 da LAMM.RR e nos vãos entre os apoios P17-P20 da 
LVG.CL1 – Sinalização a instalar no âmbito do presente projet o. 

• Vãos entre os apoios P57/20 - P58/21 e entre os apoios P116/79 – P117/80 - Sinalização já 
instalada  em troço de linha já construída. 

• Vãos entre os apoios P158/11 – P160/9 – Sinalização a instalar no âmbito do presente projet o. 

Sinalização preventiva  (20 m em 20 m para que em perfil resulte um espaçamento de 10 m em 10 m):  

• Vãos entre os apoios P53/16 – P54/17, P64/27 – P65/28, P68/31 – P69/32, P106/69 – P107/70, 
P110/73 – P111/74, P113/76 – P114/77, P129/92 – P130/93, P132/95 – P133/96 – Sinalização já 
instalada  em troço de linha já construída. 

3.3.10. Principais Atividades por Fase do Projeto 

3.3.10.1. Fase de Construção  

3.3.10.1.1. Generalidades 

As atividades necessárias à construção de linhas elétricas (por inteiro ou por troços) encontram-se bastante 
tipificadas, existindo pequenas variações relacionadas com os elementos técnicos específicos de cada 
infraestrutura, nomeadamente o tipo de apoios. Habitualmente, a fase de construção envolve as seguintes 
atividades: 

Em fábrica: 

• Fabrico dos apoios, cabos, isoladores e acessórios . 

Localmente: 

• Instalação do(s) estaleiro(s) e parque de material  – a localizar habitual, e preferencialmente, em 
locais previamente infraestruturados existentes na proximidade da linha. 

• Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos  – Sempre que possível são utilizados, ou 
melhorados, acessos existentes. A abertura de novos acessos é acordada com os respetivos 
proprietários, sendo tida em conta a ocupação dos terrenos, a época mais propícia (após as 
colheitas, por ex.). A dimensão máxima normalmente necessária para um acesso é de cerca de 4 m 
de largura, de modo a possibilitar a passagem de grua para montagem dos apoios. Esta atividade é 
realizada com o recurso a corta-matos de correntes ou de facas ou a um destroça dor de matos. 
Caso se verifique a necessidade de regularizar o terreno, utiliza-se então uma retroescavadora. 

• Desmatação  – A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente dos locais de 
implantação dos apoios, variando de acordo com as dimensões dos tipos de apoio a utilizar e da 
densidade da vegetação. Numa área de cerca de 400 m2, em caso de povoamentos florestais 
cerrados, ocorre o abate de arvoredo, com o recurso a motosserras, de forma a permitir manobrar a 
maquinaria necessária, e o consequente pisoteio da vegetação. 

• Abertura da faixa de proteção – A faixa de proteção corresponde a um corredor de 45 m de 
largura máxima, limitado por duas retas paralelas distanciadas 22,5 m do eixo do traçado, onde se 
pode proceder ao corte ou decote das árvores que seja suficiente para garantir as distâncias de 
segurança exigidas pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 de fevereiro (Regulamento de 
Segurança de Linhas de Alta tensão – RSLEAT). Habitualmente procede-se à desflorestação 
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apenas no caso de povoamentos de eucalipto e pinheiro; as restantes espécies florestais são objeto, 
caso necessário, de decote para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Esta atividade 
é realizada com o recurso a motosserras.

• Trabalhos de topografia –
apoios. 

• Abertura de caboucos –
circulação de maquinaria ocorre na área de cerca de 400
do apoio. A escavação limita
acordo com o tipo de apo
implantação.  

• Construção dos maciços de fundação e montagem das b ases
terra. Envolve operações de betonagem no local, com recurso, normalmente, a betão pront
atividade é realizada com o recurso a betoneiras e desenvolve
envolvente do local de implantação do apoio. As fundações são constituídas por maciços de betão 
independentes e a sua área enterrada encontra
entanto, calculada, caso a caso, em situações geológicas particulares.

• Montagem dos apoios –
metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos si
para o local e levantadas, por módulos, com o auxílio de gruas. Esta atividade desenvolve
da área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio.

• Colocação de cabos – Inclui o desenrolamen
condutores e de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada 
por maquinaria específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e 
desenvolve-se na área de cer
meio vão da linha. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, 
linhas aéreas, linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, 
durante os trabalhos de montagem.

• Colocação de dispositivos de balizagem aérea e de s alva

3.3.10.1.2. Localização de estaleiros e caminhos de acesso

Apesar de se prever a instalação de estaleiros de obra na fase de construção do projeto, não se conhecem
ainda os respetivos locais de implantação. Realça
caminhos de acesso às frentes de obra é da responsabilidade da Entidade Executante, que o fará após 
adjudicação da empreitada, tendo que o submeter

Refira-se, no entanto, que os estaleiros serão equipados com material de escritório e de comunicação, 
armazenamento e movimentação de materiais, equipamentos de carga e descarga de materiais e de 
serralharia. Os materiais da linha que transitam nos estaleiros serão nomeadamente, apoios, cabos em 
bobinas, isoladores em embalagens, acessórios, material de ligação à terra e de sinalização. Os meios e 
equipamentos que transitam dos estaleiros serão viaturas de transporte de materia
escavadoras, roldanas, ferramentas mecânicas e manuais para montagem dos apoios e dos cabos e 
material de topografia. No Desenho 
apresentam-se as áreas de potencial exclusão no que respeita à implantação dos estaleiros 
construção dos troços de linha nova
sensíveis. No Desenho 6  – Carta de Exclusão de Acessos (Anexo 
identificadas para a definição de acessos.
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apenas no caso de povoamentos de eucalipto e pinheiro; as restantes espécies florestais são objeto, 
te para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Esta atividade 

é realizada com o recurso a motosserras. 

– Estes trabalhos incluem a piquetagem e marcação de caboucos dos 

– Esta atividade é realizada com o recurso a retroescavadoras e a 
circulação de maquinaria ocorre na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação 
do apoio. A escavação limita-se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de 
acordo com o tipo de apoio e com as características geológicas dos respetivos locais de 

Construção dos maciços de fundação e montagem das b ases – Inclui a instalação da ligação à 
terra. Envolve operações de betonagem no local, com recurso, normalmente, a betão pront

é realizada com o recurso a betoneiras e desenvolve-se na área de cerca de 400
envolvente do local de implantação do apoio. As fundações são constituídas por maciços de betão 
independentes e a sua área enterrada encontra-se normalizada para situações correntes, sendo, no 
entanto, calculada, caso a caso, em situações geológicas particulares. 

– Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas 
metálicas, reaperto de parafusos e montagem de conjuntos sinaléticos. As peças são transportadas 
para o local e levantadas, por módulos, com o auxílio de gruas. Esta atividade desenvolve

m2, na envolvente do local de implantação do apoio.

Inclui o desenrolamento, regulação, fixação e amarração dos cabos 
condutores e de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada 
por maquinaria específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e 

se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio ou a 
meio vão da linha. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, 
linhas aéreas, linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, 
urante os trabalhos de montagem. 

Colocação de dispositivos de balizagem aérea e de s alva-pássaros (BFD).

Localização de estaleiros e caminhos de acesso 

Apesar de se prever a instalação de estaleiros de obra na fase de construção do projeto, não se conhecem
ainda os respetivos locais de implantação. Realça-se, contudo, que a seleção do estaleiro e a definição dos 
caminhos de acesso às frentes de obra é da responsabilidade da Entidade Executante, que o fará após 
adjudicação da empreitada, tendo que o submeter à aprovação do Dono da Obra. 

se, no entanto, que os estaleiros serão equipados com material de escritório e de comunicação, 
armazenamento e movimentação de materiais, equipamentos de carga e descarga de materiais e de 

inha que transitam nos estaleiros serão nomeadamente, apoios, cabos em 
bobinas, isoladores em embalagens, acessórios, material de ligação à terra e de sinalização. Os meios e 
equipamentos que transitam dos estaleiros serão viaturas de transporte de materia
escavadoras, roldanas, ferramentas mecânicas e manuais para montagem dos apoios e dos cabos e 

Desenho 5 – Carta de Exclusão dos Estaleiros (que se apresenta no 
se as áreas de potencial exclusão no que respeita à implantação dos estaleiros 

construção dos troços de linha nova da LAMM.RR, a 400 kV, que incluem as áreas consideradas mais 
Carta de Exclusão de Acessos (Anexo D) apresentam

identificadas para a definição de acessos. 

Recarei, a 400 kV e 
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apenas no caso de povoamentos de eucalipto e pinheiro; as restantes espécies florestais são objeto, 
te para cumprimento das distâncias mínimas de segurança. Esta atividade 

Estes trabalhos incluem a piquetagem e marcação de caboucos dos 

zada com o recurso a retroescavadoras e a 
m2, na envolvente do local de implantação 

se aos caboucos, cujo dimensionamento é feito, caso a caso, de 
io e com as características geológicas dos respetivos locais de 

Inclui a instalação da ligação à 
terra. Envolve operações de betonagem no local, com recurso, normalmente, a betão pronto. Esta 

se na área de cerca de 400 m2, na 
envolvente do local de implantação do apoio. As fundações são constituídas por maciços de betão 

zada para situações correntes, sendo, no 

Inclui o transporte, assemblagem e levantamento das estruturas 
naléticos. As peças são transportadas 

para o local e levantadas, por módulos, com o auxílio de gruas. Esta atividade desenvolve-se dentro 
m2, na envolvente do local de implantação do apoio. 

to, regulação, fixação e amarração dos cabos 
condutores e de guarda. Esta atividade é realizada com os cabos em tensão mecânica, assegurada 
por maquinaria específica (equipamento de desenrolamento de cabos em tensão mecânica) e 

m2, na envolvente do local de implantação do apoio ou a 
meio vão da linha. No cruzamento e sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, 
linhas aéreas, linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua proteção, 

(BFD). 

Apesar de se prever a instalação de estaleiros de obra na fase de construção do projeto, não se conhecem 
se, contudo, que a seleção do estaleiro e a definição dos 

caminhos de acesso às frentes de obra é da responsabilidade da Entidade Executante, que o fará após 

se, no entanto, que os estaleiros serão equipados com material de escritório e de comunicação, 
armazenamento e movimentação de materiais, equipamentos de carga e descarga de materiais e de 

inha que transitam nos estaleiros serão nomeadamente, apoios, cabos em 
bobinas, isoladores em embalagens, acessórios, material de ligação à terra e de sinalização. Os meios e 
equipamentos que transitam dos estaleiros serão viaturas de transporte de materiais e de pessoal, 
escavadoras, roldanas, ferramentas mecânicas e manuais para montagem dos apoios e dos cabos e 

(que se apresenta no Anexo D ) 
se as áreas de potencial exclusão no que respeita à implantação dos estaleiros para a 

kV, que incluem as áreas consideradas mais 
D) apresentam-se as condicionantes 
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Nesta fase do projeto não se encontram definidas as redes de acessos para aceder à zona de implantação 
dos apoios, recomendando-se a utilização e ou melhoria de caminhos já existentes. Tal como referido 
anteriormente, a definição dos caminhos de acesso às frentes de obra é da responsabilidade da Entidade 
Executante, que o fará após adjudicação da empreitada, tendo que o submeter à aprovação do Dono da 
Obra sendo, ainda, de referir que e abertura de novos acessos será acordada com os proprietários dos 
terrenos a utilizar, sendo tida em conta a respetiva ocupação.  

3.3.10.1.3. Execução de Fundações 

Para a execução das fundações, ou abertura de caboucos, para implantação dos apoios, recorrer-se-á a 
máquinas escavadoras e ferramentas manuais. 

O eventual uso de explosivos será decidido pelo Dono da Obra, sobre proposta do Empreiteiro. A decisão 
tem em conta as características do solo, que podem justificar o recurso a explosivos, e condicionantes 
locais, que possam impedir a sua utilização. A utilização de explosivos está regulamentada, carece sempre 
de autorização da polícia, e está a cargo de pessoal com habilitações específicas. 

Os materiais resultantes da escavação são depositados, provisoriamente e até à conclusão da betonagem 
dos maciços, junto dos caboucos. No caso do presente projeto estima-se que a construção da LAMM.RR, a 
400 kV implique, na generalidade, a necessidade de executar covas para implantação dos apoios, 
representando os seguintes volumes de escavação : 

• Troço 1A  (a construir entre o pórtico da SAAMM e o apoio P4/5) - 599,26 m3; 

• Troço 3 : 

o LAMM.RR, a 400 kV, a construir entre o apoio P22/157 e o apoio P52/15 - 2162,05 m3; 

o Modificação da LVG.CL 1, a 220 kV - 58,98 m3. 

o Modificação da LVG.VR 4, a 220 kV – os apoios são comuns com a LAMM.RR, a 400 kV. 

• Troço 7  (a construir entre o apoio P143/106/26 e o pórtico da SRR) - 3909,98 m3; 

A construção dos maciços para a fundação dos apoios implicará a utilização das seguintes quantidades de 
betão : 

• Troço 1A  (a construir entre o pórtico da SAAMM e o apoio P4/5) - 175,77 m3; 

• Troço 3 : 

o LAMM.RR, a 400 kV, a construir entre o apoio P22/157 e o apoio P52/15 - 677,06 m3; 

o Modificação da LVG.CL 1, a 220 kV - 19,21 m3. 

o Modificação da LVG.VR 4, a 220 kV – os apoios são comuns com a LAMM.RR, a 400 kV. 

• Troço 7  (a construir entre o apoio P143/106/26 e o pórtico da SRR) - 1209,77 m3; 

O betão a utilizar nas fundações será proveniente das centrais de fabrico de betão licenciadas, acessíveis a 
partir dos locais de implantação dos apoios. O betão será transportado em betoneiras e veículos equipados 
para descarga e movimentação de betão. A betonagem dos maciços envolve a utilização de vibradores de 
betão e ferramentas manuais de apoio. Os espaços compreendidos entre os maciços de betão e as paredes 
dos caboucos são preenchidos com os materiais resultantes da escavação. 

3.3.10.1.4. Montagem de apoios e cabos 

Identificam-se seguidamente as principais atividades e equipamentos a utilizar para a montagem de apoios 
e cabos da linha em projeto: 
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• Os locais para montagem dos troços dos apoios no solo (assemblagem) serão localizados junto aos 
locais de implantação dos apoios;

• Os equipamentos a utilizar na montagem dos troços dos apoios no solo (assemblagem) consistirão 
em máquinas de movimentação de cargas e ferramentas manuais;

• O levantamento dos apoios será feito por troços, utilizando gruas ou, nos locais inacessíveis às 
gruas, levantamento “à peça” utilizando mastro de carga. Utilizar
ferramentas manuais, cordas, c

• Durante a construção dos desvios de linha e desenrolamento dos cabos, todas as vias de 
comunicação, edificações, linhas aéreas elétricas e de comunicações cruzadas pelos desvios de 
linha em construção são prote
desenrolamento e a não interferir com os serviços estabelecidos;

• Durante o processo de desenrolamento dos cabos, para evitar contactos dos cabos com o solo, e 
com os obstáculos cruzados pela
permitem o “desenrolamento em tração” dos cabos. São ainda utilizadas roldanas, cordas, cabos de 
aço, ferramentas manuais e acessórios para fixação e estabilização provisórias dos cabos;

• A regulação e fixação dos cabos são efetuadas através de aparelhos manuais ou mecanizados para 
traccionar cabos, aparelhos para medição de flechas dos cabos e ferramentas manuais e 
compressores para fixação das uniões e pinças de amarração dos cabos;

• Na montagem dos acessórios nos cabos, em pontos não diretamente acessíveis a partir dos apoios, 
são utilizados aparelhos que permitem a deslocação dos operadores ao longo dos cabos já 
instalados na linha; 

• Aquando do acabamento dos apoios procede
do apoio e da concessionária e à afixação da chapa com o aviso de “perigo de morte”.

3.3.10.1.5. Negociações com proprietários

As negociações com os proprietários para o estabelecimento da faixa de proteção da linha elétrica iniciar
se-ão após a emissão da licença de estabelecimento pela DGEG.

A definição da faixa de proteção das linhas, envolvendo corte ou decote do arvoredo será efetuada em 
simultâneo com a negociação com os proprietários. O corte ou decote pode ser realizado por um
contratada pela REN, S.A. ou pelo proprietário, mas terá que ser concluído antes da montagem dos cabos.

3.3.10.1.6. Materiais e energia relacionados com o Proje

As intervenções previstas no projeto da LAMM.RR, a 400kV 
construir incluem a construção de: 

• Troço 1A : 3 apoios entre o pórtico da SAAMM e o apoio P4/5;

• Troço 3 : 

o 29 apoios no da LAMM.RR, a 400 kV

o 2 apoios novos da Modificação da LVG.CL 1, a 220kV

o A modificação da LVG.VR 

• Troço 7 : 26 apoios entre o apoio P143/106/26 e o pórtico da SRR).

 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapatelo 1 e Valdigem -Vermoim 4, a 220 kV  

Os locais para montagem dos troços dos apoios no solo (assemblagem) serão localizados junto aos 
locais de implantação dos apoios; 

Os equipamentos a utilizar na montagem dos troços dos apoios no solo (assemblagem) consistirão 
tação de cargas e ferramentas manuais; 

O levantamento dos apoios será feito por troços, utilizando gruas ou, nos locais inacessíveis às 
gruas, levantamento “à peça” utilizando mastro de carga. Utilizar-se
ferramentas manuais, cordas, cabos de aço e guinchos mecanizados e manuais;

Durante a construção dos desvios de linha e desenrolamento dos cabos, todas as vias de 
comunicação, edificações, linhas aéreas elétricas e de comunicações cruzadas pelos desvios de 
linha em construção são protegidas mecanicamente, de forma a evitar o contacto com os cabos em 
desenrolamento e a não interferir com os serviços estabelecidos; 

Durante o processo de desenrolamento dos cabos, para evitar contactos dos cabos com o solo, e 
com os obstáculos cruzados pela linha são utilizados equipamentos de tração e de frenagem que 
permitem o “desenrolamento em tração” dos cabos. São ainda utilizadas roldanas, cordas, cabos de 
aço, ferramentas manuais e acessórios para fixação e estabilização provisórias dos cabos;

lação e fixação dos cabos são efetuadas através de aparelhos manuais ou mecanizados para 
traccionar cabos, aparelhos para medição de flechas dos cabos e ferramentas manuais e 
compressores para fixação das uniões e pinças de amarração dos cabos; 

dos acessórios nos cabos, em pontos não diretamente acessíveis a partir dos apoios, 
são utilizados aparelhos que permitem a deslocação dos operadores ao longo dos cabos já 

Aquando do acabamento dos apoios procede-se à afixação das chapas com identificação da linha, 
do apoio e da concessionária e à afixação da chapa com o aviso de “perigo de morte”.

Negociações com proprietários 

As negociações com os proprietários para o estabelecimento da faixa de proteção da linha elétrica iniciar
ão após a emissão da licença de estabelecimento pela DGEG. 

A definição da faixa de proteção das linhas, envolvendo corte ou decote do arvoredo será efetuada em 
simultâneo com a negociação com os proprietários. O corte ou decote pode ser realizado por um
contratada pela REN, S.A. ou pelo proprietário, mas terá que ser concluído antes da montagem dos cabos.

nergia relacionados com o Projeto 

As intervenções previstas no projeto da LAMM.RR, a 400kV no que respeita a troços de linha nova

3 apoios entre o pórtico da SAAMM e o apoio P4/5; 

da LAMM.RR, a 400 kV entre o apoio P22/157 e o apoio P52/15

2 apoios novos da Modificação da LVG.CL 1, a 220kV. 

A modificação da LVG.VR 4, a 220 kV é feita em apoios comuns à LAMM.RR, a 400 kV.

26 apoios entre o apoio P143/106/26 e o pórtico da SRR). 
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Os locais para montagem dos troços dos apoios no solo (assemblagem) serão localizados junto aos 

Os equipamentos a utilizar na montagem dos troços dos apoios no solo (assemblagem) consistirão 

O levantamento dos apoios será feito por troços, utilizando gruas ou, nos locais inacessíveis às 
se-ão, ainda, roldanas, 

abos de aço e guinchos mecanizados e manuais; 

Durante a construção dos desvios de linha e desenrolamento dos cabos, todas as vias de 
comunicação, edificações, linhas aéreas elétricas e de comunicações cruzadas pelos desvios de 

gidas mecanicamente, de forma a evitar o contacto com os cabos em 

Durante o processo de desenrolamento dos cabos, para evitar contactos dos cabos com o solo, e 
linha são utilizados equipamentos de tração e de frenagem que 

permitem o “desenrolamento em tração” dos cabos. São ainda utilizadas roldanas, cordas, cabos de 
aço, ferramentas manuais e acessórios para fixação e estabilização provisórias dos cabos; 

lação e fixação dos cabos são efetuadas através de aparelhos manuais ou mecanizados para 
traccionar cabos, aparelhos para medição de flechas dos cabos e ferramentas manuais e 

dos acessórios nos cabos, em pontos não diretamente acessíveis a partir dos apoios, 
são utilizados aparelhos que permitem a deslocação dos operadores ao longo dos cabos já 

chapas com identificação da linha, 
do apoio e da concessionária e à afixação da chapa com o aviso de “perigo de morte”. 

As negociações com os proprietários para o estabelecimento da faixa de proteção da linha elétrica iniciar-

A definição da faixa de proteção das linhas, envolvendo corte ou decote do arvoredo será efetuada em 
simultâneo com a negociação com os proprietários. O corte ou decote pode ser realizado por uma empresa 
contratada pela REN, S.A. ou pelo proprietário, mas terá que ser concluído antes da montagem dos cabos. 

no que respeita a troços de linha nova a 

entre o apoio P22/157 e o apoio P52/15 

4, a 220 kV é feita em apoios comuns à LAMM.RR, a 400 kV. 
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É expectável que venham a ser utilizados os seguintes tipos de materiais   

• Materiais relacionados com os apoios e cabos dos desvios de linhas: 

o aço para os apoios : 

� Troço 1A - estima-se um peso total dos apoios de 92 940 kg  

� Troço 3 –  estima-se um peso total dos apoios de 510 036 kg para a LAMM.RR, a 
400 kV e de 20610,0 kg para a Modificação da LVG.CL 1, a 220 kV. A Modificação 
da LVG.VR 4, a 220 kV é em apoios comuns com a LAMM.RR, a 400 kV. 

� Troço 7  – estima-se um peso total dos apoios de 729 632 kg. 

o zinco para a galvanização dos apoios ; 

o alumínio dos cabos ; 

o aço dos cabos ; 

• Materiais comummente utilizados em obras de construção civil, nomeadamente betão pronto para 
os maciços (de acordo com os valores acima referidos), aço das armaduras dos maciços;  

• Escavação para execução dos caboucos (terras) nas quantidades acima referidas. 

Os consumos energéticos durante a fase de construção estão relacionados com a eventual utilização de 
eletricidade para iluminação da área de trabalho e funcionamento dos equipamentos e com combustíveis, 
essencialmente gasóleo, para o funcionamento dos veículos e maquinaria de apoio à obra. 

3.3.10.1.7. Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

Durante a fase de construção do projeto, é previsível que sejam produzidos os seguintes tipos de efluentes, 
resíduos e emissões: 

Efluentes líquidos 

• Águas residuais domésticas produzidas nas instalações sociais do(s) estaleiro(s) que vier(em) a ser 
instalado(s). O projeto deverá prever a adoção de estruturas amovíveis para a recolha das águas 
residuais geradas, quando não for possível a construção de instalações sanitárias ligadas à rede; 

• As revisões e manutenção da maquinaria utilizada na obra (gruas, betoneira e pontualmente 
escavadoras), incluindo os ligeiros, são, por imposição da própria REN, SA (ET-0007), realizadas 
fora do estaleiro, em oficinas próprias e licenciadas, não se prevendo, desta forma a produção de 
efluentes líquidos contaminados com hidrocarbonetos. 

Emissões gasosas 

• Poeiras resultantes das operações de escavação para abertura de caboucos, da circulação de 
veículos de apoio à obra sobre os caminhos e vias não pavimentadas, e do transporte de materiais; 

• Gases de combustão emitidos pelos veículos e maquinaria na circulação pelos locais em obra. 

Emissões sonoras 

• Emissão de ruído em resultado das operações de escavações para abertura de caboucos, da 
desmontagem de apoios e da circulação de veículos e maquinaria de apoio à obra e do transporte 
de materiais; 

• Emissão de ruído das atividades de construção dos maciços de fundação, da implantação dos 
apoios e da colocação dos cabos condutores. 
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Resíduos 

• É expectável a produção de diferentes tipos de resíduos durante a fase de construção dos desvios 
de linhas, distinguindo-se entre os resíduos suscetíveis de serem originados no(s) estaleiro(s) e os 
resíduos produzidos nas atividades de construção propriamente 

 
Na Tabela 3.14 apresenta-se o tipo de resíduos suscetíveis de virem a ser gerados na construção da linha, 
tal como referido no Plano de Preven
se se apresenta no Volume 4.  
 

Tabela 3.14 – Resíduos 

Tipo de resíduos

Mistura de embalagens

Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos ou 
substâncias perigosas

Betão 

Madeira 

Vidro (isoladores de vidro)

Plástico 

Alumínio 

Ferro e aço 

Mistura de metais

Papel e cartão

 

3.3.10.2. Exploração da linha 

3.3.10.2.1. Principais atividades 

Durante toda a vida útil das linhas elétricas projetadas haverá lugar a atividades de manutenção e 
conservação das mesmas, as quais se traduzem em:

• Atividades periódicas de inspeção 
situações suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento da 
linha, com a periodicidade máxima de 5 anos;

• Observação da Faixa de Proteção para deteção precoc e de situações
funcionamento da linha 
situadas na faixa de proteção e inspeção anual dos apoios da linha sujeitos ao poiso e nidificação 
da avifauna (cegonhas). 

• Substituição de compo nentes deteriorados;
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pectável a produção de diferentes tipos de resíduos durante a fase de construção dos desvios 
se entre os resíduos suscetíveis de serem originados no(s) estaleiro(s) e os 

resíduos produzidos nas atividades de construção propriamente ditas. 

se o tipo de resíduos suscetíveis de virem a ser gerados na construção da linha, 
tal como referido no Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) que 

Resíduos suscetíveis de virem a ser gerados na construção da linha

Tipo de resíduos Código LER 

Mistura de embalagens 
150106 

 

Embalagens contendo ou 
contaminadas por resíduos ou 
substâncias perigosas 

150110 

 

170101 

170201 

Vidro (isoladores de vidro) 170202 

170203 

170402 

 170405 

Mistura de metais 17047 

Papel e cartão 200101 

Durante toda a vida útil das linhas elétricas projetadas haverá lugar a atividades de manutenção e 
conservação das mesmas, as quais se traduzem em: 

Atividades periódicas de inspeção do estado de conservação da linha
situações suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento da 
linha, com a periodicidade máxima de 5 anos; 

Observação da Faixa de Proteção para deteção precoc e de situações  suscetíveis de afetar o 
funcionamento da linha – incidindo sobre Inspeção regular das zonas de expansão urbana 
situadas na faixa de proteção e inspeção anual dos apoios da linha sujeitos ao poiso e nidificação 

nentes deteriorados;  
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pectável a produção de diferentes tipos de resíduos durante a fase de construção dos desvios 
se entre os resíduos suscetíveis de serem originados no(s) estaleiro(s) e os 

se o tipo de resíduos suscetíveis de virem a ser gerados na construção da linha, 
ção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) que 

suscetíveis de virem a ser gerados na construção da linha 

Durante toda a vida útil das linhas elétricas projetadas haverá lugar a atividades de manutenção e 

do estado de conservação da linha  – para deteção de 
situações suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento da 

suscetíveis de afetar o 
incidindo sobre Inspeção regular das zonas de expansão urbana 

situadas na faixa de proteção e inspeção anual dos apoios da linha sujeitos ao poiso e nidificação 
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• Execução do Plano de Manutenção da Faixa de Proteçã o – que implica intervenções sobre a 
vegetação, podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona 
da faixa, para garantir o funcionamento da linha; 

• Execução das alterações impostas pela construção, a  distância insuficiente dos condutores 
ou dos apoios, de edifícios ou de novas infraestrut uras; 

• Condução da linha integrada na RNT, deteção, regist o e eliminação de incidentes - Os 
parâmetros da RNT são controlados e ajustados pelo Despacho da RNT. A deteção e registo de 
incidentes de exploração é realizada automaticamente pelo sistema de comando, controle e 
proteção instalados nas subestações da RNT. A eliminação de incidentes (defeitos) não 
permanentes é realizada pelas proteções instaladas nos painéis de linha das subestações terminais. 
Os defeitos não permanentes são eliminados localmente por instaladores qualificados pela 
concessionária. 

3.3.10.2.2. Efluentes, resíduos e emissões de ruído  

Durante a fase de exploração das linhas, será expectável a produção dos seguintes resíduos e emissões: 

• Emissões de ozono  provenientes do funcionamento da linha, originada pelo efeito de coroa. 
Tratando-se de um gás instável que rapidamente se transforma em oxigénio e tendo em 
consideração que a produção de ozono pelas linhas de alta tensão é mínima, não se prevê uma 
alteração da qualidade do ar, quer local quer regional; 

• Emissão de ruído associado ao funcionamento da linha; 

• Produção de resíduos;  

Na Tabela 3.15 apresentam-se os resíduos suscetíveis de virem a ser produzidos em consequência de 
atividades de exploração da Linha. 

Tabela 3.15 - Resíduos tipicamente produzidos durante a fase de exploração de linhas 

Atividades Resíduos 

Reparação ou substituição de 
cadeias de isoladores 

Embalagens em madeira e em plástico. 

Vidro e acessórios metálicos dos isoladores 
acidentalmente partidos. 

Manutenção da Linha 
Perfis metálicos danificados 

Pontas de cabos 

 

3.3.10.3. Desativação de linhas 

3.3.10.3.1. Atividades 

Como anteriormente referido, as linhas apresentam uma vida útil longa, não se prevendo, dentro do período 
de concessão da RNT à REN, S.A., a sua desativação, sendo prática da REN, S.A. proceder às adaptações 
e substituição de peças e equipamentos que se verifiquem necessárias perante a evolução dos consumos 
de energia e o desenvolvimento tecnológico, assim como ao reforço da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade. É disto um exemplo a desmontagem das linhas elétricas que irão dar lugar às novas ligações 
aqui avaliadas. 

Nestes casos, é norma da REN, S.A. estabelecer um acordo com os proprietários dos terrenos 
atravessados antes de realizar qualquer atividade, definindo-se, em cada caso, as condições específicas da 
desmontagem de apoios e fundações (habitualmente, até cerca de 80 cm de profundidade). A REN, S.A. 
assume, em geral, a indemnização de eventuais prejuízos resultantes da fase de desativação. 
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As atividades de apoio à desmontagem de uma linha são semelhantes às apresentadas para a sua 
construção: será necessária a instalação de estaleiros/parques de materiais, etc; ocorrerá a circulação de 
veículos e funcionamento de equipamentos. Relativamente a resíduos produzidos nesta atividade, refira
que os materiais provenientes da desmontagem dos apoios 
cantoneiras, chapas e parafusos em aço, serão recolhidos pelo adjudicatário, a quem cumpre a recolha de 
todos os resíduos produzidos e posterior encaminhamento por operador licenciado.

Descrevem-se, de seguida, as principais atividades sequenciais inerentes à desmontagem (total ou parcial) 
de uma linha: 

• Desmontagem dos cabos Condutores/ Terra
idêntico mas inverso ao desenrolamento, onde é necessário o recurso a um co
desenrolamento (guincho e freio) devidamente estabilizados, alinhados e sinalizados;

• Desmontagem de Apoios 
O apoio é normalmente desmontado com o auxílio de uma grua móvel, devi
nivelada. O poste é desmontado por módulos previamente definidos. O ferro resultante é levado 
para o estaleiro onde é devidamente acondicionado e identificado. Para a execução desta tarefa é 
necessário o recurso de grua móvel, compre
camião com grua; 

• Demolição das fundações
volume reduzido, que é demolida e fica depositada junto ao maciço da fundação. O recobrimento do 
cabouco com o solo escavado permite uma área livre de até 1

• Reconstituição das condições do terreno
condições dos terrenos que foram afetados pelos trabalhos ou pela movimentação de equipam

3.3.10.3.2. Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível

Durante a desmontagem das linhas, será expectável a produção dos seguintes resíduos e emissões:

• Produção de águas residuais domésticas nos estaleiros de obra;

• Emissões de poeiras; 

• Emissão de ruído associado às atividades de desmontagem;

• Produção de resíduos. 

 

O equipamento a utilizar na desmontagem dos cabos incluirá: roldanas, máquinas de tração e de frenagem 
dos cabos, material para a montagem de proteções mecânicas provisórias. O equipamento a uti
desmontagem dos apoios incluirá gruas, retroescavadora, compressor, martelo pneumático, e ferramentas 
manuais. Os materiais da linha desmontada que transitam pelos estaleiros incluem: apoios, cabos em 
bobinas, isoladores em embalagens, acessórios,

3.1. Projetos associados ou complementares
Não foram identificados projetos associados ou complementares do projeto da LAMM.RR, a 400 kV. 

3.2. Programação temporal e estimativa orçamental
Prevê-se que a data de entrada 
presente projecto, seja o final de dezembro
estimado em de Euros (7.748. 707 €) .
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As atividades de apoio à desmontagem de uma linha são semelhantes às apresentadas para a sua 
será necessária a instalação de estaleiros/parques de materiais, etc; ocorrerá a circulação de 

veículos e funcionamento de equipamentos. Relativamente a resíduos produzidos nesta atividade, refira
que os materiais provenientes da desmontagem dos apoios e respetivas fundações, constituídos por cabos, 
cantoneiras, chapas e parafusos em aço, serão recolhidos pelo adjudicatário, a quem cumpre a recolha de 
todos os resíduos produzidos e posterior encaminhamento por operador licenciado. 

a, as principais atividades sequenciais inerentes à desmontagem (total ou parcial) 

Desmontagem dos cabos Condutores/ Terra  – A recolha dos cabos consiste num processo 
idêntico mas inverso ao desenrolamento, onde é necessário o recurso a um co
desenrolamento (guincho e freio) devidamente estabilizados, alinhados e sinalizados;

Desmontagem de Apoios – Esta atividade consiste num processo inverso à montagem de apoios. 
O apoio é normalmente desmontado com o auxílio de uma grua móvel, devi
nivelada. O poste é desmontado por módulos previamente definidos. O ferro resultante é levado 
para o estaleiro onde é devidamente acondicionado e identificado. Para a execução desta tarefa é 
necessário o recurso de grua móvel, compressor, pistolas pneumáticas, ferramentas manuais e 

Demolição das fundações  – No caso das fundações procede-se à desmontagem da chaminé, de 
volume reduzido, que é demolida e fica depositada junto ao maciço da fundação. O recobrimento do 

uco com o solo escavado permite uma área livre de até 1 m de profundidade.

Reconstituição das condições do terreno  – Esta atividade consiste em restabelecer as mesmas 
condições dos terrenos que foram afetados pelos trabalhos ou pela movimentação de equipam

Efluentes, resíduos e emissão de ruído previsível 

Durante a desmontagem das linhas, será expectável a produção dos seguintes resíduos e emissões:

Produção de águas residuais domésticas nos estaleiros de obra; 

ssociado às atividades de desmontagem; 

O equipamento a utilizar na desmontagem dos cabos incluirá: roldanas, máquinas de tração e de frenagem 
dos cabos, material para a montagem de proteções mecânicas provisórias. O equipamento a uti
desmontagem dos apoios incluirá gruas, retroescavadora, compressor, martelo pneumático, e ferramentas 
manuais. Os materiais da linha desmontada que transitam pelos estaleiros incluem: apoios, cabos em 
bobinas, isoladores em embalagens, acessórios, material de ligação à terra e de sinalização.

associados ou complementares  
Não foram identificados projetos associados ou complementares do projeto da LAMM.RR, a 400 kV. 

Programação temporal e estimativa orçamental  
 em serviço da generalidade da LAMM.RR, a 400kV, que engloba o 

presente projecto, seja o final de dezembro de 2013. O custo da construção do presente projecto está 
€) . 

Recarei, a 400 kV e 
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As atividades de apoio à desmontagem de uma linha são semelhantes às apresentadas para a sua 
será necessária a instalação de estaleiros/parques de materiais, etc; ocorrerá a circulação de 

veículos e funcionamento de equipamentos. Relativamente a resíduos produzidos nesta atividade, refira-se 
e respetivas fundações, constituídos por cabos, 

cantoneiras, chapas e parafusos em aço, serão recolhidos pelo adjudicatário, a quem cumpre a recolha de 
 

a, as principais atividades sequenciais inerentes à desmontagem (total ou parcial) 

A recolha dos cabos consiste num processo 
idêntico mas inverso ao desenrolamento, onde é necessário o recurso a um conjunto de 
desenrolamento (guincho e freio) devidamente estabilizados, alinhados e sinalizados; 

Esta atividade consiste num processo inverso à montagem de apoios. 
O apoio é normalmente desmontado com o auxílio de uma grua móvel, devidamente estabilizada e 
nivelada. O poste é desmontado por módulos previamente definidos. O ferro resultante é levado 
para o estaleiro onde é devidamente acondicionado e identificado. Para a execução desta tarefa é 

ssor, pistolas pneumáticas, ferramentas manuais e 

se à desmontagem da chaminé, de 
volume reduzido, que é demolida e fica depositada junto ao maciço da fundação. O recobrimento do 

m de profundidade. 

Esta atividade consiste em restabelecer as mesmas 
condições dos terrenos que foram afetados pelos trabalhos ou pela movimentação de equipamentos.  

Durante a desmontagem das linhas, será expectável a produção dos seguintes resíduos e emissões: 

O equipamento a utilizar na desmontagem dos cabos incluirá: roldanas, máquinas de tração e de frenagem 
dos cabos, material para a montagem de proteções mecânicas provisórias. O equipamento a utilizar na 
desmontagem dos apoios incluirá gruas, retroescavadora, compressor, martelo pneumático, e ferramentas 
manuais. Os materiais da linha desmontada que transitam pelos estaleiros incluem: apoios, cabos em 

material de ligação à terra e de sinalização. 

Não foram identificados projetos associados ou complementares do projeto da LAMM.RR, a 400 kV.  

 
em serviço da generalidade da LAMM.RR, a 400kV, que engloba o 

de 2013. O custo da construção do presente projecto está 
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4. Conformidade Ambiental d

4.1. Enquadramento  
Tal como referido anteriormente foram emitidas duas DIAs para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, em 
momentos diferentes, e versando sobre troços diferentes da linha. 
assim, necessário analisar e compatibiliz
mesmas pelo Projeto de Execução. 

Nas tabelas seguintes apresenta-se o resumo da demonstração do cumprimento das duas DIAs, com 
indicação da forma como o mesmo é efetuado: diretamente no Relatório do 
documento anexo ao presente RECAPE, ou através da implementação do Plano de Implementação das 
Medidas de Minimização (PIMM), que constitui um anexo ao Plano de Acompanhamento Ambiental (Volume 
3).  

Na Tabela 4.1 incluíram-se as Cond
(Proc. AIA nº 2196) e na Tabela 4.2 as mesma informação para a DIA (Proc. AIA nº 2555). 

Tabela 4.3 incluíram-se as  Condições para o Licenciamento ou Autorização do pr ojeto 
Minimização e Compensação  tendo
medida as medidas das duas DIAs que tinham textos 
analisar as medidas previstas nas duas DIAs por área temática, de forma a facilitar a leitura do documento.

 

Tabela 4.1 – Tabela Resumo da Demonstração das 

Elemento da DIA 

Condicionantes 

Elementos a 
entregar em fase de 

RECAPE 

 

 

 

 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapatelo 1 e Valdigem -Vermoim 4, a 220 kV  

Ambiental do Projeto de Execução 

Conformidade Ambiental d o Projeto de Execução

 
Tal como referido anteriormente foram emitidas duas DIAs para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, em 
momentos diferentes, e versando sobre troços diferentes da linha. Na elaboração do presente RECAPE foi, 
assim, necessário analisar e compatibilizar as duas DIAs de forma a demonstrar o cumprimento das 

  

se o resumo da demonstração do cumprimento das duas DIAs, com 
indicação da forma como o mesmo é efetuado: diretamente no Relatório do RECAPE, através de um 
documento anexo ao presente RECAPE, ou através da implementação do Plano de Implementação das 
Medidas de Minimização (PIMM), que constitui um anexo ao Plano de Acompanhamento Ambiental (Volume 

Condicionantes e Elementos da entregar em Fase de RECAPE
) e na Tabela 4.2 as mesma informação para a DIA (Proc. AIA nº 2555). 

Condições para o Licenciamento ou Autorização do pr ojeto 
tendo-se procurado, sempre que adequado e relevante,

medidas das duas DIAs que tinham textos iguais ou similares. Procurou
as medidas previstas nas duas DIAs por área temática, de forma a facilitar a leitura do documento.

Tabela Resumo da Demonstração das Condicionantes e Elementos a entregar em fase de RECAPE
estabelecidas na DIA (Proc.AIA nº 2196)   

DIA (Proc AIA 
2196) Demonstração do cumprimento

C 1. Relatório do RECAPE 

C 2 Relatório do RECAPE 

C 3 Relatório do RECAPE 

C 4 Relatório do  RECAPE 

entregar em fase de 

E.1  

a) 
Relatório do RECAPE. Cópia de 

correspondência trocada no Anexo C 
RECAPE. 

b) Relatório do RECAPE 

c) Relatório do RECAPE 

d) Relatório do RECAPE 

E.2 Relatório do RECAPE 

Recarei, a 400 kV e 
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o Projeto de Execução   

Tal como referido anteriormente foram emitidas duas DIAs para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, em 
Na elaboração do presente RECAPE foi, 

ar as duas DIAs de forma a demonstrar o cumprimento das 

se o resumo da demonstração do cumprimento das duas DIAs, com 
RECAPE, através de um 

documento anexo ao presente RECAPE, ou através da implementação do Plano de Implementação das 
Medidas de Minimização (PIMM), que constitui um anexo ao Plano de Acompanhamento Ambiental (Volume 

Elementos da entregar em Fase de RECAPE para a DIAs 
) e na Tabela 4.2 as mesma informação para a DIA (Proc. AIA nº 2555). Na  

Condições para o Licenciamento ou Autorização do pr ojeto – Medidas de 
se procurado, sempre que adequado e relevante, agrupar numa só 

iguais ou similares. Procurou-se, ainda, apresentar e 
as medidas previstas nas duas DIAs por área temática, de forma a facilitar a leitura do documento. 

Condicionantes e Elementos a entregar em fase de RECAPE 

Demonstração do cumprimento 

Relatório do RECAPE. Cópia de 
Anexo C do 
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Tabela 4.2 – Tabela Resumo da Demonstração das Condicionantes e Elementos a entregar em fase de RECAPE 
estabelecidas na DIA (Proc.AIA nº 2555)   

Elemento da 
DIA 

DIA (Proc AIA 
2555) 

Demonstração do cumprimento 

Condicionantes  

A1 Estudo a desenvolver em fase posterior e a entregar à APA num 
período de 2 anos. Não incluído no presente RECAPE. 

A2 
Plano de Ação, a implementar durante um período de 3 anos. A 
Proposta para o Plano de Ação é apresentada no Anexo E  do 
RECAPE. 

A3 Relatório do RECAPE 

A4 Relatório do RECAPE. Existem elementos que terão de ser 
apresentados posteriormente. 

A5 Relatório do RECAPE 

Elementos a 
entregar em 

fase de 
RECAPE 

B1 A Proposta para o Plano de Ação é apresentada no Anexo E  do 
RECAPE. 

B2 Relatório do RECAPE. Não é possível apresentar estes Elementos no 
RECAPE. O Desenho 5  diz respeito à Carta de Exclusão aos 
Estaleiros e o Desenho 6  diz respeito à Carta de Exclusão de Acessos 
(ambos apresentados no Anexo D  do RECAPE 

B3 

B4 Relatório do RECAPE. Cópia da correspondência trocada no Anexo C  
do RECAPE. 

B5 Relatório do RECAPE 

C Relatório do RECAPE. A REN compromete-se a elaborar e entregar à 
Autoridade de AIA no prazo previsto pela DIA. 

 

 

Tabela 4.3 – Condições para o Licenciamento ou Autorização do Projeto – Medidas de Minimização e Compensação 
estabelecidas nas duas DIAs emitidas 

 

Condições para o 
Licenciamento ou 
Autorização do projeto 
– Medidas de 
Minimização e 
Compensação 

Demonstração do Cumprimento da DIA 
DIA (Proc 
AIA 2196) 

DIA (Proc AIA 
2555) 

Fase de elaboração do projeto de execução  

D1 e D2 Relatório do RECAPE  D1, D2 

D3 

4 (APA 3) 
Relatório do RECAPE. Medida incluída na Medida 1B do PIMM 4 D3 

D4 

Relatório do RECAPE – Medidas integradas no Plano de Implementação 
das Medidas de Minimização (PIMM) que faz parte integrante do Plano 
de Acompanhamento Ambiental (PAA) que, por sua vez, fará parte do 
Caderno de Encargos. 

 D4 

Fase de preparação prévia à execução das obras  
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Condições para o 
Licenciamento ou 
Autorização do projeto 
– Medidas de 
Minimização e 
Compensação 

Demonstração do Cumprimento da DIA

Medidas relativas à Negociação com os Proprietários

1 
Relatório do RECAPE. Medida incluída no  PIMM. Negociação com os 
proprietários. 

Medidas relativas à  Informação à População

D5, D6 e 22 

(inclui ainda APA1 e 
APA2 – Medida 4) 

Texto do RECAPE. Medida incluída no 

Medidas relativas à formação e sensibilização dos t rabalhadores

D24 Medida incluída

Medidas relativas ao Património  

D7 
Medida incluída n
Arqueológico previsto

Fase de execução da obra ou de construção

Medidas da APA  

4 

Considerou-se que as medidas constantes da Lista da
coincidentes com as medidas previstas das DIAs se encontram 
cumpridas no âmbito do c
indicado no PIMM e na presente tabela.

As medidas da APA que não são coincidentes com as medidas já 
previstas nas du
APA42, APA44

Medidas relativas aos Acessos  

D8, D9, 8, 9 

4 (Medida APA 23 ) 
Medida incluída no PIMM 

D10 Medida incluída no PIMM

D11, 11 Medida incluída no PIMM 

D12, D16, 12 

4 (Medida APA 25 ) 

Medida incluída no PIMM 

13 Medida incluída no PIMM 

14 Relatório do RECAPE 

33 Medida incluída no PIMM 

Medidas relativas aos Estaleiros  

D17, 6 
Medida incluída no PIMM
Estaleiros) 

D18, 5 
Medida incluída no PIMM
Estaleiros) 
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Ambiental do Projeto de Execução 

Demonstração do Cumprimento da DIA  
DIA (Proc 
AIA 

Medidas relativas à Negociação com os Proprietários  

Relatório do RECAPE. Medida incluída no  PIMM. Negociação com os 
 

Medidas relativas à  Informação à População  

Texto do RECAPE. Medida incluída no PIMM. 

Medidas relativas à formação e sensibilização dos t rabalhadores  

cluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM, assegurada através do Acompanhamento 
rqueológico previsto. 

Fase de execução da obra ou de construção  

se que as medidas constantes da Lista da APA que são 
coincidentes com as medidas previstas das DIAs se encontram 
cumpridas no âmbito do cumprimento das medidas das DIAs, tal como 
indicado no PIMM e na presente tabela.  

As medidas da APA que não são coincidentes com as medidas já 
previstas nas duas DIAs estão incluídas, individualmente no PIMM: 

4, APA45, APA 47. 

Medida incluída no PIMM – Plano de Acessos  

Medida incluída no PIMM – Utilização  de Acessos 

Medida incluída no PIMM – Plano de Acessos  

Medida incluída no PIMM – Plano de Acessos  

Medida incluída no PIMM – Plano de Acessos  

Relatório do RECAPE – Medida não incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM – Utilização  de Acessos 

Medida incluída no PIMM – Plano dos Estaleiros (Selecção dos 

Medida incluída no PIMM – Plano dos Estaleiros (Selecção dos 

Recarei, a 400 kV e 
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DIA (Proc 
AIA 2196) 

DIA (Proc AIA 
2555) 

1  

22 

4 
D5, D6 

 D24 

 D7 

4  

8, 9 

4 
D8, D9 

10 D10 

11 D11 

12 

4 
D12, D16 

13  

14  

33  

6 D17 

5 D18 
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Condições para o 
Licenciamento ou 
Autorização do projeto 
– Medidas de 
Minimização e 
Compensação 

Demonstração do Cumprimento da DIA 
DIA (Proc 
AIA 2196) 

DIA (Proc AIA 
2555) 

D19 Medida incluída no PIMM – Plano dos Estaleiros  D19 

D20 Medida incluída no PIMM – Instalação  dos Estaleiros  D20 

D21 

4 (Medida APA 4) 

Medida incluída no PIMM – Utilização dos Estaleiros 
4 D21 

D22, 7 Medida incluída no PIMM – Utilização dos Estaleiros 7 D22 

D26, 10 Medida incluída no PIMM – Utilização dos Estaleiros 10 D26 

4 (APA 47)  Medida incluída no PIMM – Utilização dos Estaleiros 4  

Medida relativas ao Plano de Acompanhamento Ambient al 

D24 Medida incluída no PIMM 3 D23 

Medidas relativas à Paisagem  

D14 Relatório do RECAPE. Medida não incluída no PIMM  D14 

D15 Relatório do RECAPE. Medida não incluída no PIMM  D15 

Medidas relativas ao Património  

D7 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico.  D7 

D25, D57, 18 

4 (Medida APA 12) 

Medidas incluídas no PIMM - Acompanhamento Arqueológico. No texto 
do RECAPE explica-se o enquadramento da medida 18 para o troço 5 – 
não incluído no PIMM. 

18 

4 
D25, D57 

D58 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico.  D58 

D53, 17 

4 (Medida APA 13) 
Medidas incluídas no PIMM - Acompanhamento Arqueológico. 

17 

4 
D53 

D54 Medida incluída no PIMM – Acompanhamento Arqueológico.  D54 

D55 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico.  D55 

D52, D56 
Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico. A Carta de 
Ocorrências Patrimoniai é apresentada no  Anexo D  do PAA. 

 D52, D56 

D59, 19 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico. 19 D59 

D60 
Relatório do RECAPE. Medida não incluída no PIMM. Incluiu-se no 
PIMM a necessidade de medidas de minimização da afetação destas 
ocorrências patrimoniais. 

 D60 

D61 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico.  D61 

D62 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico.   D62 

D63 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico.  D63 

D64 Medida incluída no PIMM - Acompanhamento Arqueológico.  D64 

20 Relatório do RECAPE. Medidas não incluídas no PIMM uma vez que o 
troço de linha a que se refere a medida (troço 5A) já se encontra 

20  
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Condições para o 
Licenciamento ou 
Autorização do projeto 
– Medidas de 
Minimização e 
Compensação 

Demonstração do Cumprimento da DIA

construído e não haverá lugar a qualquer intervenção

21 

Sub-medidas 1, 2 e 5 incluídas no PIMM 
Arqueológico..

Sub-medidas 3 e 4 
Regional de Cultura no Norte (cópia da carta no 

Medidas relativas à Ecologia  

D27, D28, 23, 24 

4 (Medida APA 9)  
Medida incluída no PIMM.

D32, 30, D49 Medida incluída no PIMM.

D33 Medida incluída no

D48 Medida incluída no PIMM.

D50 Medida incluída no PIMM.

D51 
Medida contemplada
PIMM. 

31 Relatório do RECAPE. Medida não incluída no 

D66 
Medida incluída no PIMM. Recomendação a incluir no Plano de 
Recuperação dos Locais de Obra.

29 Medida incluída no PIMM.

Medidas relativas aos Solos  

D13 

4 (Medida APA 15) 
Medida incluída no PIMM.

D29 

4 (Medida APA 14) 

Medida incluída no PIMM.

26 Medida incluída no PIMM.

D30, 16 

4 (Medida APA 10) 

Medida incluída no PIMM.

D31 

4 (Medida APA 10) 

Medida incluída no PIMM.

D65, 25 Medida incluída no PIMM.

Medidas relativas à Qualidade do ar  e Qualidade da água

D34 

4 (Medida APA 30) 
Medida incluída no PIMM.

D35, 15 Medida incluída no PIMM.
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Ambiental do Projeto de Execução 

Demonstração do Cumprimento da DIA  
DIA (Proc 
AIA 

construído e não haverá lugar a qualquer intervenção. 

medidas 1, 2 e 5 incluídas no PIMM - Acompanhamento 
Arqueológico.. 

medidas 3 e 4 – Foram alvo de pedido de parecer à Direcção 
Regional de Cultura no Norte (cópia da carta no Anexo C do RECAPE). 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. Incluir restrição do planeamento da obra. 

Medida incluída no PIMM. 

contemplada no projeto de execução da linha e incluída no 

Relatório do RECAPE. Medida não incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. Recomendação a incluir no Plano de 
Recuperação dos Locais de Obra. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

e Qualidade da água  

Medida incluída no PIMM. 

Medida incluída no PIMM. 

Recarei, a 400 kV e 
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DIA (Proc 
AIA 2196) 

DIA (Proc AIA 
2555) 

21  

23, 24 

4 
D27, D28 

30, D32, D49 

 D33 

 D48 

 D50 

 D51 

31  

 D66 

29  

4 D13 

4 D29 

26  

16 

4 
D30 

4 D31 

25 D65 

4 D34 

15 D35 
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Condições para o 
Licenciamento ou 
Autorização do projeto 
– Medidas de 
Minimização e 
Compensação 

Demonstração do Cumprimento da DIA 
DIA (Proc 
AIA 2196) 

DIA (Proc AIA 
2555) 

D36 

4 (Medida APA 38) 

Medida incluída no PIMM. 
4 D36 

Medidas relativas a Resíduos  

4 (Medida APA 42)  Medida incluída no PIMM 4  

D37 

4 (Medida APA 46 e 
Medida APA 40) 

Medida incluída no PIMM - Plano de Gestão de Resíduos de Construção 
e Demolição 

4 D37 

D38 
Medida incluída no PIMM – Plano de Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição 

 D38 

D39 
Medida incluída no PIMM – Plano de Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição 

 D39 

D40,  

4 ( Medida APA 43) 

Medida incluída no PIMM  
4 D40 

4 (Medida APA 45)  Medida incluída no PIMM 4  

D41 Medida incluída no PIMM – Plano de Emergência Ambiental  D41 

D42 

4 (Medida APA 49) 

Medida incluída no PIMM – Plano de Emergência Ambiental 
4 D42 

D43 
Medida incluída no PIMM – Plano de Gestão de Resíduos de 
Construção e Demolição  D43 

4 (APA 44)  Medida incluída no PIMM 4  

Medidas relativas à Geologia  

D44 Medida incluída no PIMM  D44 

D45 Medida incluída no PIMM  D45 

D46, 27 Medida incluída no PIMM 27 D46 

D47 Relatóiro do RECAPE. Medida não incluída no PIMM.  D47 

Medidas relativas ao Ambiente Sonoro  

D67, 32 Medida incluída no PIMM 32 D67 

D68 Medida incluída no PIMM   D68 

D69 

4 (Medida APA 31) 

Medida incluída no PIMM 
4 D69 

D70 

4 (Medida APA 32) 

Medida incluída no PIMM 
4 D70 

Medidas relativas à Recuperação dos Locais Afetos à  Obra 
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Condições para o 
Licenciamento ou 
Autorização do projeto 
– Medidas de 
Minimização e 
Compensação 

Demonstração do Cumprimento da DIA

D73 

4 (Medida APA 51) 
Medida incluída 

D74 

4 (Medida APA 52) 
Medida incluída 

D75 

4 (Medida APA 53) 
Medida incluída no PIMM

D72, D76, 34 

4 (Medida APA 50 e 
Medida APA 54) 

Medidas incluída

28 Medida incluída 

Fase de exploração  

35 Relatório do RECAPE

36 Relatório do RECAPE

Fase de Desativação  

D77, 37 Relatório do RECAPE

Outros Elementos  

E1 Relatório do RECAPE. 

E2, 41 Medidas incluídas no PIMM

E3, 42 Medidas incluídas no PIMM

E4, 43 Relatório do RECAPE

E5 Relatório do RECAPE

44 Relatório do RECAPE

38 Relatório do RECAPE

39 Relatório do RECAPE. 

40 Relatório do RECAPE. 

45 Relatório do RECAPE. 

46 Relatório do RECAPE

47 Relatório do RECAPE
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Ambiental do Projeto de Execução 

Demonstração do Cumprimento da DIA  
DIA (Proc 
AIA 

Medida incluída no PIMM  

Medida incluída no PIMM  

Medida incluída no PIMM 

incluídas no PIMM  

Medida incluída no PIMM  

Relatório do RECAPE 

Relatório do RECAPE 

Relatório do RECAPE 

Relatório do RECAPE. Cópia da correspondência no Anexo C  

Medidas incluídas no PIMM 

Medidas incluídas no PIMM 

Relatório do RECAPE. Medida não incluída no PIMM. 

Relatório do RECAPE 

Relatório do RECAPE 

Relatório do RECAPE. Cópia da correspondência no Anexo C  

Relatório do RECAPE. Cópia da correspondência no Anexo C  

Relatório do RECAPE.  

Relatório do RECAPE.  

Relatório do RECAPE 

Relatório do RECAPE 
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DIA (Proc 
AIA 2196) 

DIA (Proc AIA 
2555) 

4 D73 

4 D74 

4 D75 

34 D75, D76 

 28 

35  

36  

37 D77 

 E1 

41 E2 

42 E3 

43 E4 

 E5 

44  

38  

39  

40  

45  

46  

47  
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4.2. Condicionantes 
Identificam-se seguidamente as Condicionantes definidas nas duas DIAs emitidas para o projeto da 
LAMM.RR, a 400 kV e procede-se à demonstração do cumprimento das mesmas pelo presente projeto de 
execução.  

Optou-se por distinguir entre as Condicionantes constantes na DIA da LAMM.RR, a 400 kV (que inclui os 
troços novos de linha a construir: 1A, 5A e 7 do projeto) e as condicionantes constantes na DIA da 
LAMM.RR entre P22 e P51 e Desvio de Linhas Associadas (que dizem respeito unicamente ao troço 3 do 
projeto). 

4.2.1. DIA da Linha Armamar-Recarei a 400 kV emitid a a 24 setembro 2010 (Processo de 
AIA nº 2196) 

Condicionante 1 . Demonstrar que o projeto de execução assegura o cumprimento do disposto no artigo 
48º do Regulamento do PDM de Armamar relativo a “ Redes de distribuição de energia” 

De acordo com o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, no que se refere a troços de linha nova a construir, 
apenas o troço 1A (que inclui os apoios P1, P2 e P3) será implantado em território do concelho de Armamar, 
sendo esta condicionante da DIA apenas aplicável a este troço da linha. 

Na sequência de contacto telefónico efetuado com a Câmara Municipal de Armamar foi fornecida a 
informação de que o PDM se encontra em revisão não existindo, ainda, elementos dessa revisão que 
possam ser disponibilizados.  

Assim sendo, continua em vigor o PDM ratificado pela Resolução de Conselho de Ministros n.º 80/94 de 10 
de setembro (D.R n.º 210 Série I-B de 10 de Setembro de 1994). O Artigo 48º do Regulamento do PDM de 
Armamar relativo a “redes de distribuição de energia” refere que “na relação de vizinhança entre edifícios e 
linhas de distribuição de energia elétrica devem ser observadas as seguintes condições: a) afastamentos 
mínimos de 4 m para linhas de tensão nominal ou superior a 60 kV (...) c) deverão ser preservadas as faixas 
de proteção regulamentadas em todo o percurso das linhas aéreas (...). 

Na Figura 4.1 apresenta-se a implantação do troço 1A da LAMM.RR, a 400 kV, que se desenvolve junto à 
Subestação de Armamar (SAMM), e a ocupação do solo nesta zona, nomeadamente no que se refere às 
casas de habitação localizadas numa maior proximidade da linha. Nas fotos seguintes podem observar-se 
panorâmicas da zona de implantação dos apoios e da ocupação do solo na zona adjacente. 

Não existem edifícios destinados a habitação a distâncias inferiores a 4 m da linha proposta, pelo que se 
considera que o projeto de execução cumpre o disposto na Condicionante 1 da DIA. 
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Figura 4.1 – Zona de implantação da SAMM 
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e do troço 1A da LAMM.RR, a 400 kV 
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Vista a partir da Estrada Nacional em direção à SAMM 

 

Vista a partir da estrada de acesso à SAMM, para sul da mesma, na zona onde será implantado o troço 1A da 
LAMM.RR, a 400 kV. 
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Condicionante 2 . Aferir a possibilidade de considerar um afastamento de 5
coordenadas N 41º 06’ 20’’; W 08º 00’ 00’’ e N 41º 08’ 40’’; W 07º 41’ 30’’ de modo a não comprometer a 
utilização de locais de scooping pelos aviões anfíbios na dinâmica do combate aos incêndios florestais

Na Figura 4.2 e na Figura 4.3 apresentam
representação gráfica dos círculos correspondentes a um raio de 5
mesmas, tal como mencionado na Condicionante 3 da DIA. 

Nestas figuras representaram-se não só
círculos com raio de 5km, como também 
largos anos, que se encontram, igualmente, inseridas dentro dos referidos círculos.

Analisando os anteriormente referidos locais de 
400 kV constata-se o seguinte: 

Local de scooping N 41º 08’ 40’’; W 07º 41’ 30’’: 

Apenas dois dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, situados a Sul deste ponto coordenado e a Sul do r
Douro, se encontram incluídos no interior do círculo de 5km:

• Troço 1B (troço que já se encontra construído
encontra-se a cerca de 2375m

• Troço 2 (troço que já se encontra
cerca de 3000m do ponto coordenado acima mencionado.

Local de scooping N 41º 06’ 20’’; W 08º 00’ 00’’: 

Apenas dois dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, situados a Norte deste ponto coorde
Douro, se encontram incluídos no interior do círculo de 5km:

• Troço 5A e Troço 6 –  Estes dois troços correspondem a uma 
Valdigem-Vermoim 4/5, a 220 kV) que será 
qualquer intervenção física no território já que a linha existente foi construída com apoios de 400kV. 
Nas zonas mais próximas a linha dista cerca de 
coordenado acima referido. 

Da observação das figuras referidas e tendo em consideração o conteúdo da DIA emitida para o projeto da 
LAMM.RR, a 400 kV, constata-se que
dos círculos acima referidos, sendo que 
localizam dentro destas áreas delimitadas. 
realizar de forma a dar cumprimento a esta medida.

Salienta-se, ainda, que no interior dos referidos cí
scooping referidos, se encontram implantadas inúmeras Linhas de Muito Alta Tensão (tal como identificado 
nas figuras seguintes) que se encontram em funcionamento desde há largos anos e que, em muitos casos 
se encontram em situações de maior proximidade relativamente a estes locais de scooping que a linha 
agora em estudo. Neste contexto, e atendendo a que os referidos loca is de 
utilização apesar da existência e funcionamento das  referidas LMAT, 
mesmos possa ser comprometida pelo projeto agora em avaliação
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tal do Projeto de Execução 

Aferir a possibilidade de considerar um afastamento de 5
coordenadas N 41º 06’ 20’’; W 08º 00’ 00’’ e N 41º 08’ 40’’; W 07º 41’ 30’’ de modo a não comprometer a 

pelos aviões anfíbios na dinâmica do combate aos incêndios florestais

apresentam-se as coordenadas dos pontos de scooping
representação gráfica dos círculos correspondentes a um raio de 5 km de afastamento relativamente às 
mesmas, tal como mencionado na Condicionante 3 da DIA.  

não só os troços da LAMM.RR, a 400 kV que ficam dentro dos dois 
, como também outras linhas elétricas da REN, existentes e implantadas desde há 

, igualmente, inseridas dentro dos referidos círculos. 

mente referidos locais de scooping e o posicionamento do traçado da LAMM.RR, a 

Local de scooping N 41º 08’ 40’’; W 07º 41’ 30’’:  

ois dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, situados a Sul deste ponto coordenado e a Sul do r
incluídos no interior do círculo de 5km: 

já se encontra construído e em exploração). A zona mais próxima desta linha 
2375m do ponto coordenado acima referido. 

encontra construído e em exploração). A zona mais próxima encontra
do ponto coordenado acima mencionado. 

Local de scooping N 41º 06’ 20’’; W 08º 00’ 00’’:  

dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, situados a Norte deste ponto coorde
incluídos no interior do círculo de 5km: 

Estes dois troços correspondem a uma linha dupla existente
Vermoim 4/5, a 220 kV) que será integrada na LAMM.RR, a 220 kV sem haver 

qualquer intervenção física no território já que a linha existente foi construída com apoios de 400kV. 
Nas zonas mais próximas a linha dista cerca de 3800 m e 4250 m, respe

 

as e tendo em consideração o conteúdo da DIA emitida para o projeto da 
se que os troços de linha nova a construir não se desenvolvem no interior 

sendo que apenas alguns dos troços já construídos e e
estas áreas delimitadas. Assim, não há qualquer alteração de traçado, de linha nova, a 

realizar de forma a dar cumprimento a esta medida. 

, que no interior dos referidos círculos de 5 km em torno das coordenadas dos pontos de 
referidos, se encontram implantadas inúmeras Linhas de Muito Alta Tensão (tal como identificado 

) que se encontram em funcionamento desde há largos anos e que, em muitos casos 
tram em situações de maior proximidade relativamente a estes locais de scooping que a linha 

Neste contexto, e atendendo a que os referidos loca is de scooping
utilização apesar da existência e funcionamento das  referidas LMAT, não parece que 

ser comprometida pelo projeto agora em avaliação . 

Recarei, a 400 kV e 
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Aferir a possibilidade de considerar um afastamento de 5 km relativamente às 
coordenadas N 41º 06’ 20’’; W 08º 00’ 00’’ e N 41º 08’ 40’’; W 07º 41’ 30’’ de modo a não comprometer a 

pelos aviões anfíbios na dinâmica do combate aos incêndios florestais 

scooping  mencionados e a 
km de afastamento relativamente às 

que ficam dentro dos dois 
outras linhas elétricas da REN, existentes e implantadas desde há 

 

e o posicionamento do traçado da LAMM.RR, a 

ois dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, situados a Sul deste ponto coordenado e a Sul do rio 

. A zona mais próxima desta linha 

. A zona mais próxima encontra-se a 

dos troços da LAMM.RR, a 400 kV, situados a Norte deste ponto coordenado e a Norte do rio 

linha dupla existente (Linha 
integrada na LAMM.RR, a 220 kV sem haver lugar a 

qualquer intervenção física no território já que a linha existente foi construída com apoios de 400kV. 
, respetivamente, do ponto 

as e tendo em consideração o conteúdo da DIA emitida para o projeto da 
os troços de linha nova a construir não se desenvolvem no interior 

apenas alguns dos troços já construídos e em exploração se 
Assim, não há qualquer alteração de traçado, de linha nova, a 

km em torno das coordenadas dos pontos de 
referidos, se encontram implantadas inúmeras Linhas de Muito Alta Tensão (tal como identificado 

) que se encontram em funcionamento desde há largos anos e que, em muitos casos 
tram em situações de maior proximidade relativamente a estes locais de scooping que a linha 

scooping  se mantêm em 
não parece que a utilização dos 
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Figura 4.2 – Representação do local de scooping com as coordenadas N 41º 08’ 40’’; W 07º 41’ 30’’ e círculo de 5km em torno do mesmo 
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Figura 4.3 – Representação do local de scooping com as coordenadas N 41º 06’ 20’’; 
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W 08º 00’ 00’’e círculo de 5km em torno do mesmo 
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Condicionante 3.  Cumprimento das medidas de minimização e programas de monitorização, bem como os 
elementos  

O cumprimento das medidas de minimização
do Plano de Implementação de Medidas de Minimização (PIMM) previsto no presente RECAPE e parte 
integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) que se preconiza para a construção da linha em 
estudo, apresentado no Volume 3.  

O cumprimento do Programa de Monitorização
Anexo F  apresenta-se o Plano de Monitorização proposto). 

Os elementos a entregar em fase de RECAPE

 

Condicionante 4.  A presente DIA não prejudica a
autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com 
competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões.

Em tempo de licenciamento do projeto da LAMM.RR, a 400 kV, será solicitado parecer a um conjunto de 
entidades necessárias para o completamento dos procedimentos administrativos inerentes ao processo de 
licenciamento. A REN procederá às diligências adicionais

 

4.2.2. DIA da Linha Armamar
Associadas ( 27 de Fevereiro de

Condicionante A.1  Elaboração de um 
cumulativos associados às infraestruturas da Rede Nacional de Transporte ( RNT) localizadas no Alto 
Douro Vinhateiro e na respetiva Zona Especial de Pr oteção
promovam a otimização dos corredores utilizados, minimizando os impactos ao n
natureza e do património cultural. Neste sentido, o estudo deve ser desenvolvido tendo presente a 
importância de evitar a dispersão de linhas elétricas no território em causa, ponderando sobre a viabilidade 
de deslocalização e concentração das mesmas.

A REN, SA assume o compromisso de elaborar o estudo acima referido e entregar à APA no período 
definido para tal na presente DIA. 

 
Condicionante A.2 Implementação de um 
Bonelli do Vale de Varosa  demonstrativo da viabilidade da manutenção deste casal, tendo em conta os 
impactes induzidos pelo projeto e os impactes cumulativos com outras infraestruturas existentes. Este Plano 
de Ação. num período estimado em 3 anos a iniciar
distribuídas pelas seguintes componentes temáticas:
• Componente A -Caracterização e avaliação da situação de referência do casal
• Componente B -Proteção de locais de refú
• Componente C -Redução do risco de eletrocussão e colisão em linhas de média tensão
• Componente D -Medidas de gestão de habitat
 
A REN, SA assume o compromisso de implementar o Plano de Ação acima mencionado.
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Cumprimento das medidas de minimização e programas de monitorização, bem como os 

medidas de minimização  previstas na DIA será assegurado através da implementação 
do Plano de Implementação de Medidas de Minimização (PIMM) previsto no presente RECAPE e parte 
integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) que se preconiza para a construção da linha em 

 

Programa de Monitorização  dirigido para a avifauna será assegurado pela REN, SA (no 
se o Plano de Monitorização proposto).  

elementos a entregar em fase de RECAPE  são apresentados no presente relatório.

A presente DIA não prejudica a necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 
autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com 
competências específicas nas áreas sujeitas a condicionantes e servidões. 

tempo de licenciamento do projeto da LAMM.RR, a 400 kV, será solicitado parecer a um conjunto de 
entidades necessárias para o completamento dos procedimentos administrativos inerentes ao processo de 
licenciamento. A REN procederá às diligências adicionais que se revelem necessárias.

DIA da Linha Armamar -Recarei a 400 kV, entre P22 e P52 e Desvios de Linhas 
27 de Fevereiro de  2013) 

Elaboração de um estudo que contemple a avaliação integrada dos impa ctes 
às infraestruturas da Rede Nacional de Transporte ( RNT) localizadas no Alto 

Douro Vinhateiro e na respetiva Zona Especial de Pr oteção , e a identificação de possíveis soluções que 
promovam a otimização dos corredores utilizados, minimizando os impactos ao n
natureza e do património cultural. Neste sentido, o estudo deve ser desenvolvido tendo presente a 
importância de evitar a dispersão de linhas elétricas no território em causa, ponderando sobre a viabilidade 

tração das mesmas. 

assume o compromisso de elaborar o estudo acima referido e entregar à APA no período 

Implementação de um Plano de Ação para a manutenção do casal de Águia d e 
demonstrativo da viabilidade da manutenção deste casal, tendo em conta os 

impactes induzidos pelo projeto e os impactes cumulativos com outras infraestruturas existentes. Este Plano 
período estimado em 3 anos a iniciar-se com a aprovação do RECAPE, deve abranger ações 

distribuídas pelas seguintes componentes temáticas: 
Caracterização e avaliação da situação de referência do casal
Proteção de locais de refúgio e nidificação 
Redução do risco de eletrocussão e colisão em linhas de média tensão
Medidas de gestão de habitat 

A REN, SA assume o compromisso de implementar o Plano de Ação acima mencionado.
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Cumprimento das medidas de minimização e programas de monitorização, bem como os 

través da implementação 
do Plano de Implementação de Medidas de Minimização (PIMM) previsto no presente RECAPE e parte 
integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) que se preconiza para a construção da linha em 

dirigido para a avifauna será assegurado pela REN, SA (no 

são apresentados no presente relatório. 

necessária obtenção de quaisquer outros pareceres, 
autorizações e/ou licenças previstos no quadro legislativo em vigor, como sejam as entidades com 

tempo de licenciamento do projeto da LAMM.RR, a 400 kV, será solicitado parecer a um conjunto de 
entidades necessárias para o completamento dos procedimentos administrativos inerentes ao processo de 

que se revelem necessárias. 

P22 e P52 e Desvios de Linhas 

estudo que contemple a avaliação integrada dos impa ctes 
às infraestruturas da Rede Nacional de Transporte ( RNT) localizadas no Alto 

, e a identificação de possíveis soluções que 
promovam a otimização dos corredores utilizados, minimizando os impactos ao nível da conservação da 
natureza e do património cultural. Neste sentido, o estudo deve ser desenvolvido tendo presente a 
importância de evitar a dispersão de linhas elétricas no território em causa, ponderando sobre a viabilidade 

assume o compromisso de elaborar o estudo acima referido e entregar à APA no período 

Plano de Ação para a manutenção do casal de Águia d e 
demonstrativo da viabilidade da manutenção deste casal, tendo em conta os 

impactes induzidos pelo projeto e os impactes cumulativos com outras infraestruturas existentes. Este Plano 
se com a aprovação do RECAPE, deve abranger ações 

Caracterização e avaliação da situação de referência do casal 

Redução do risco de eletrocussão e colisão em linhas de média tensão 

A REN, SA assume o compromisso de implementar o Plano de Ação acima mencionado.  
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Condicionante A3.  Ao desenvolvimento do projeto de execução de modo acautelar a eventual interseção 
do traçado da linha com a concessão hidromineral HM061-Águas de Cambres  

O projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV não interfere com a área delimitada da concessão 
hidromineral HM061 – Águas de Cambres, como se pode observar na Figura 4.4, não havendo a registar 
impactes a este nível. Considera-se que o projeto cumpre a Condicionante A3 da DIA. 

 

Figura 4.4 – Localização da Concessão de Águas Minerais de Cambres na zona do troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV  
 

A4. Apresentação à Autoridade de AIA dos elementos mencionados na presente DIA.  

Os elementos mencionados na presente DIA são apresentados à Autoridade de AIA no presente RECAPE. 

 

A5 Concretização integral das condicionantes, das medidas de minimização e dos planos de monitorização 
constantes da presente DIA 

A concretização das condicionantes  estabelecidas na presente DIA é demonstrada no presente RECAPE, 
no capítulo 4.2.  

O cumprimento das medidas de minimização  previstas na DIA será assegurado através da implementação 
do Plano de Implementação de Medidas de Minimização (PIMM) previsto no presente RECAPE e parte 
integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) que se preconiza para a construção da linha em 
estudo, apresentado no Volume 3.  

 A implementação do Programa de Monitorização  dirigido para a avifauna será assegurado pela REN, SA 
(no Anexo F  apresenta-se o Plano de Monitorização proposto).  

 



Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar
Modificação das Linhas Valdigem- Carrapat
Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

 

Imp – 5007_R4A 
 

 

4.3. Elementos a entregar em fase de RECAPE
Apresentam-se seguidamente os Elementos a entregar em Fase de RECAPE
duas DIAs emitidas para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV. 

Optou-se por distinguir entre os Elementos constantes na DIA da LAMM.RR, a 400 kV (que inclui os troços 
novos de linha a construir: 1A, 5A e 7 do projeto) e as condicionantes constantes na DIA da LAMM.RR entr
P22 e P51 e Desvio de Linhas Associadas (que diz respeito unicamente ao troço 3 do projeto).

4.3.1. DIA da Linha Armamar

Elemento 1.  Consulta às seguintes entidades e respetivos pareceres obtidos relativament

Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN)

No Anexo C  apresenta-se a cópia do processo enviado à Entidade Regional da Reserva Agr
para dar resposta a este requisito da DIA, incluindo 
do traçado da LAMM.RR, a 400 kV (troços de linha nova a construir) e as manchas de solos cl
como Reserva Agrícola Nacional (RAN), delimitada
concelhos atravessados pelos referidos troç

Para efeitos do presente pedido de parecer apenas se consideram os troços novos a construir, ou seja os 
troços 1A, 3 e 7, uma vez que os restantes troços já se encontram construídos com apoi
havendo lugar a quaisquer interferências com o território.

O artigo 22º do Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de 
fins, define que as “(...) As utilizações não agrícolas de áreas integradas na 
quando não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes 
técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar
menor aptidão (...)”. Segundo o artigo 23º 
para as quais seja necessária concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação 
prévia estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das 
prazo de 25 dias (...)”. No nº 7 deste artigo é, ainda, referido que 
sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia favorável da entidade regional da 
RAN prevista nos n.º 9 e 10 do artigo 13.
pelo Decreto -Lei n.º 69/2000, de 3 de m
no n.º 1 (...)”.  

No Desenho 3  (Anexo C ) apresenta
RAN, com base na informação dos PDM dos concelhos atravessados. 

Na Tabela 4.4 apresenta-se uma estimativa das áreas de solos clas
pelo presente projeto no que se refere às estimativas de áreas a afetar com a instalação dos apoios e com 
os potenciais acessos.  

Refira-se que atendendo a que os acessos são definidos pela Entidade Executante, ou seja
inclusivamente por questões de segurança, procedeu
da área potencialmente afetada pelos acessos considerou
existente mais próximo e o apoio a construir e assumiu

. 

 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapat elo 1 e Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV  

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

Elementos a entregar em fase de RECAPE  
Elementos a entregar em Fase de RECAPE , tal como foi definido nas 

emitidas para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV.  

se por distinguir entre os Elementos constantes na DIA da LAMM.RR, a 400 kV (que inclui os troços 
novos de linha a construir: 1A, 5A e 7 do projeto) e as condicionantes constantes na DIA da LAMM.RR entr
P22 e P51 e Desvio de Linhas Associadas (que diz respeito unicamente ao troço 3 do projeto).

DIA da Linha Armamar -Recarei a 400 kV (24 Setembro 2010) (Proc. AIA 

Consulta às seguintes entidades e respetivos pareceres obtidos relativament

Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional (RAN) 

se a cópia do processo enviado à Entidade Regional da Reserva Agr
para dar resposta a este requisito da DIA, incluindo as peças desenhadas necessárias 
do traçado da LAMM.RR, a 400 kV (troços de linha nova a construir) e as manchas de solos cl
como Reserva Agrícola Nacional (RAN), delimitadas com base na informação constante dos PDM dos 
concelhos atravessados pelos referidos troços da linha em estudo. 

ara efeitos do presente pedido de parecer apenas se consideram os troços novos a construir, ou seja os 
troços 1A, 3 e 7, uma vez que os restantes troços já se encontram construídos com apoi

interferências com o território. 

Lei nº 73/2009, de 31 de março, referente à utilização de áreas de RAN para outros 
“(...) As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar

exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes 
técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se nas terras e solos classificadas como de 

Segundo o artigo 23º “(...) as autorizações não agrícolas de áreas integradas na RAN 
para as quais seja necessária concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação 
prévia estão sujeitas a parecer prévio vinculativo das respetivas entidades regionais da RAN, a emitir no 

No nº 7 deste artigo é, ainda, referido que “(...) Quando a utilização em causa esteja 
sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia favorável da entidade regional da 
RAN prevista nos n.º 9 e 10 do artigo 13.º do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado 

, de 3 de maio, compreende a emissão do parecer prévio vinculativo referido 

apresenta-se a implantação da linha e a delimitação dos solos classificados como 
RAN, com base na informação dos PDM dos concelhos atravessados.  

se uma estimativa das áreas de solos classificados como RAN que serão afetadas 
pelo presente projeto no que se refere às estimativas de áreas a afetar com a instalação dos apoios e com 

se que atendendo a que os acessos são definidos pela Entidade Executante, ou seja
inclusivamente por questões de segurança, procedeu-se a uma estimativa de afectação. 
da área potencialmente afetada pelos acessos considerou-se uma distância em linha reta entre 

e o apoio a construir e assumiu-se uma largura de 4m para esse mesmo acessos. 

Recarei, a 400 kV e 
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, tal como foi definido nas 

se por distinguir entre os Elementos constantes na DIA da LAMM.RR, a 400 kV (que inclui os troços 
novos de linha a construir: 1A, 5A e 7 do projeto) e as condicionantes constantes na DIA da LAMM.RR entre 
P22 e P51 e Desvio de Linhas Associadas (que diz respeito unicamente ao troço 3 do projeto). 

(Proc. AIA 2196) 

Consulta às seguintes entidades e respetivos pareceres obtidos relativamente ao projeto: 

se a cópia do processo enviado à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional 
necessárias com a implantação 

do traçado da LAMM.RR, a 400 kV (troços de linha nova a construir) e as manchas de solos classificados 
informação constante dos PDM dos 

ara efeitos do presente pedido de parecer apenas se consideram os troços novos a construir, ou seja os 
troços 1A, 3 e 7, uma vez que os restantes troços já se encontram construídos com apoios de 400 kV, não 

, referente à utilização de áreas de RAN para outros 
RAN só podem verificar-se 

exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes 
se nas terras e solos classificadas como de 

ções não agrícolas de áreas integradas na RAN 
para as quais seja necessária concessão, aprovação, licença, autorização administrativa ou comunicação 

entidades regionais da RAN, a emitir no 
“(...) Quando a utilização em causa esteja 

sujeita a procedimento de avaliação de impacte ambiental, a pronúncia favorável da entidade regional da 
º do regime jurídico da avaliação de impacte ambiental, aprovado 
aio, compreende a emissão do parecer prévio vinculativo referido 

itação dos solos classificados como 

sificados como RAN que serão afetadas 
pelo presente projeto no que se refere às estimativas de áreas a afetar com a instalação dos apoios e com 

se que atendendo a que os acessos são definidos pela Entidade Executante, ou seja, o adjudicatário, 
se a uma estimativa de afectação. Para a estimativa 

se uma distância em linha reta entre o acesso 
se uma largura de 4m para esse mesmo acessos.  
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Tabela 4.4 – Interferência com solos classificados como RAN pela implantação dos apoios e potenciais acessos 

Troço da LAMM.RR, 
a 400 kV 

Interferência com solos classificados 
como RAN 

Áreas afetadas (m2) 

Implantação dos apoios 
Construção de acessos 

(considerando uma largura 
de 4m para os acessos) 

Troço 1A (entre 
apoios P1 e P3) 

Nenhum dos apoios se localiza em 
solos classificados como RAN.  

 

-- -- 

Troço 3 (entre 
apoios P22 e P52) 

Nenhum dos apoios se localiza em 
solos classificados como RAN.  

 

-- -- 

Troço 7 

(entre apoios P143 e 
P168) 

Dois (2) dos apoios a implantar neste 
troço localizam-se em solos 
classificados como RAN (P143 e 
P144).  

 

Nesta zona existe um caminho muito 
próximo dos apoios referenciados que 
poderá ser utilizado como ponto de 
acesso aos mesmos.  

 

P143: 107 m2 

P144: 143 m2 

 

 

P143: 160m2 

P144: 48 m2 

Área total de afetação de solos classificados como 
RAN 

458 m2 

 

Adicionalmente, procedeu-se ao levantamento da afectação de áreas de REN pelos apoios e potenciais 
acessos (motivado pelo facto de os apoios se implantarem em solos REN), sistematizando-se na tabela 
seguinte a afetação: 

o Troço 3 : acesso aos apoios P24, P25, P26 , P27, P28, P29, P32, P34, P37. 

o Troço 7 : acessos aos apoios P147/22, P148/21, P156/13, P157/12. 

Tabela 4.5 – Interferência com solos classificados como REN pela implantação dos apoios e potenciais acessosi  

Troço da LAMM.RR, 
a 400 kV 

Interferência com solos classificados 
como REN (áreas com risco de 

erosão) 

Áreas afetadas (m2) 

Implantação dos apoios 
Construção de acessos 

(considerando uma largura 
de 4 m para os acessos) 

Troço 1A (entre 
apoios P1 e P3) -- -- -- 

Troço 3 (entre 
apoios P22 e P52) 

Oito (8) dos apoios a implantar neste 
troço localizam-se em solos 

classificados como REN – áreas com 
risco de erosão (P24, P25, P26, P27, 

P28, P29, P34, P37) 

P24 – 40 m2 

P25 – 60 m2 

P26 – 71 m2 

P27 – 60 m2 

P28 – 60 m2 

P29 – 49 m2 

P34 – 77 m2 

P37 – 71 m2 

132 

656 

288 

240 

104 

104 

1600 

- 
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Troço da LAMM.RR, 
a 400 kV 

Interferência com solos classificados 
como REN (áreas com risco de 

erosão)

Troço 7 

(entre apoios P143 e 
P168) 

Quatro (4) dos apoios a implantar 
neste troço localizam

classificados como REN 
risco de erosão (P147, P148, P156 e 

P157). 

Área total de afetaçã o de solos classificados como 
REN(áreas com risco de erosão)

 
 
Instituto Geográfico Português, (com as coordenadas finais dos apoios e alturas máximas dos mesmos)

Em fase de licenciamento administrativo 
Instituto Geográfico Português para obtenção de parecer 

 

Águas do Douro e Paiva (fornecendo as coordenadas finais da linha). 

A informação enviada pela empresa Águas do Douro e Paiva 
relativamente a infraestruturas existentes e a construir

Na Figura 4.5 apresenta-se a implantação da
do Douro e Paiva. Como se pode observar 
desenvolve nas imediações das infra

Este troço corresponde a um troço de linha já construída e que não sofrerá qualquer interferência no âmbito 
do presente projeto pelo que se considerou 
e Paiva. 
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Interferência com solos classificados 
como REN (áreas com risco de 

erosão) 

Áreas afetadas (m

Implantação dos apoios (considerando uma largura 

Quatro (4) dos apoios a implantar 
neste troço localizam-se em solos 

classificados como REN – áreas com 
risco de erosão (P147, P148, P156 e 

P157).  

P147/22 - 127m2 

P148/21 – 74 m2 

P156/13 – 84 m2 

P157/12 – 84 m2 

o de solos classificados como 
(áreas com risco de erosão)  5192 m

Instituto Geográfico Português, (com as coordenadas finais dos apoios e alturas máximas dos mesmos)

administrativo será enviado o projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV 
Instituto Geográfico Português para obtenção de parecer por parte desta entidade. 

Águas do Douro e Paiva (fornecendo as coordenadas finais da linha).  

informação enviada pela empresa Águas do Douro e Paiva no âmbito do EIA da LAM
relativamente a infraestruturas existentes e a construir diz respeito ao concelho de Baião

se a implantação da LAMM.RR, a 400 kV sobre a informação enviada pela Águas 
do Douro e Paiva. Como se pode observar apenas o designado troço 6 da LAMM.RR, a 400 kV se 
desenvolve nas imediações das infra-estruturas enviadas pela entidade acima mencionada. 

nde a um troço de linha já construída e que não sofrerá qualquer interferência no âmbito 
se considerou não haver necessidade de solicitar parecer às Águas do Douro 

Recarei, a 400 kV e 
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Áreas afetadas (m2) 

Construção de acessos 
(considerando uma largura 
de 4 m para os acessos) 

288 

520 

260 

1000 

m2 

Instituto Geográfico Português, (com as coordenadas finais dos apoios e alturas máximas dos mesmos) 

da LAMM.RR, a 400 kV ao 

no âmbito do EIA da LAMM.RR, a 400 kV 
diz respeito ao concelho de Baião.  

LAMM.RR, a 400 kV sobre a informação enviada pela Águas 
apenas o designado troço 6 da LAMM.RR, a 400 kV se 

estruturas enviadas pela entidade acima mencionada.  

nde a um troço de linha já construída e que não sofrerá qualquer interferência no âmbito 
necessidade de solicitar parecer às Águas do Douro 
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Figura 4.5 – Localização das infraestruturas da empresa Águas do Douro e Paiva na zona de implantação da LAMM.RR, a 400 kV (zona do troço 6 já construído) 
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Direção-Geral de Infraestruturas (fornecer coordenadas finais dos apoios e alturas máximas dos mesmos)

Em fase de licenciamento administrativo será enviado o projeto de execução à Direção Geral de 
Infraestruturas para obtenção de parecer por parte desta entidade.

 

Elemento 2 . Solução Alternativa menos impactante para a sobrepassagem da linha em dois dos 
aglomerados no município de Paredes entre os apoios P154
em conta o disposto no Regulamento do PDM de Paredes

Na altura de elaboração do EIA da LAMM.RR, a 400 kV, encontrava
ratificado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/94 de 23 de Junho (D.R n.º 143, Série I
de 23 de Junho de 1994).  

De acordo com o projeto da LAMM.RR, a 400 kV que foi submetido a procedimento de AIA o traçado da 
linha sobrepassava classes de espaço definidas no PDM de Paredes como “
(que englobam aglomerados, áreas de expansão dos aglomerados e p
EIA foram englobadas na designação de “

• Entre os apoios P154-P155 
• Entre os apoios P166-P167 

De acordo com o Artigo 6º do Regulamento do PDM de Paredes, as zonas de ocupação urbana (...) 
áreas exclusivamente destinadas à habitação, ao comércio e à indústria
estão incluídas nas zonas de ocupação urbana todas 
designadas por aglomerados, áreas de expansão e periferia dos aglomerados
destinam-se essencialmente à habitação, comércio e serviços, bem como outras actividades, desde que 
compatíveis com as anteriormente citadas

Encontrando-se, entretanto, em fase de discussão pública a revisão do PDM de Paredes (a consulta pública 
iniciou-se em Janeiro de 2013), recorreu
Proposta de Regulamento e Proposta de 
elementos não finais e ainda não publicados
efetuada para dar resposta a este Elemento da DIA

 

Vão entre os apoios P154- P155 (agora renumerados para 

Entre o apoio P153/16 e o apoio P154
classe de espaços classificada na proposta de PDM de Paredes 
densidade”, (ver Figura 4.6) constatando
marginal da então designada “zona 

 

                                                      
9 Aviso n.º1479/2013, 30 de Janeiro de 2013 
revisão do PDM de Paredes. 
 
Aviso n.º 5932/2012, de 27 de abril (1ª alteração) 
planta de ordenamento n.º 111.3). As alterações preconizadas no PDM de Paredes referem
de Planeamento, definindo as áreas prioritárias para a elaboração de planos de urbanização, a saber: Cidade de 
Paredes; Vila de Lordelo; Vila de Rebordosa; Baltar; Gand
o Aviso n.º 5932/2012, de 27 de abril, “o atual regime de uso do solo destas áreas e respetivo zonamento manter
enquanto não for eficaz o plano (...).” 
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Geral de Infraestruturas (fornecer coordenadas finais dos apoios e alturas máximas dos mesmos)

Em fase de licenciamento administrativo será enviado o projeto de execução à Direção Geral de 
o de parecer por parte desta entidade. 

. Solução Alternativa menos impactante para a sobrepassagem da linha em dois dos 
aglomerados no município de Paredes entre os apoios P154-P155 e entre os apoios P166

ulamento do PDM de Paredes 

Na altura de elaboração do EIA da LAMM.RR, a 400 kV, encontrava-se em vigor o PDM de Paredes, 
ratificado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/94 de 23 de Junho (D.R n.º 143, Série I

acordo com o projeto da LAMM.RR, a 400 kV que foi submetido a procedimento de AIA o traçado da 
linha sobrepassava classes de espaço definidas no PDM de Paredes como “zonas de ocupação urbana
(que englobam aglomerados, áreas de expansão dos aglomerados e periferia dos aglomerados e que no 

badas na designação de “perímetros urbanos”) nos seguintes vãos: 

 (agora renumerados para P153/16 - P154/15) 
 (agora renumerados para P165/4 - P166/3) 

De acordo com o Artigo 6º do Regulamento do PDM de Paredes, as zonas de ocupação urbana (...) 
áreas exclusivamente destinadas à habitação, ao comércio e à indústria (...). O Artigo 7º refere que (...) 
estão incluídas nas zonas de ocupação urbana todas as áreas delimitadas na carta de ordenamento 
designadas por aglomerados, áreas de expansão e periferia dos aglomerados

se essencialmente à habitação, comércio e serviços, bem como outras actividades, desde que 
com as anteriormente citadas (...). 

em fase de discussão pública a revisão do PDM de Paredes (a consulta pública 
recorreu-se aos elementos da revisão do PDM de Paredes

gulamento e Proposta de Carta de Ordenamento (ressalvando que correspondem a 
ainda não publicados oficialmente). 9 . Apresenta-se seguidamente 

efetuada para dar resposta a este Elemento da DIA em sede de RECAPE. 

P155 (agora renumerados para P153/16 - P154/15) 

P154/15 o traçado da LAMM.RR, a 400 kV sobrepassa marginalmente uma 
na proposta de PDM de Paredes como “áreas residenciais de baixa 

constatando-se que em sede de EIA já se verificava este atravessamento 
 de ocupação urbana”.  

de Janeiro de 2013 – Determina o inicio do processo de consulta pública do processo de 

Aviso n.º 5932/2012, de 27 de abril (1ª alteração) – Determina alteração ao Plano Diretor Municipal (regulamento e 
111.3). As alterações preconizadas no PDM de Paredes referem-se às Unidades Operativas 

de Planeamento, definindo as áreas prioritárias para a elaboração de planos de urbanização, a saber: Cidade de 
Paredes; Vila de Lordelo; Vila de Rebordosa; Baltar; Gandra; Cête; Recarei/Outeiro; Santa Marta. Ainda de acordo com 
o Aviso n.º 5932/2012, de 27 de abril, “o atual regime de uso do solo destas áreas e respetivo zonamento manter

Recarei, a 400 kV e 
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Geral de Infraestruturas (fornecer coordenadas finais dos apoios e alturas máximas dos mesmos) 

Em fase de licenciamento administrativo será enviado o projeto de execução à Direção Geral de 

. Solução Alternativa menos impactante para a sobrepassagem da linha em dois dos 
P155 e entre os apoios P166-P167, tomando 

se em vigor o PDM de Paredes, 
ratificado através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 46/94 de 23 de Junho (D.R n.º 143, Série I-B 

acordo com o projeto da LAMM.RR, a 400 kV que foi submetido a procedimento de AIA o traçado da 
zonas de ocupação urbana” 

eriferia dos aglomerados e que no 
 

De acordo com o Artigo 6º do Regulamento do PDM de Paredes, as zonas de ocupação urbana (...) são 
(...). O Artigo 7º refere que (...) 

as áreas delimitadas na carta de ordenamento 
designadas por aglomerados, áreas de expansão e periferia dos aglomerados (...). (...) Estas áreas 

se essencialmente à habitação, comércio e serviços, bem como outras actividades, desde que 

em fase de discussão pública a revisão do PDM de Paredes (a consulta pública 
se aos elementos da revisão do PDM de Paredes, nomeadamente 

ressalvando que correspondem a 
eguidamente a avaliação 

sobrepassa marginalmente uma 
como “áreas residenciais de baixa 

se que em sede de EIA já se verificava este atravessamento 

Determina o inicio do processo de consulta pública do processo de 

Determina alteração ao Plano Diretor Municipal (regulamento e 
se às Unidades Operativas 

de Planeamento, definindo as áreas prioritárias para a elaboração de planos de urbanização, a saber: Cidade de 
ra; Cête; Recarei/Outeiro; Santa Marta. Ainda de acordo com 

o Aviso n.º 5932/2012, de 27 de abril, “o atual regime de uso do solo destas áreas e respetivo zonamento manter-se-ão 
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De acordo com o Artigo 89º da proposta de Regulamento da revisão do PDM de Paredes, na área 
residencial de baixa densidade a natureza da ocupação e da utilização do solo destina-se a: “a) Habitação 
tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda; b) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda; c) 
Serviços e escritórios no piso térreo das edificações; d) Comércio no piso térreo das edificações; e) 
Equipamentos de utilização coletiva” 

 

Figura 4.6 – Implantação do Projeto de Execução da LAMM.RR, a 400kV na zona de Baltar sobre extrato da Proposta 
de Carta de Ordenamento do PDM de Paredes (elementos ainda não publicados)  

 

Em termos de ocupação atual , a  área que é sobrepassada pela linha apresenta-se sem utilização definida, 
em posição frontal a uma zona urbanizada, de onde se destaca o empreendimento urbano das Varandas da 
A4, em posição frontal a esta rodovia. Na Figura 4.7 apresenta-se a implantação desta zona da LAMM.RR, 
a 400 kV, sobre fotografia aérea e nas fotografias seguintes apresentam-se panorâmicas desta zona.  
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Figura 4.7 – Implantação do Projeto de Execução da LAMM.RR, a 400kV na zona de Baltar sobre 
 

Apresenta-se de seguida uma série de tomadas de vista a partir da urbanização “Varandas da A4”, onde é 
possível identificar a auto-estrada A4 e a localidade
entre as “Varandas da A4” e a auto-
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Implantação do Projeto de Execução da LAMM.RR, a 400kV na zona de Baltar sobre 

se de seguida uma série de tomadas de vista a partir da urbanização “Varandas da A4”, onde é 
estrada A4 e a localidade de Carvalhal. O traçado da linha irá desenvolver

-estrada A4. 
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Implantação do Projeto de Execução da LAMM.RR, a 400kV na zona de Baltar sobre fotografia aérea 

se de seguida uma série de tomadas de vista a partir da urbanização “Varandas da A4”, onde é 
de Carvalhal. O traçado da linha irá desenvolver-se 
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Localidades de Carvalhal 

A4 

A4 
Varandas da A4  
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Seguidamente apresentam-se algumas tomadas de vista a partir da 
o traçado da linha irá sobrepassar a A4, a encosta a sul da urbanização “Varandas da A4” onde será 
implantado o apoio P154. 

Considera-se relevante salientar que n
para a linha nesta zona que: 

• se desenvolvesse em situação de proximidade relativamente 
corredor, de forma a minimizar interferências com outros usos do solo;

• minimizasse o atravessamento e afetação de uma zona de vinha e quinta agrícola localizada do 
lado poente da A4; 

• minimizasse o impacte visual sobre a zona urbana e urbanização “Varandas da A4”, minimizando 
os apoios a colocar nesta zona e colocando os apoios 
visão desta zona. 

De uma forma geral, o projeto minimizou a interferência com esta classe de espaços não se prevendo a 
colocação de nenhum apoio sobre a mesma e não havendo lugar a interferências. Contudo, verifica
sobrepassagem desta classe de espaços, embora de forma marginal, pela linha entre os apoios P153
P154/5, que pode ser vista com um impacte n
da linha e com as restrições à construção na áre
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se algumas tomadas de vista a partir da EN319, onde se pode ver o local onde 
o traçado da linha irá sobrepassar a A4, a encosta a sul da urbanização “Varandas da A4” onde será 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se relevante salientar que na altura de elaboração do Anteprojeto/EIA procurou

se desenvolvesse em situação de proximidade relativamente à A4, implantando
corredor, de forma a minimizar interferências com outros usos do solo; 

nimizasse o atravessamento e afetação de uma zona de vinha e quinta agrícola localizada do 

minimizasse o impacte visual sobre a zona urbana e urbanização “Varandas da A4”, minimizando 
os apoios a colocar nesta zona e colocando os apoios o mais afastados possíve

De uma forma geral, o projeto minimizou a interferência com esta classe de espaços não se prevendo a 
colocação de nenhum apoio sobre a mesma e não havendo lugar a interferências. Contudo, verifica
sobrepassagem desta classe de espaços, embora de forma marginal, pela linha entre os apoios P153

, que pode ser vista com um impacte negativo, relacionado com uma perceção negativa da presença 
da linha e com as restrições à construção na área de servidão da mesma.    

A4 

A4 

Varandas da A4  
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N319, onde se pode ver o local onde 
o traçado da linha irá sobrepassar a A4, a encosta a sul da urbanização “Varandas da A4” onde será 

 

a altura de elaboração do Anteprojeto/EIA procurou-se uma solução 

implantando-se no mesmo 

nimizasse o atravessamento e afetação de uma zona de vinha e quinta agrícola localizada do 

minimizasse o impacte visual sobre a zona urbana e urbanização “Varandas da A4”, minimizando 
o mais afastados possível das linhas de 

De uma forma geral, o projeto minimizou a interferência com esta classe de espaços não se prevendo a 
colocação de nenhum apoio sobre a mesma e não havendo lugar a interferências. Contudo, verifica-se a 
sobrepassagem desta classe de espaços, embora de forma marginal, pela linha entre os apoios P153/16 e 

ção negativa da presença 
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Na fase de RECAPE procedeu-se a uma reavaliação da implantação do projeto nesta zona, para avaliar a 
possibilidade de uma solução menos impactante, tal como requerido na DIA, ou seja, estudou-se a 
possibilidade de minimizar a sobrepassagem desta classe de espaços. Concluiu-se que a única hipótese de 
minimização desta sobrepassagem passaria pela introdução de um apoio adicional, a implantar entre os 
atuais P153/16 e P154/15, que permitisse uma inflexão no traçado definido em sede de Anteprojeto, embora 
não seja possível evitar essa mesma sobrepassagem, face à proximidade da A4.   

Concluiu-se que a inclusão de um apoio adicional nas imediações de uma zona urbana, em linha de visão 
com a mesma, originaria impactes negativos adicionais no uso do solo e na paisagem que não seriam 
contrabalançados pelo eventual beneficio de minimizar a sobrepassagem desta área.  

Considerou-se, assim, que a minimização desta situa ção seria mais impactante que a manutenção 
da mesma, pelo que se recomenda que o projeto de ex ecução siga o traçado definido para este vão 
em sede de Anteprojeto.  

 

Vão entre os apoios P166-P167 (agora renumerados pa ra P165/4 - P166/3) 

Entre os atuais apoios P165/4 e P166/3, na zona de Bustelo/Orengas, já no final do traçado, na 
aproximação à SRR, o traçado da LAMM.RR, a 400 kV sobrepassa marginalmente uma zona classificada 
como “áreas residenciais de baixa densidade” (ver Figura 4.8) constatando-se que em sede de EIA já se 
verificava a sobrepassagem desta mesma área, então designada por área urbana e urbanizável.  

De acordo com o Artigo 89º da proposta de Regulamento da revisão do PDM de Paredes, na área 
residencial de baixa densidade a natureza da ocupação e da utilização do solo destina-se a: “a) Habitação 
tipo unifamiliar isolada, geminada e em banda; b) Habitação unifamiliar isolada, geminada e em banda; c) 
Serviços e escritórios no piso térreo das edificações; d) Comércio no piso térreo das edificações; e) 
Equipamentos de utilização coletiva”. 
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Figura 4.8 – Implantação do projeto da LAMM.RR, a 400 kV submetido a procedi
proposta de Carta de Ordenamento do PDM de Paredes

 

Na Figura 4.9 apresenta-se a implantação do traçado da LAMM.RR, a 400 kV, na zona do vão entre o
apoios P165/4 e P166/3. Na fotografia seguinte apresenta
nova A41, onde também é visível a 
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e Execução 

Implantação do projeto da LAMM.RR, a 400 kV submetido a procedimento de AIA sobre extrato da 
Carta de Ordenamento do PDM de Paredes (elementos não publicados) na zona do

P166-P167 (zona de Bustelo/Orengas) 

se a implantação do traçado da LAMM.RR, a 400 kV, na zona do vão entre o
Na fotografia seguinte apresenta-se uma panorâmica da zona, tirada a partir da 

A41, onde também é visível a LRA.RR 2, a 400 kV, a qual ficará a montante da 

Recarei, a 400 kV e 
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mento de AIA sobre extrato da 
(elementos não publicados) na zona do vão entre os apoios 

se a implantação do traçado da LAMM.RR, a 400 kV, na zona do vão entre os 
se uma panorâmica da zona, tirada a partir da 

, a qual ficará a montante da LAMM.RR, a 400 kV.  
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Em termos de ocupação atual  constata-se que a LAMM.RR, a 400 kV sobrepassa uma área de cariz 
urbano, numa zona onde não existem casas de habitação, desenvolvendo-se depois na proximidade da A41. 
É de referir que a própria A41 veio introduzir um efeito negativo bastante relevante nesta zona urbana e na 
classe de espaços sobrepassada, igualmente, pela linha “áreas residenciais de baixa densidade”, 
atravessando esta área delimitada. 

Salienta-se que na altura de elaboração do Anteprojeto/EIA se procurou uma solução para a linha nesta 
zona que: 

• evitasse a sobrepassagem de edifícios de habitação existentes, procurando-se inserir o traçado 
numa zona que se apresentasse mais desocupada que as zonas imediatamente a norte e a sul do 
ponto de passagem previsto; 

• articular o projeto de linha com as linhas já implantadas e com o projeto da A41 (então em fase de 
projeto de execução, e agora já construída). 

Como não se procederá à implantação de apoios nesta classe de espaços, não haverá interferência física 
do projeto com a mesma, embora a sobrepassagem desta área possa ser vista como um impacte negativo, 
relacionado uma perceção negativa da presença da linha e com as restrições à construção na área de 
servidão da mesma.    

Na fase de RECAPE procedeu-se a uma reavaliação da implantação do projeto nesta zona no sentido de 
avaliar a possibilidade de uma solução menos impactante, tal como requerido na DIA. Contudo, o fato de a 
área delimitada por esta classe de espaço se desenvolver transversalmente ao traçado da linha, no sentido 
norte-sul, ao longo de uma elevada extensão, implica que na chegada à SRR (objetivo deste projeto) teria 
sempre que haver sobrepassagem desta zona, impossibilitando qualquer solução de minimização da 
sobrepassagem desta área.  

Neste contexto, considera-se não existir possibilid ade de minimizar esta situação dentro das áreas 
de estudo avaliadas em sede de EIA e, consequenteme nte, sem alterar substancialmente as 
condições em que foi dado parecer favorável ao proj eto na sua fase de anteprojeto.  
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Figura 4.9 – Implantação do Projeto de Execução da LAMM.RR, a 400kV sobre 
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fotografia aérea 
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4.3.2. Elementos da DIA da Linha Armamar-Recarei a 400 kV, entre P22 e P52 e Desvios 
de Linhas Associadas (28 Fevereiro 2013) 

B. Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das condicionantes, 
das medidas de minimização e dos planos de monitorização propostos, devem ainda ser apresentados à 
Autoridade de AIA, em sede de RECAPE, para verificação e aprovação, os elementos a seguir enunciados: 

Elemento B1.  Proposta de Plano de Ação para a manutenção do casal de Águia de Bonelli do Vale de 
Varosa. Esta proposta deve descrever cada uma das ações referentes à manutenção deste casal, de 
acordo com o previsto na Condicionante A2. 

A Proposta do Plano de Ação para a Manutenção do Casal de Águia de Bonelli do Vale do Varosa é 
apresentada no Anexo E  ao presente RECAPE. 

 

Elemento B2 . Planta com localização dos acessos novos e dos acessos a beneficiar, necessários para a 
construção do projeto, à escala de projeto. 

Não é possível nesta fase de RECAPE definir e apresentar uma planta de acessos à obra. No Volume 3 
apresenta-se o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) proposto, que inclui o Plano de Implementação 
das Medidas de Minimização (PIMM). Neste documento, que será integrado no Caderno de Encargos da 
obra, prevê-se como medida a implementar a elaboração de um Plano de Acessos .  

Este Plano deverá ser elaborado pela Entidade Executante (EE), após adjudicação da empreitada, e ser 
submetido à aprovação do Dono da Obra/Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA), 
antes de ser implementado.  

O Plano de Acessos deve incluir uma Planta com a localização dos acessos novos e acessos a beneficiar 
devendo privilegiar o uso de acessos existentes em detrimento da abertura de novos acessos. No Anexo C  
apresenta-se o Desenho 6  – Carta de Exclusão de Acessos – que inclui as principais condicionantes e 
restrições a ter em consideração. 

Desde já se refere que no que respeita às áreas de solos classificados como Reserva Agrícola Nacional 
(RAN) e Reserva Ecológica Nacional (REN) (ver Desenho 3  e Desenho 4  no Anexo C ) será virtualmente 
impossível evitar a sua afetação por eventuais novos acessos a construir dado o facto de alguns apoios 
serem implantados nestas mesmas áreas condicionadas.  

Considera-se ser provável que ocorra a seguinte afetação destas áreas condicionada com potenciais 
acessos (caso haja necessidade de construir acessos novos para todos estes apoios): 

• Afetação de solos classificados como RAN com potenciais acessos (motivado pelo facto de os 
apoios se implantarem em solos RAN): 

o Troço 7 : acessos aos apoios P143/106/26  e P144/25. 
• Afetação de solos classificados como REN com potenciais acessos (motivado pelo facto de os 

apoios se implantarem em solos REN):  
o Troço 3 : acesso aos apoios P24, P25, P26 , P27, P28, P29, P32, P34, P37. 
o Troço 7 : acessos aos apoios P147/22, P148/21, P156/13, P157/12. 

No capítulo 4.3.1 – Resposta ao Elemento 1 da DIA Proc. AIA nº 2196, apresenta-se a estimativa das áreas 
de RAN e REN que poderão ser afetadas pela implantação do projeto e dos potenciais acessos.  
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Elemento B3 . Proposta para a localização dos estaleiros e parques de materiais.

A definição do número de estaleiros, sua área e localização é uma atividade que, por imp
deverá realizada pela Entidade Executante
devendo esta proposta ser submetida à aprovação d
(ESAA) e do Dono da Obra. Assim sendo, nã
dos estaleiros e parques de materiais.

Para a selecção dos locais de estaleiro e parques de materiais o Adjudicatário da Obra deverá tomar em 
devida consideração as condicionantes identificadas no 
que se refere à Medida D17 (DIA Proc. AIA nº 2555) e à 
integradas no PIMM  (Medida M10 do PIMM)
de Exclusão dos Estaleiros – Desenho 5

Prevê-se, assim, que, após adjudicação da obra e previamente ao início da construção, a Entidade 
Executante apresente uma proposta
necessidades da obra e as condicionantes existentes, definidas na Carta de Exclusão à Localização dos 
Estaleiros e Acessos. Esta Planta de Localização dos Estaleiros deverá estar inserida na proposta de 
localização de Estaleiro(s) , que deverá incluir, além
relacionadas com a implantação dos mesmos nas áreas selecionadas.

 

Elemento B4 . Estudo de reavaliação do ambiente sonoro, tendo em conta uma eventual aprovação da 
Carta de Classificação Acústica do município de La
elemento de trabalho do Plano Diretor Municipal atualmente em revisão) e um maior detalhe nos elementos 
de projeto. 

Para dar cumprimento a este Elemento da DIA
Lamego, através de carta enviada, cuja cópia se apresenta no 
de elaboração do Mapa de Ruído e Classificação Acústica da Câmara Municipal de Lamego.
Câmara Municipal de Lamego (Anexo 
classificação acústica do concelho de Lamego. 

O traçado definido em sede de Projeto de Execução 
de Estudo Prévio, nas zonas em que foram identificados recetores sens
posicionamento dos apoios e da linha e as características dos apoios.

Neste contexto considera- se que não haverá razão para a reavaliação do ambie nte sonoro, 
mantendo- se a análise efetuada em sede de EIA.

 

Elemento B5 . Relatórios relativos à reprospeção dos apoios 28, 34A, 40, 41, 42, 43, 47,49, 51 e 52 e das 
áreas funcionais da obra (acessos, estaleiros, depósitos, etc.), os quais podem motivar alterações de 
localização de apoios, de acordo com a natureza de eventuais elementos 

Os apoios referidos neste Elemento da DIA 
descritas em sede do EIA da LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associadas (troço 3 
da LAMM.RR, a 400 kV): 

• O apoio P34A pertence à Alternativa 2A que foi preterida à Alternativa 2B e, portanto, não será 
construído. 

• Os locais de implantação dos 
que impedia uma correta observação do solo
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. Proposta para a localização dos estaleiros e parques de materiais. 

definição do número de estaleiros, sua área e localização é uma atividade que, por imp
a Entidade Executante, aquando do planeamento da obra e antes do início da mesma, 

devendo esta proposta ser submetida à aprovação da Equipa da Supervisão e Acompanhamento Ambiental
Dono da Obra. Assim sendo, não é possível, nesta fase de RECAPE, a definição dos locais 

dos estaleiros e parques de materiais. 

Para a selecção dos locais de estaleiro e parques de materiais o Adjudicatário da Obra deverá tomar em 
devida consideração as condicionantes identificadas no âmbito dos processos de AIA, nomeadamente no 

(DIA Proc. AIA nº 2555) e à Medida 5 (DIA Proc. AIA nº 
do PIMM).e  as restrições à instalação de estaleiros

Desenho 5  - que se apresenta no Anexo C .  

se, assim, que, após adjudicação da obra e previamente ao início da construção, a Entidade 
proposta  de localização dos Estaleiros que tenha em consideração as 

necessidades da obra e as condicionantes existentes, definidas na Carta de Exclusão à Localização dos 
Estaleiros e Acessos. Esta Planta de Localização dos Estaleiros deverá estar inserida na proposta de 

, que deverá incluir, além da localização dos mesmos, algumas regras 
relacionadas com a implantação dos mesmos nas áreas selecionadas. 

. Estudo de reavaliação do ambiente sonoro, tendo em conta uma eventual aprovação da 
Carta de Classificação Acústica do município de Lamego (ou mesmo da sua disponibilização como 
elemento de trabalho do Plano Diretor Municipal atualmente em revisão) e um maior detalhe nos elementos 

Para dar cumprimento a este Elemento da DIA procedeu-se ao contacto com a Câmara Municipal de 
mego, através de carta enviada, cuja cópia se apresenta no Anexo C , no sentido de averiguar o estado 

de elaboração do Mapa de Ruído e Classificação Acústica da Câmara Municipal de Lamego.
Anexo C) refere que ainda não se encontra 

classificação acústica do concelho de Lamego.  

O traçado definido em sede de Projeto de Execução é genericamente similar ao traçado estudado em sede 
de Estudo Prévio, nas zonas em que foram identificados recetores sens
posicionamento dos apoios e da linha e as características dos apoios.  

se que não haverá razão para a reavaliação do ambie nte sonoro, 
se a análise efetuada em sede de EIA.  

s relativos à reprospeção dos apoios 28, 34A, 40, 41, 42, 43, 47,49, 51 e 52 e das 
áreas funcionais da obra (acessos, estaleiros, depósitos, etc.), os quais podem motivar alterações de 
localização de apoios, de acordo com a natureza de eventuais elementos patrimoniais ainda desconhecidos.

Os apoios referidos neste Elemento da DIA inserem-se em duas situações, devidamente identificadas e 
da LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associadas (troço 3 

O apoio P34A pertence à Alternativa 2A que foi preterida à Alternativa 2B e, portanto, não será 

Os locais de implantação dos apoios P28, P41, P47, P51 e P52 apresentavam um coberto vegetal 
observação do solo aquando da caracterização efetuada

Recarei, a 400 kV e 
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definição do número de estaleiros, sua área e localização é uma atividade que, por imposição legal, 
, aquando do planeamento da obra e antes do início da mesma, 

a Equipa da Supervisão e Acompanhamento Ambiental 
nesta fase de RECAPE, a definição dos locais 

Para a selecção dos locais de estaleiro e parques de materiais o Adjudicatário da Obra deverá tomar em 
processos de AIA, nomeadamente no 

(DIA Proc. AIA nº 2196) que foram 
e  as restrições à instalação de estaleiros traduzidas na Carta 

se, assim, que, após adjudicação da obra e previamente ao início da construção, a Entidade 
que tenha em consideração as 

necessidades da obra e as condicionantes existentes, definidas na Carta de Exclusão à Localização dos 
Estaleiros e Acessos. Esta Planta de Localização dos Estaleiros deverá estar inserida na proposta de 

da localização dos mesmos, algumas regras 

. Estudo de reavaliação do ambiente sonoro, tendo em conta uma eventual aprovação da 
mego (ou mesmo da sua disponibilização como 

elemento de trabalho do Plano Diretor Municipal atualmente em revisão) e um maior detalhe nos elementos 

com a Câmara Municipal de 
, no sentido de averiguar o estado 

de elaboração do Mapa de Ruído e Classificação Acústica da Câmara Municipal de Lamego. A resposta da 
 disponível a carta de 

similar ao traçado estudado em sede 
de Estudo Prévio, nas zonas em que foram identificados recetores sensíveis, mantendo-se o 

se que não haverá razão para a reavaliação do ambie nte sonoro, 

s relativos à reprospeção dos apoios 28, 34A, 40, 41, 42, 43, 47,49, 51 e 52 e das 
áreas funcionais da obra (acessos, estaleiros, depósitos, etc.), os quais podem motivar alterações de 

patrimoniais ainda desconhecidos. 

se em duas situações, devidamente identificadas e 
da LAMM.RR, a 400 kV entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associadas (troço 3 

O apoio P34A pertence à Alternativa 2A que foi preterida à Alternativa 2B e, portanto, não será 

apresentavam um coberto vegetal 
efetuada. 
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• Os locais de implantação dos apoios P40, P42, P43 e P49 não foram observados, por se 
encontrarem no interior de propriedades vedadas, não se ter obtido autorização dos proprietários 
para aceder aos mesmos. 

Em fase de RECAPE efetuou-se nova visita tendo-se verificado que se mantêm as condições de fraca 
visibilidade já descritas para os apoios englobados no primeiro caso acima referido. Com efeito, só após a 
desmatagem a efetuar nestes locais, na sequência da preparação dos locais para implantação dos apoios 
será possível obter condições de visibilidade adequadas à realização da reprospecção.  

Relativamente aos locais dos apoios que se encontram dentro de propriedades privadas mantém-se a 
situação identificada no EIA, sendo apenas possivel proceder à sua prospeção em fase prévia da obra, 
após negociação com os proprietários. 

Aliás nas DIAs emitidas são indicadas medidas a serem implementadas em fase de construção  
relacionadas com a necessidade de proceder à prospeção arqueológica: 

• Nas áreas cuja visibilidade foi nula ou eficiente aquando da caracterização da situação de referência 
(Medida D25  da DIA Proc. AIA nº 2555). 

• Nas áreas de implantação dos apoios 28, 31B, 34B, 41, 47,49, 51 e 52 (Medida D57  da DIA Proc. 
AIA nº 2555). 

• Após desmatação das áreas que se apresentavam com um coberto vegetal que impedia uma 
correta observação do solo (Medida 18  da DIA Proc. AIA nº 2196). 

• Área de implantação dos apoios P37B, P40, P42, P43 e P49 (zonas que não foram observadas 
durante o EIA) (Medida D58  da DIA Proc.AIA nº 2555). 

Considera-se, assim, não ser possível efetuar essa reprospeção em sede de RECAPE e, 
consequentemente, entregar Relatórios relativos a essa atividade. Considera-se, ainda, que as próprias 
medidas previstas nas DIAs, como aplicáveis à fase de obra, levam a considerar a realização desta 
atividade no âmbito da empreitada de construção. 

Assim sendo, propõe-se que esta atividade de reprospeção seja devidamente concretizada em sede de 
Acompanhamento Arqueológico, medida que se encontra prevista no Plano de Acompanhamento Ambiental 
que se apresenta no Volume 3 deste RECAPE (Medida M21 do PIMM).  

Realça-se, ainda, que, tal como referido anteriormente, não é possível nesta fase definir acessos, estaleiros 
e áreas de depósito. Assim, apenas será possível proceder à prospeção arqueológica destas zonas numa 
fase prévia à obra, quando estas áreas estiverem definidas.  

 

Elemento C . Apresentação à Autoridade de AIA, no prazo de dois anos, de um estudo que garanta o 
cumprimento da Condicionante A 1. 

A REN, SA compromete-se a elaborar e entregar à Autoridade de AIA o referido estudo, no prazo de dois 
anos previsto na DIA. 
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4.4. Condições para o Licenciamento ou Autorização do Projeto

4.4.1. Medidas de Minimização e Compensação

4.4.1.1. Fase de Elaboração do Projeto de Execução

Medida D1 . Assegurar a compatibilização do presente projeto com os projetos da rede viária existentes na 
região, nomeadamente no que se refere 
concessão EP -Estradas de Portugal e o IP3, que integra a co

Medida D2 .Considerar a localização de qualquer apoio a mais de 20 m para cada lado do eixo da EN2 e 
EN313 e nunca a menos de 5 m da zona da estrada. Os apoios devem ser georreferenciados ao eixo da 
estrada e à zona da estrada (em vez do limite exterior da via).

De forma a compatibilizar o projeto 
(Proc. AIA nº 2555) procedeu-se, nesta fase de projeto de execução, a ajustes do posicionamento 
apoios cujos vãos sobrepassam a EN313 e o IP3. Relativamente à EN2, a adoção da Alternativa 2B implica 
um maior afastamento dos apoios a esta rodovia (o apoio 
39m) e, consequentemente, são respeitadas as áreas de serv

O projeto que agora se apresenta, considera 

• EN 313: Esta via é sobrepassada pela LAMM.RR, a 400 kV no vão entre os apoios P23 e P24. O 
apoio mais próximo corresponde ao apoio P24, que sofreu uma ligeira deslocação
projeto de execução, de forma a
tendo em consideração as características topográficas do local
22,5m do eixo desta rodovia

• IP3/A24 – Esta via é sobrepassada pela LAMM.RR, a 400 kV no vão entre os apoios P35 e P36. O
posicionamento destes apoios foi alterado 
ao IP3/A24, sendo que os referidos apoios se localizam a 95m e 94m, respetivamente d

Considera-se que esta condicionante se encontra cumprida pelo projeto de execução da LAMM.RR, a 400 
kV. 

Medida D3 . Localizar os apoios nas extremas das parcelas, não destruindo nem prejudicando a 
estabilidade de socalcos ou muros. 

Em fase de negociação com os proprietários, 
cumprimento a esta medida, procurando ir ao encontro
se encontra prevista a implantação dos apoios da LAMM.RR, 
no PIMM (Medida M1B do PIMM). 

 

Medida D4 . Incluir todas as medidas dirigidas 
respetivo caderno de encargos da empreitada.

A generalidade das medidas constantes das duas DIAs emitidas para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, 
dirigidas às fases de preparação e execução das obras encontram
integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental (Volume 3)
Encargos da Empreitada de Construção da 
passíveis de virem a ser executadas em fase de construção (envolvendo as atividades de preparação e de 
execução das obras). 

Salienta-se que algumas das medidas referidas 
das obras não foram consideradas no PIMM e, consequentemente, não 
de Encargos da Obra, justificando-se essas

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapat elo 1 e Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV  

ade Ambiental do Projeto de Execução 

para o Licenciamento ou Autorização do Projeto

Medidas de Minimização e Compensação  

Fase de Elaboração do Projeto de Execução  

. Assegurar a compatibilização do presente projeto com os projetos da rede viária existentes na 
região, nomeadamente no que se refere às eventuais interferências com a EN2 e EN313, que integram a 

Estradas de Portugal e o IP3, que integra a concessão Interior Norte atribuída 

.Considerar a localização de qualquer apoio a mais de 20 m para cada lado do eixo da EN2 e 
EN313 e nunca a menos de 5 m da zona da estrada. Os apoios devem ser georreferenciados ao eixo da 

na da estrada (em vez do limite exterior da via). 

De forma a compatibilizar o projeto da LAMM.RR, a 400 kV com as medidas D1 e D2 constantes da DIA 
se, nesta fase de projeto de execução, a ajustes do posicionamento 

ujos vãos sobrepassam a EN313 e o IP3. Relativamente à EN2, a adoção da Alternativa 2B implica 
um maior afastamento dos apoios a esta rodovia (o apoio mais próximo - P38 - ficará a uma distância de 
39m) e, consequentemente, são respeitadas as áreas de servidão desta via. 

considera o seguinte: 

EN 313: Esta via é sobrepassada pela LAMM.RR, a 400 kV no vão entre os apoios P23 e P24. O 
rresponde ao apoio P24, que sofreu uma ligeira deslocação

de forma a afastar o seu local de implantação da EN313
tendo em consideração as características topográficas do local, e que agora se encontra a cerca de 
22,5m do eixo desta rodovia.  

é sobrepassada pela LAMM.RR, a 400 kV no vão entre os apoios P35 e P36. O
posicionamento destes apoios foi alterado de forma a permitir um maior afastamento relativamente 

, sendo que os referidos apoios se localizam a 95m e 94m, respetivamente d

se que esta condicionante se encontra cumprida pelo projeto de execução da LAMM.RR, a 400 

. Localizar os apoios nas extremas das parcelas, não destruindo nem prejudicando a 
 

negociação com os proprietários, fase em que se procederá a contatos diretos, tentar
procurando ir ao encontro dos interesses dos proprietários das parcelas onde 

se encontra prevista a implantação dos apoios da LAMM.RR, a 400 kV. Esta medida encontra

. Incluir todas as medidas dirigidas às fases de preparação e de execução das obras no 
respetivo caderno de encargos da empreitada. 

A generalidade das medidas constantes das duas DIAs emitidas para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, 
dirigidas às fases de preparação e execução das obras encontram-se incluídas no 
integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental (Volume 3) que será integrado no Caderno de 
Encargos da Empreitada de Construção da linha. Neste documento são, assim, apresentadas as medidas 
passíveis de virem a ser executadas em fase de construção (envolvendo as atividades de preparação e de 

se que algumas das medidas referidas na DIA como aplicáveis à fase de preparação e execução 
das obras não foram consideradas no PIMM e, consequentemente, não se prevê a sua inclusão

se essas situações no capítulo seguinte.  

Recarei, a 400 kV e 
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para o Licenciamento ou Autorização do Projeto  

. Assegurar a compatibilização do presente projeto com os projetos da rede viária existentes na 
s eventuais interferências com a EN2 e EN313, que integram a 

ncessão Interior Norte atribuída á Norscut. 

.Considerar a localização de qualquer apoio a mais de 20 m para cada lado do eixo da EN2 e 
EN313 e nunca a menos de 5 m da zona da estrada. Os apoios devem ser georreferenciados ao eixo da 

didas D1 e D2 constantes da DIA 
se, nesta fase de projeto de execução, a ajustes do posicionamento dos 

ujos vãos sobrepassam a EN313 e o IP3. Relativamente à EN2, a adoção da Alternativa 2B implica 
ficará a uma distância de 

EN 313: Esta via é sobrepassada pela LAMM.RR, a 400 kV no vão entre os apoios P23 e P24. O 
rresponde ao apoio P24, que sofreu uma ligeira deslocação no âmbito do 

afastar o seu local de implantação da EN313 o máximo possível, 
, e que agora se encontra a cerca de 

é sobrepassada pela LAMM.RR, a 400 kV no vão entre os apoios P35 e P36. O 
de forma a permitir um maior afastamento relativamente 

, sendo que os referidos apoios se localizam a 95m e 94m, respetivamente desta rodovia. 

se que esta condicionante se encontra cumprida pelo projeto de execução da LAMM.RR, a 400 

. Localizar os apoios nas extremas das parcelas, não destruindo nem prejudicando a 

procederá a contatos diretos, tentar-se-á dar 
interesses dos proprietários das parcelas onde 

Esta medida encontra-se incluída 

fases de preparação e de execução das obras no 

A generalidade das medidas constantes das duas DIAs emitidas para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, 
se incluídas no PIMM, que é parte 
ue será integrado no Caderno de 

Neste documento são, assim, apresentadas as medidas 
passíveis de virem a ser executadas em fase de construção (envolvendo as atividades de preparação e de 

na DIA como aplicáveis à fase de preparação e execução 
se prevê a sua inclusão no Caderno 
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Sintetizam-se, seguidamente as situações de não enquadramento das medidas referidas nas DIAs para a 
fase de preparação e execução das obras no PIMM: 

• DIA (Proc. AIA nº 2196):  

o Medida 1 : Pelas características próprias do projeto em causa e dos procedimentos a adotar, 
não é possível ter concluídos os processos de negociação com todos os proprietários antes 
da fase de início do obra, conforme preconizado na DIA. Esta medida foi, contudo, 
introduzida no PIMM como passível de aplicação durante a fase de construção e não na 
fase prévia à obra. 

o Medida 14  - Os projetos de linha elétricas não incluem projeto de drenagem, por não haver 
implicações do mesmo com a drenagem natural. Os materiais utilizados e a forma de 
construção dos apoios das linhas elétricas implicam interferências mínimas com as 
condições de infiltração dos terrenos, pelas reduzidas profundidades de escavação e pelas 
reduzidas áreas de impermeabilização efetiva que implicam. Por outro lado, para a 
construção das sapatas dos apoios será sempre necessário recorrer a betão, sendo 
impossível utilizar outro tipo de material. Neste contexto, não se considera que a medida 
referida “utilização preferencial de materiais drenantes” possa vir a ser implementada em 
sede de construção da LAMM.RR, a 400 kV. Esta medida não é, assim, passível de ser 
incluída no PIMM 

o Medida 20  – Esta medida diz respeito ao troço 5A que corresponde a uma linha já 
construída e, portanto, não será alvo de qualquer atividade de construção no âmbito do 
presente projeto, pelo que as medidas de minimização de afetação de ocorrências 
patrimoniais não são passíveis de serem incluídas no PIMM. 

o Medida 31  – Os troços considerados nesta medida para implantação de BFDs 
correspondem a troços de linha já construídos e, em alguns casos, com este tipo de 
medidas de sinalização já implantadas. Não se considerou, assim, esta medida no âmbito 
do presente projeto de execução. 

 

• DIA (Proc. AIA nº 2555): 

o Medida D14: As sapatas dos apoios apresentam uma dimensão reduzida e são pouco 
visíveis uma vez que, na maioria dos casos, a regeneração natural da vegetação de 
cobertura do solo as acaba por encobrir. Considera-se, assim, que o próprio projeto permite, 
na medida do possível, minimizar o impacte visual das sapatas, não sendo esta medida 
passível de ser incluída no PIMM por impossibilidade de operacionalização. 

o Medida D15 : O projeto teve em consideração a legislação em vigor, cumprindo a Circular 
Aeronáutica, onde são estabelecidas as condições a observar na sinalização da linha. 
Neste contexto não é possível “assegurar que os materiais e equipamentos utilizados para 
sinalização da linha minimizam os níveis de luminância da mesma”, razão pela qual esta 
medida não é passível de ser incluída no PIMM. 

o Medida D60 : No EIA assumiu-se que as ocorrências 5 (agora renomeada 5T3) e 9 (agora 
renomeada 9T3) do troço 3 poderiam vir a sofrer impactes diretos negativos durante a fase 
de construção da linha, especialmente no que se refere aos apoios P38 e P46. O 
afastamento do projeto em mais de 50 m destas ocorrências não é possível sem causar, 
simultaneamente, impactes negativos sobre a ocupação do solo e populações, razão pela 
qual o mesmo não foi efetuado no projeto de execução. 

o Medida D47  - Como nenhum dos apoios da LAMM.RR, a 400 kV, será implantado na área 
delimitada da zona de ocorrência de recursos geológicos (Quartzo) com potencial interesse 
económico, não há necessidade de integrar a mesma no PIMM. 
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• Medidas comuns às duas DIAs:

o Medidas 43 e E4 (DIA Proc. AIA nº 
400 kV não se encontra abrangida pela Zona
nemátodo da madeira do pinheiro) nem pela Zona de Restrição (correspondente à zona de 
tampão da ZA), tal como definidas na Portaria nº 103/2006 de 6 de fevereiro. Assim sendo, 
considera-se que o corte de resin
projeto (em consequência de actividades de desmatagem e /ou abertura de faixa) não se 
encontra sujeito às restrições mencionadas na Portaria.

4.4.1.2. Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras

4.4.1.2.1. Medidas relativas à Negociação

Medida 1 . Garantir que, previamente ao 
com os proprietários, os quais deverão atender ao respetivo uso do solo, produtividade e benfeitorias 
efetuadas. 

No âmbito do estabelecimento de linhas de transporte de eletricidade e de acordo com o definido pela 
alínea c) do n.º 3 do art.º 12º do DL 29/2006, de 15 de fevereiro, são constituídas servidões. 

De acordo com o definido pelo art.º 37º do DL n.º 43 335, de 1
terrenos ou edifícios utilizados para o estabelecimento de linhas elétricas serão indemnizados pelo 
concessionário ou proprietário dessas linhas sempre que daquela utilização resultem redução de 
rendimento, diminuição de área das propriedades ou quaisquer prejuízos provenientes da construção das 
linhas. 

Assim sendo, sempre que do estabelecimento de uma linha aérea resultem danos para uma propriedade, 
isto é quando haja redução de rendimentos atuais e futuros, 
provenientes dos trabalhos de construção necessários ou das ações de conservação de linhas, haverá que 
estimar/avaliar o prejuízo daí resultante para que seja justamente indemnizado o respetivo proprietário.

Os prejuízos mais frequentes são resultantes de:

• abate de arvoredo para abertura da faixa de proteção da linha (construção ou manutenção);

• ocupação do solo, devido à instalação dos postes;

• ocupação temporária do solo, com obras e equipamentos;

• quebra de produção em culturas de regadio ou de sequeiro;

• terreno pisado por pessoal, máquinas ou viaturas;

• danos em caminhos, muros vedações, telhados, etc.;

• destruição de árvores de fruto ou cepas.

O critério adotado na REN, S.A. é o da determinação do valor d
de uma só vez das perdas de rendimentos futuros.

Por outro lado, no âmbito da gestão de um processo de estabelecimento de uma linha de transporte de 
eletricidade, o qual inclui desde o contacto com os proprietários,
indemnização e respetivo pagamento, é efetuado um controlo prédio a prédio, no entanto o processo não se 
encontrará concluído aquando do início dos trabalhos de construção.

Numa primeira fase são desbloqueados os prédios 
estes inicia-se o processo de desbloqueamento dos prédios localizados nos vãos. Por prédio desbloqueado 
entende-se que são os prédios em que os respetivos proprietários e partes interessadas foram devidam
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Medidas comuns às duas DIAs:  

(DIA Proc. AIA nº 2196 e 2555) - A área de implantação da LAMM.RR, a 
400 kV não se encontra abrangida pela Zona Afetada (ZA) (onde foi detetada a presença de 
nemátodo da madeira do pinheiro) nem pela Zona de Restrição (correspondente à zona de 
tampão da ZA), tal como definidas na Portaria nº 103/2006 de 6 de fevereiro. Assim sendo, 

se que o corte de resinosas que vier a ser necessário no âmbito do presente 
projeto (em consequência de actividades de desmatagem e /ou abertura de faixa) não se 
encontra sujeito às restrições mencionadas na Portaria. 

Fase de Preparação Prévia à Execução das Obras  

vas à Negociação com os Proprietários 

. Garantir que, previamente ao início das obras, estão concluídos os processos de negociações 
com os proprietários, os quais deverão atender ao respetivo uso do solo, produtividade e benfeitorias 

âmbito do estabelecimento de linhas de transporte de eletricidade e de acordo com o definido pela 
alínea c) do n.º 3 do art.º 12º do DL 29/2006, de 15 de fevereiro, são constituídas servidões. 

De acordo com o definido pelo art.º 37º do DL n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960, os proprietários dos 
terrenos ou edifícios utilizados para o estabelecimento de linhas elétricas serão indemnizados pelo 
concessionário ou proprietário dessas linhas sempre que daquela utilização resultem redução de 

uição de área das propriedades ou quaisquer prejuízos provenientes da construção das 

Assim sendo, sempre que do estabelecimento de uma linha aérea resultem danos para uma propriedade, 
isto é quando haja redução de rendimentos atuais e futuros, diminuição da área ou quais quer prejuízos 
provenientes dos trabalhos de construção necessários ou das ações de conservação de linhas, haverá que 
estimar/avaliar o prejuízo daí resultante para que seja justamente indemnizado o respetivo proprietário.

ejuízos mais frequentes são resultantes de: 

abate de arvoredo para abertura da faixa de proteção da linha (construção ou manutenção);

ocupação do solo, devido à instalação dos postes; 

ocupação temporária do solo, com obras e equipamentos; 

de produção em culturas de regadio ou de sequeiro; 

terreno pisado por pessoal, máquinas ou viaturas; 

danos em caminhos, muros vedações, telhados, etc.; 

destruição de árvores de fruto ou cepas. 

O critério adotado na REN, S.A. é o da determinação do valor de substituição e do pagamento antecipado 
de uma só vez das perdas de rendimentos futuros. 

Por outro lado, no âmbito da gestão de um processo de estabelecimento de uma linha de transporte de 
eletricidade, o qual inclui desde o contacto com os proprietários, passando pelo cálculo do valor da 
indemnização e respetivo pagamento, é efetuado um controlo prédio a prédio, no entanto o processo não se 
encontrará concluído aquando do início dos trabalhos de construção. 

Numa primeira fase são desbloqueados os prédios onde se torna necessário construir os postes e após 
se o processo de desbloqueamento dos prédios localizados nos vãos. Por prédio desbloqueado 

se que são os prédios em que os respetivos proprietários e partes interessadas foram devidam
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A área de implantação da LAMM.RR, a 
Afetada (ZA) (onde foi detetada a presença de 

nemátodo da madeira do pinheiro) nem pela Zona de Restrição (correspondente à zona de 
tampão da ZA), tal como definidas na Portaria nº 103/2006 de 6 de fevereiro. Assim sendo, 

osas que vier a ser necessário no âmbito do presente 
projeto (em consequência de actividades de desmatagem e /ou abertura de faixa) não se 

das obras, estão concluídos os processos de negociações 
com os proprietários, os quais deverão atender ao respetivo uso do solo, produtividade e benfeitorias 

âmbito do estabelecimento de linhas de transporte de eletricidade e de acordo com o definido pela 
alínea c) do n.º 3 do art.º 12º do DL 29/2006, de 15 de fevereiro, são constituídas servidões.  

9 de novembro de 1960, os proprietários dos 
terrenos ou edifícios utilizados para o estabelecimento de linhas elétricas serão indemnizados pelo 
concessionário ou proprietário dessas linhas sempre que daquela utilização resultem redução de 

uição de área das propriedades ou quaisquer prejuízos provenientes da construção das 

Assim sendo, sempre que do estabelecimento de uma linha aérea resultem danos para uma propriedade, 
diminuição da área ou quais quer prejuízos 

provenientes dos trabalhos de construção necessários ou das ações de conservação de linhas, haverá que 
estimar/avaliar o prejuízo daí resultante para que seja justamente indemnizado o respetivo proprietário. 

abate de arvoredo para abertura da faixa de proteção da linha (construção ou manutenção); 

e substituição e do pagamento antecipado 

Por outro lado, no âmbito da gestão de um processo de estabelecimento de uma linha de transporte de 
passando pelo cálculo do valor da 

indemnização e respetivo pagamento, é efetuado um controlo prédio a prédio, no entanto o processo não se 

onde se torna necessário construir os postes e após 
se o processo de desbloqueamento dos prédios localizados nos vãos. Por prédio desbloqueado 

se que são os prédios em que os respetivos proprietários e partes interessadas foram devidamente 



 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Modificação das Linhas Valdigem-Carrapatelo 1 e Vald igem-Vermoim 4, a 220 kV  

Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

 

Imp – 5007_R4A Página 88 
 

contactados e informados da execução dos trabalhos, de acordo com o Decreto-Lei nº 26852, de 30 de 
Junho de 1936, assim como se obteve acordo quanto ao valor da indemnização a pagar pelos prejuízos 
provocados, de acordo com o Decreto-Lei nº 43335 de 19 de novembro de 1960. 

Assim, embora não seja possível antes da fase de in ício do obra, ter concluídos os processos de 
negociação, conforme preconizado na DIA , salienta-se que a REN, SA possui procedimentos para o 
controlo deste processo, conforme consta na Especificação Técnica “Avisos e notificações a Proprietários e 
a outros interessados” (ET – 0016) e na Especificação Técnica “Avaliação, Cálculo e Negociação de 
Indemnizações” (ET – 0018), que se anexam no Volume 3 (PAA).  

De qualquer forma, independentemente de esta medida não poder ser concretizada previamente ao inicio 
da obra, foi incluída no PIMM uma medida relativa à negociação com os proprietários (Medida M3 do PIMM), 
cuja implementação ocorrerá durante a fase de construção. 

Medida 2.  Definir as redes de acessos para aceder à zona de implantação dos apoios, devendo ser 
privilegiada a utilização e/ou melhoria dos caminhos existentes. 

Ver resposta a Elemento B2. 

4.4.1.2.2. Medidas relativas à Informação à População 

Medida D5. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente á 
população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a 
localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à 
população, designadamente a afetação das acessibilidades.  

Medida 22.  Apresentar um programa de informação à população sobre o projeto, riscos associados e 
respetivas medidas de prevenção e proteção. 

Medida D6. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações das populações.  

O detalhe destas medidas, incluindo operacionalização e respectivas responsabilidades, está indicado no 
PIMM incluído no PAA (Volume 3) (Medida M1 do PIMM). A Medida M1A do PIMM permite assegurar o 
antendimento ao público. 

Salienta-se que a REN, SA tem vindo a implementar processos de informação relativamente aos seus 
projetos que procuram assegurar, no âmbito dos procedimentos de avaliação ambiental em vigor e através 
de uma comunicação atempada e consistente, que as partes interessadas, nomeadamente a população 
local, possam atingir um bom nível de conhecimento das caraterísticas e impactes do projeto. 

Tendo em conta as iniciativas de comunicação, decorrentes dos procedimentos de avaliação ambiental em 
vigor, nomeadamente a Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) e a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), 
como também outras iniciativas e medidas implementadas pela REN em projetos de construção de linhas 
eléctricas, apresentadas na tabela seguinte, considera-se adequada a medida M1. Para além da 
identificação e da descrição, os quadros abaixo identificam também os respetivos públicos-alvo e 
responsáveis das iniciativas. 

Tabela 4.6 – Iniciativas de comunicação da REN, SA decorrentes de procedimentos de avaliação ambiental e dos 
processos de licenciamento e construção 

Iniciativa Descrição/conteúdo Público-Alvo Responsável 

PDIRT 2009-2014  

(no âmbito da AAE) 

Divulgação do Plano de 
Desenvolvimento e Investimento da 
Rede de Transporte (PDIRT) através de 
sessões de esclarecimento e envio de 
informação escrita no âmbito da AAE 

Associação Nacional de 
Freguesias, Câmaras 
Municipais, Associação 
de Municípios 

REN / Equipa 
responsável pela AAE 
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Iniciativa Descrição/conteúdo

Consulta a entidades 
(elaboração do EIA) 

Comunicação da intenção de 
desenvolver o projeto na área de 
estudo identificada, solicitação de 
informações para o desenvolvimento do 
EIA, realização de reuniões se 
necessário. 

Consulta pública 

(no âmbito da AIA) 
Publicitação em jornais e realização de 

sessões de esclarecimento

Licenciamento 
administrativo 

Publicitação em jornais, afixação de 
editais e consulta

Contacto com 
proprietários 

Comunicação das implicações do 
projeto e negociações para aquisição 
do terreno 

Comunicação de início 
da construção 

Comunicação do início da fase de 
construção e divulgação do n.º de 
atendimento ao público por carta / fax

Gabinete de 
Atendimento ao Público 

(fase de construção) 

Criação de um gabinete para 
esclarecimento de dúvidas ou 
apresentação de reclamações. O 
número de telefone é afixado à entrada 
do estaleiro e das frentes de obra.

N.º de contacto REN 

800207470 

(fase de exploração) 

Afixação de placas sinaléticas nos 
postes com o N.º de 

 
 
D7. Sinalizar todos os elementos patrimoniais, incluindo socalcos armados com muros, situados até um 
limite máximo de 50 m. Os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua 
sinalização tomar em consideração outros fatores como o valor patr
proximidade de caminhos a utilizar no decurso da execução do projeto. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado 
preconiza para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, 
(Medida M2 do PIMM). 
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Descrição/conteúdo Público-Alvo 

Comunicação da intenção de 
desenvolver o projeto na área de 
estudo identificada, solicitação de 
informações para o desenvolvimento do 

ização de reuniões se 

Juntas de Freguesia e 
Câmaras Municipais 

Publicitação em jornais e realização de 
sessões de esclarecimento 

População local, Juntas 
de Freguesia, Câmaras 

Municipais e outras 
entidades 

representativas 
convidadas pelas CM 

Publicitação em jornais, afixação de 
editais e consulta a entidades 

População local, Juntas 
de Freguesia e Câmaras 
Municipais 

Comunicação das implicações do 
projeto e negociações para aquisição Proprietários 

Comunicação do início da fase de 
construção e divulgação do n.º de 
atendimento ao público por carta / fax 

Juntas de Freguesia e 
Câmaras Municipais  

Criação de um gabinete para 
esclarecimento de dúvidas ou 
apresentação de reclamações. O 
número de telefone é afixado à entrada 
do estaleiro e das frentes de obra. 

População local, 
Proprietários, Juntas de 
Freguesia 

Afixação de placas sinaléticas nos 
postes com o N.º de contacto REN 

População local, 
Proprietários, Juntas de 
Freguesia 

 

Sinalizar todos os elementos patrimoniais, incluindo socalcos armados com muros, situados até um 
limite máximo de 50 m. Os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua 
sinalização tomar em consideração outros fatores como o valor patrimonial, o estado de conservação e a 
proximidade de caminhos a utilizar no decurso da execução do projeto.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado no âmbito do Acompanhamento Arqueológico que se 
LAMM.RR, a 400 kV, tal como indicado no PIMM incluído no PAA
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Responsável 

Juntas de Freguesia e 
Empresa responsável 
pela elaboração do 
EIA, contratada pela 
REN 

local, Juntas 
de Freguesia, Câmaras 

 

APA 

(REN, com projetista e 
consultor do EIA, 

participa nas reuniões) 

População local, Juntas 
de Freguesia e Câmaras Entidade licenciadora - 

DGEG 

REN ou empresa 
contratada para o efeito 

Juntas de Freguesia e REN 

População local, 
Proprietários, Juntas de 

Equipa de Supervisão 
e Acompanhamento 
Ambiental, contratada 
pela REN 

População local, 
Proprietários, Juntas de REN 

Sinalizar todos os elementos patrimoniais, incluindo socalcos armados com muros, situados até um 
limite máximo de 50 m. Os restantes elementos devem ser avaliados caso a caso, devendo a sua 

imonial, o estado de conservação e a 

no âmbito do Acompanhamento Arqueológico que se 
incluído no PAA (Volume 3) 
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4.4.1.3. Fase de Execução da Obra 

4.4.1.3.1. Medidas da APA 

Medida 4 . Executar as seguintes medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase 
de Construção, disponíveis no sítio de Internet da Agência Portuguesa do Ambiente: 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 23, 25, 30, 31, 32, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53 e 54. 

As medidas constantes na Lista de Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA são, 
em parte, coincidentes com medidas indicadas nas duas DIAs pelo que se considera que, nas situações em 
que se verifica coincidência de medidas, a sua aplicação já encontra já assegurada com a implementação 
das medidas consideradas nas duas DIAs. As medidas que se encontram nesta situação são devidamente 
evidenciadas na tabela seguinte.  

Na mesma tabela identificam-se as situações em que não existe correspondência entre as Medidas da APA 
e as medidas constantes das duas DIAs, sendo que nesses casos, o cumprimento das Medidas da APA 
será devidamente assegurada no PIMM incluído no PAA (Volume 3). 

Tabela 4.7 – Correspondência entre as Medidas previstas nas duas DIAs emitidas e as Medidas incluídas na Lista de 
Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção da APA  

Medidas da APA 

Correspondência com as medidas constantes nas 
duas DIAs 

Medidas constantes da 
DIA da LAMM.RR, a 400 

kV 

Medidas constantes da 
DIA da LAMM.RR e 
Desvios de Linha 

Associadas 

Medida APA 1  -- D5 

Medida APA 2 -- D6 

Medida APA 3 -- D3 

Medida APA 8 -- D21 

Medida APA 9 23 D27 e D28 

Medida APA 10 16 D30 e D31 

Medida APA 11 -- Incompatível com D33.  

Medida APA 12 18 D25 e D57 

Medida APA 13 -- D53 

Medida APA 14 -- D29 

Medida APA 15 -- D13 

Medida APA 23 8,9 D8, D9 

Medida APA 25 -- D16 

Medida APA 30 -- D34 

Medida APA 31 -- D69 

Medida APA 32 -- D70 

Medida APA 38 -- D36 

Medida APA 40 -- -- 
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Medidas da APA

Medida APA 42

Medida APA 43

Medida APA 44

Medida APA 45

Medida APA 46

Medida APA 47

Medida APA 49

Medida APA 50

Medida APA 51

Medida APA 52

Medida APA 53

Medida APA 54
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Medidas da APA 

Correspondência com as medidas constantes nas 
duas DIAs 

Medidas constantes da 
DIA da LAMM.RR, a 400 

kV 

Medidas constantes da 
DIA da LAMM.RR e 
Desvios de Linha 

Associadas 

Medida APA 42 -- -- 

Medida APA 43 -- -- 

Medida APA 44 -- -- 

Medida APA 45 -- -- 

Medida APA 46  D37 

Medida APA 47 -- -- 

Medida APA 49 -- D42 

Medida APA 50 -- D72 

Medida APA 51 -- D73 

Medida APA 52 -- D74 

APA 53 -- D53 

Medida APA 54 -- D76 

Recarei, a 400 kV e 
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Correspondência com as medidas constantes nas 

Medidas constantes da 
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4.4.1.3.2. Medidas relativas a Acessos 

Medida D8, Medida D9, Medida 8 e Medida 9. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos 
locais em obra. Caso seja necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos 
acessos existentes, as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação 
do solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas.  

A abertura de novos acessos deve privilegiar a ocupação de zonas: 
• Não agrícolas e de declives suaves; 

• Não florestadas e de declives suaves; 

• Que não impliquem o abate de espécies de flora autóctone; 

• Que não exijam adoção de medidas de estabilização e revestimento de taludes; 

• Que minimizem a decapagem do solo e o corte da vegetação na abertura dos acessos  
 
A abertura de novos acessos não deve ocupar  os seguintes locais: 
• Zonas de ocupação agrícola 

• Zonas classificadas como RAN e REN; 

• Localizados a menos de 100 m de proximidade de linhas de água e leitos de cheia; 

• Localizadas a menos de 100 m relativamente às ocorrências patrimoniais identificadas, incluindo 
socalcos armados com muros.  

Considera-se relevante salientar que algumas das condicionantes incluídas na DIA relativamente aos 
acessos só serão passíveis de cumprimento face a uma avaliação local mais detalhada, a ser efetuada em 
fase prévia à obra. Assim, relativamente às condicionantes previstas na DIA para a localização dos acessos 
há a referir o seguinte: 

• As zonas de ocupação agrícola, os solos classificados como RAN e REN, a proximidade de linhas 
de água (buffer de 100m) e as ocorrências patrimonais (buffer de 100m) e as áreas florestais foram 
representadas no Desenho 6 . 

• Relativamente aos locais que exijam medidas de estabilização e revestimento de taludes, esta 
medida deverá ser verificada caso a caso e constará do relatório geotécnico dos acessos. 

• Relativamente a zonas que não impliquem o abate de espécies de flora autóctone e que minimizem 
a decapagem do solo e o corte da vegetação na abertura dos acessos, estas situações deverão ser 
avaliadas caso a caso aquando da definição dos acessos. 

• As zonas de declives acentuados devem ser verificadas no local. 

O cumprimento destas Medidas da DIA será, assim, assegurado através da implementação do PIMM 
incluído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3), através da elaboração e implementação 
do  Plano de Acessos  (Medida M4 do PIMM). 

 
 

Medida D10/D26. Assinalar os trilhos com bandeirolas ou fitas coloridas e evitar a circulação de maquinaria 
e pessoas fora dos trilhos.  

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado através da implementação do PIMM incluído no 
PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M5 do PIMM). O Plano de Acessos  deve 
incorporar esta recomendação. 
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Medida 11 e Medida D11. A abertura de acessos deve ser efetuada apenas após contacto prévio direto 
com os proprietários arrendatários dos terrenos afetados.

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado 
PAA que se propõe para o presente projeto
incorporar estas recomendações. 

 
Medida D12 e Medida 12. Garantir o acesso às propriedades, sempre que os atuais acessos sejam 
interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. Caso não possa ser evitada a interrupção 
de acessos e caminhos, deve ser en

Medida D16. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem 
obstruídos ou em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado 
se propõe para o presente projeto (Volume 3
estas recomendações. 

 

Medida 13.  Nas áreas de REN, os acessos aos projetos deverão ser encerrados após a implantação do 
projeto. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
PIMM incluído no PAA que se propõe par
de Acessos  deve incorporar esta recomendaç

No Anexo D  ao presente RECAPE apresenta
implementação desta medida. Considera
acessos aos locais de implantação dos apoios para efeitos de manutenção e/ou de reparação de avarias
situação que deverá ser devidamente clarificada em sede de Plano de Acessos, tal como referido na 
Medida M8 do PIMM.  

 
Medida 14.  No atravessamento de áreas de REN, o projeto de drenagem deverá ter em conta a maior 
sensibilidade das “Áreas de máxima infiltração”, mediante a utilização preferencial de materiais drenantes.

Os projetos de linha elétricas não incluem projeto de drenagem
drenagem natural. Salienta-se, ainda, que os
linhas elétricas implicam interferências mínimas com as condições de infiltração dos terrenos, pelas 
reduzidas profundidades de escavação e pelas reduzidas áreas de impermeabilização efetiva que implicam.  
Por outro lado, para a construção das sapatas dos apoios
apoios com o terreno) será sempre necessário recorrer a betão, sendo im
material.  

Neste contexto, não se considera que a medida referida “
possa vir a ser implementada em sede de construção da LAMM.RR, a 400 kV.

Medida 33 . O tráfego de viaturas 
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.

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
PIMM incluído no PAA que se propõe par
de Acessos  deve incorporar estas recomendações.
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A abertura de acessos deve ser efetuada apenas após contacto prévio direto 
proprietários arrendatários dos terrenos afetados.  

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado através da implementação do
PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M6 do PIMM). O Plano de Acessos

Garantir o acesso às propriedades, sempre que os atuais acessos sejam 
interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. Caso não possa ser evitada a interrupção 
de acessos e caminhos, deve ser encontrada alternativa adequada, de acordo com os interessados.

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

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado pela implementação do PIMM
(Volume 3) (Medida M7 do PIMM). O Plano de Acessos

Nas áreas de REN, os acessos aos projetos deverão ser encerrados após a implantação do 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado, sempre que possível, através
incluído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

deve incorporar esta recomendação. 

ao presente RECAPE apresenta-se o Desenho 3  – Solos de REN
Considera-se relevante salientar que poderá ser necessário 

acessos aos locais de implantação dos apoios para efeitos de manutenção e/ou de reparação de avarias
situação que deverá ser devidamente clarificada em sede de Plano de Acessos, tal como referido na 

nto de áreas de REN, o projeto de drenagem deverá ter em conta a maior 
sensibilidade das “Áreas de máxima infiltração”, mediante a utilização preferencial de materiais drenantes.

Os projetos de linha elétricas não incluem projeto de drenagem, pelo facto de não existirem impactes na 
se, ainda, que os materiais utilizados e a forma de con

linhas elétricas implicam interferências mínimas com as condições de infiltração dos terrenos, pelas 
de escavação e pelas reduzidas áreas de impermeabilização efetiva que implicam.  

Por outro lado, para a construção das sapatas dos apoios (os únicos pontos de interferência física dos 
será sempre necessário recorrer a betão, sendo impossível utilizar outro tipo de 

Neste contexto, não se considera que a medida referida “utilização preferencial de materiais drenantes
possa vir a ser implementada em sede de construção da LAMM.RR, a 400 kV. 

. 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. 

DIA será assegurado, sempre que possível, através
incluído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

deve incorporar estas recomendações. 

Recarei, a 400 kV e 
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A abertura de acessos deve ser efetuada apenas após contacto prévio direto 

através da implementação do PIMM incluído no 
Plano de Acessos  deve 

Garantir o acesso às propriedades, sempre que os atuais acessos sejam 
interrompidos para execução de caminhos para a frente de obra. Caso não possa ser evitada a interrupção 

contrada alternativa adequada, de acordo com os interessados.  

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

PIMM incluído no PAA que 
Plano de Acessos  deve incorporar 

Nas áreas de REN, os acessos aos projetos deverão ser encerrados após a implantação do 

através implementação do 
lume 3) (Medida M8 do PIMM). O Plano 

Solos de REN para balizar a 
se relevante salientar que poderá ser necessário manter os 

acessos aos locais de implantação dos apoios para efeitos de manutenção e/ou de reparação de avarias, 
situação que deverá ser devidamente clarificada em sede de Plano de Acessos, tal como referido na 

nto de áreas de REN, o projeto de drenagem deverá ter em conta a maior 
sensibilidade das “Áreas de máxima infiltração”, mediante a utilização preferencial de materiais drenantes. 

não existirem impactes na 
nstrução dos apoios das 

linhas elétricas implicam interferências mínimas com as condições de infiltração dos terrenos, pelas 
de escavação e pelas reduzidas áreas de impermeabilização efetiva que implicam.  

(os únicos pontos de interferência física dos 
possível utilizar outro tipo de 

utilização preferencial de materiais drenantes” 

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 

através implementação do 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M9 do PIMM). O Plano 
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4.4.1.3.3. Medidas relativas aos Estaleiros 

 
Medida D17 e Medida 6. As principais restrições à instalação de estaleiros incluem:  

• Áreas de ocupação agrícola; 

• Áreas do domínio hídrico, áreas inundáveis e zonas de proteção (áreas de elevada infiltração); 

• Perímetros de proteção de captações; 

• Áreas classificadas como REN e RAN;  

• Proximidade das principais linhas de água (a menos de 100 m) e leitos de cheia;  

• Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; 

• Zonas que impliquem a necessidade de abate de espécies de árvores, nomeadamente de espécies 
protegidas ou de interesse conservacionista como sobreiros, azinheiras, carvalhos, etc.;  

• Áreas de maior relevância ecológica;  

• Proximidade dos recetores sensíveis identificados e zonas habitadas (se possível);  

• Zonas de proteção do património, nomeadamente a área classificada do Alto Douro Vinhateiro e a 
Zona de Proteção Especial (ZPE) proposta para o Mosteiro de Cête; 

• Proximidade inferior a 100 m relativamente às ocorrências patrimoniais identificadas no EIA, 
incluindo socalcos armados com muros.  

• Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

• Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

• Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 

Tal como referido anteriormente (resposta ao Elemento B3 ), a definição do número de estaleiros, sua área 
e localização é uma atividade que, por imposição legal, deverá realizada pelo Adjudicatário da Obra, 
aquando do planeamento da obra e antes do início da mesma, devendo esta proposta ser submetida à 
aprovação da Equipa da Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA) e do Dono da Obra.  

Para a seleção dos locais de estaleiro e parques de materiais o Adjudicatário da Obra deverá tomar em 
devida consideração as condicionantes identificadas no âmbito dos EIAs elaborados (traduzidas, na Carta 
de Exclusão dos Estaleiros – Desenho 5  que se apresenta no Anexo D ) e os critérios acima referidos que 
foram integradas no PIMM que se apresenta no PAA, através da Medida M10 do PIMM.  

Prevê-se, assim, que, após adjudicação da obra e previamente ao início da construção, o Adjudicatário 
apresente uma proposta de localização de estaleiros e parques de materiais que tenha em consideração as 
necessidades da obra e as condicionantes existentes, definidasna Carta de Exclusão à Localização dos 
Estaleiros. 

Considera-se relevante salientar que algumas das condicionantes incluídas na DIA relativamente aos 
estaleiros só serão passíveis de cumprimento face a uma avaliação local mais detalhada, a ser efetuada no 
momento de selecção do local para implantação de estaleiro. Assim, relativamente às condicionantes 
previstas na DIA para a localização dos estaleiros há a referir o seguinte: 

• As áreas de ocupação agrícola, os solos classificados como RAN e REN, a proximidade de linhas 
de água (buffer de 100m) e as ocorrências patrimoniais (buffer de 100m), as Zonas de proteção do 
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património, nomeadamente a área classificada do Alto Douro Vinhateiro e a Zona de Proteção 
Especial (ZPE) proposta para o Mosteiro de Cête, as áreas de maior relevância ecoló
locais sensíveis do ponto de vista paisagístico foram representados no 

• No Desenho 5  identificam
condicionante expressa na DIA relativa à proximidade a área urbanas. A proximida
sensíveis deverá ser verificada no local de implantação dos estaleiros.

• Relativamente às zonas que impliquem a necessidade de abate de espécies de árvores, 
nomeadamente de espécies protegidas ou de interesse conservacionista como sobreiros, 
carvalhos, etc, estas situações deverão ser identificadas caso a caso, no local de implantação dos 
estaleiros. 

• Não foram identificados locais sensíveis do ponto de vista geotécnico, devendo, contudo, estas 
situações serem avaliadas localmente e

• Não foram identificadas na área estudada no EIA, áreas inundáveis ou leitos de cheias e captações, 
pelo que as condicionantes relativas a áreas inundáveis ou leitos de cheias e perímetros de 
proteção de captações não são aplicáveis.

• Na proximidade da área de implantação da LAMM.RR, a 400 kV, não se identificaram áreas com 
estatuto de proteção no âmbito da conservação da natureza.

Refere-se, ainda, que no caso específico do troço 3, pela elevada extensão de zonas ag
mesmo apresenta, esta condicionante acaba por determinar uma área de exclusão muito alargada, cobrindo 
uma grande parte da área adjacente ao traçado da linha. 
em consideração a necessidade de util
infraestruturadas, o que se sobrepõe às condicionan tes definidas 
um campo de futebol que se localize na proximidade de áreas urbanasdo que a afectação de uma área 
naturalizada ainda que não afete as condicionantes atrás identificadas).

O cumprimento destas Medidas da DIA será, assim, assegurado através da implementação do PIMM 
incluído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3), através da elaboração e implementa
do  Plano de Acessos  (Medida M4 

 

Medida D18 e Medida 5. Os estaleiros e parques de materiais devem localizar
intervenção ou em áreas degradadas, privilegiando locais já usados para o mesmo fim, locais degradados e 
com reduzido coberto vegetal ou de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 
movimentações de terras e abertura de acessos.

 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
e parques de materiais deve incorporar estas recomendações.

 
Medida D19. Restringir, ao mínimo possível, as limpezas de vegetação para instalação de estaleiros. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
integrada  na Proposta de localização de
que defina as regras gerais de implantação dos estaleiros.

 

Medida D20. Colocar o solo arável, resultante da decapagem da área dos estaleiros, em depósitos próprios 
para posterior utilização em áreas afetadas pel
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património, nomeadamente a área classificada do Alto Douro Vinhateiro e a Zona de Proteção 
Especial (ZPE) proposta para o Mosteiro de Cête, as áreas de maior relevância ecoló
locais sensíveis do ponto de vista paisagístico foram representados no Desenho 5

identificam-se, ainda, os perímetros urbanos, o que vai ao encontro da 
condicionante expressa na DIA relativa à proximidade a área urbanas. A proximida
sensíveis deverá ser verificada no local de implantação dos estaleiros. 

Relativamente às zonas que impliquem a necessidade de abate de espécies de árvores, 
nomeadamente de espécies protegidas ou de interesse conservacionista como sobreiros, 
carvalhos, etc, estas situações deverão ser identificadas caso a caso, no local de implantação dos 

Não foram identificados locais sensíveis do ponto de vista geotécnico, devendo, contudo, estas 
situações serem avaliadas localmente e integrar o eventual relatório geotécnico.

Não foram identificadas na área estudada no EIA, áreas inundáveis ou leitos de cheias e captações, 
pelo que as condicionantes relativas a áreas inundáveis ou leitos de cheias e perímetros de 

não são aplicáveis. 

Na proximidade da área de implantação da LAMM.RR, a 400 kV, não se identificaram áreas com 
estatuto de proteção no âmbito da conservação da natureza. 

se, ainda, que no caso específico do troço 3, pela elevada extensão de zonas ag
mesmo apresenta, esta condicionante acaba por determinar uma área de exclusão muito alargada, cobrindo 
uma grande parte da área adjacente ao traçado da linha. Assim, a implantação de estaleiros deverá ter 
em consideração a necessidade de util izar, sempre que possível, áreas previamente 
infraestruturadas, o que se sobrepõe às condicionan tes definidas (p.e. será preferível a utilização de 
um campo de futebol que se localize na proximidade de áreas urbanasdo que a afectação de uma área 

da ainda que não afete as condicionantes atrás identificadas). 

O cumprimento destas Medidas da DIA será, assim, assegurado através da implementação do PIMM 
incluído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3), através da elaboração e implementa

 do PIMM). 

Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da área de 
intervenção ou em áreas degradadas, privilegiando locais já usados para o mesmo fim, locais degradados e 

m reduzido coberto vegetal ou de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 
movimentações de terras e abertura de acessos. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado através implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M11 do PIMM). A seleção

e parques de materiais deve incorporar estas recomendações. 

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

cumprimento desta Medida da DIA será assegurado através implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M12 do PIMM)..Esta recomendação deverá ser 

na Proposta de localização de Estaleiro(s) , a elaborar e implementar pela Entidade Executante, 
que defina as regras gerais de implantação dos estaleiros. 

Colocar o solo arável, resultante da decapagem da área dos estaleiros, em depósitos próprios 
para posterior utilização em áreas afetadas pela obra.  

Recarei, a 400 kV e 
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património, nomeadamente a área classificada do Alto Douro Vinhateiro e a Zona de Proteção 
Especial (ZPE) proposta para o Mosteiro de Cête, as áreas de maior relevância ecológica e os 

Desenho 5 . 

se, ainda, os perímetros urbanos, o que vai ao encontro da 
condicionante expressa na DIA relativa à proximidade a área urbanas. A proximidade a recetores 

Relativamente às zonas que impliquem a necessidade de abate de espécies de árvores, 
nomeadamente de espécies protegidas ou de interesse conservacionista como sobreiros, azinheiras, 
carvalhos, etc, estas situações deverão ser identificadas caso a caso, no local de implantação dos 

Não foram identificados locais sensíveis do ponto de vista geotécnico, devendo, contudo, estas 
integrar o eventual relatório geotécnico. 

Não foram identificadas na área estudada no EIA, áreas inundáveis ou leitos de cheias e captações, 
pelo que as condicionantes relativas a áreas inundáveis ou leitos de cheias e perímetros de 

Na proximidade da área de implantação da LAMM.RR, a 400 kV, não se identificaram áreas com 

se, ainda, que no caso específico do troço 3, pela elevada extensão de zonas agrícolas que o 
mesmo apresenta, esta condicionante acaba por determinar uma área de exclusão muito alargada, cobrindo 

Assim, a implantação de estaleiros deverá ter 
izar, sempre que possível, áreas previamente 

(p.e. será preferível a utilização de 
um campo de futebol que se localize na proximidade de áreas urbanasdo que a afectação de uma área 

O cumprimento destas Medidas da DIA será, assim, assegurado através da implementação do PIMM 
incluído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3), através da elaboração e implementação 

se no interior da área de 
intervenção ou em áreas degradadas, privilegiando locais já usados para o mesmo fim, locais degradados e 

m reduzido coberto vegetal ou de declive reduzido e com acesso próximo, para evitar ou minimizar 

implementação do PIMM incluído no PAA 
seleção dos locais de estaleiro 

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

implementação do PIMM incluído no PAA 
.Esta recomendação deverá ser 

rar e implementar pela Entidade Executante, 

Colocar o solo arável, resultante da decapagem da área dos estaleiros, em depósitos próprios 



 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Modificação das Linhas Valdigem-Carrapatelo 1 e Vald igem-Vermoim 4, a 220 kV  

Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

 

Imp – 5007_R4A Página 96 
 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado através implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M13 do PIMM). Esta recomendação deverá ser 
integrada na proposta de localização de Estaleiros , a elaborar e implementar pela Entidade Executante, 
que defina as regras gerais de implantação dos estaleiros. 

 

Medida D21. 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 funcionamento.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado através implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M14 do PIMM). Esta recomendação deverá ser 
integrada na proposta de localização de Estaleiros , a elaborar e implementar pela Entidade Executante, 
que defina as regras gerais de implantação dos estaleiros. 

 

Medida 7 e Medida D22. Não ocupar terrenos exteriores aos estaleiros para armazenagem temporária de 
equipamentos. materiais ou terras.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado através implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M15 do PIMM). Esta recomendação deverá ser 
integrada  proposta de localização de Estaleiros , a elaborar e implementar pela Entidade Executante, que 
defina as regras gerais de implantação dos estaleiros. 

 

Medida D26 e Medida 10. 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.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado através implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M16 do PIMM). Esta recomendação deverá ser 
integrada na proposta de localização  de Estaleiros , a elaborar e implementar pela Entidade Executante, 
que defina as regras gerais de implantação dos estaleiros. 

 

4.4.1.3.4. Plano de Acompanhamento Ambiental 

Medida D23 e Medida 3. Implementar um Plano de Acompanhamento Ambiental das obras que abranja 
toda a fase de construção. 

A construção da Linha Armamar-Recarei, a 400 kV, dará cumprimento ao estabelecido no Plano de 
Acompanhamento Ambiental (PAA) definido para a Obra (apresentado no Volume 3 ), o qual incorpora a 
integração das medidas de minimização estipuladas na DIA no Plano de Implementação das Medidas de 
Minimização (PIMM). 

Medida D24. Realizar ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores, de modo a que estes sejam 
devidamente informados do seu papel no âmbito da gestão ambiental da obra.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado através implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3), traduzido no Plano de Formação  a implementar 
(Medida M18 do PIMM). 

4.4.1.3.5. Medidas relativas à Paisagem  

Medida D14. Implantar as sapatas dos apoios de forma a minimizar, sempre que possível, o impacte visual, 
mesmo que local.  



Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar
Modificação das Linhas Valdigem- Carrapat
Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

 

Imp – 5007_R4A 
 

A  implantação dos apoios teve em consideração a necessidade de minimizar o impacte visual
outro lado a utilização de pernas desniveladas para a implantação dos apoios em situações de desníveis 
topográficos permite minimizar a necessidade de terraplenagens. Refere
apoios apresentam uma dimensão reduzida e são 
própria regeneração natural da vegetação de cobertura do solo as encobre.

Nas fotos seguintes apresentam-se imagens da implantação no terreno d
constatar-se a reduzida dimensão das mesmas.

 

Nas fotos seguintes apresentam-se panorâmicas de apoios instalados, onde se pode observar a forma 
como a vegetação cobre as sapatas e a
apoios. 
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teve em consideração a necessidade de minimizar o impacte visual
outro lado a utilização de pernas desniveladas para a implantação dos apoios em situações de desníveis 
topográficos permite minimizar a necessidade de terraplenagens. Refere-se, ainda, que as sapatas dos 
apoios apresentam uma dimensão reduzida e são pouco visíveis uma vez que, na maioria dos casos, a 

regeneração natural da vegetação de cobertura do solo as encobre. 

se imagens da implantação no terreno das sapatas d
o das mesmas. 

se panorâmicas de apoios instalados, onde se pode observar a forma 
como a vegetação cobre as sapatas e as mesmas deixam de ser visíveis, mesmo a
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teve em consideração a necessidade de minimizar o impacte visual da linha. Por 
outro lado a utilização de pernas desniveladas para a implantação dos apoios em situações de desníveis 

se, ainda, que as sapatas dos 
uma vez que, na maioria dos casos, a 

sapatas dos apoios podendo 

 

se panorâmicas de apoios instalados, onde se pode observar a forma 
s mesmas deixam de ser visíveis, mesmo a curtas distâncias dos 
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Considera-se, assim, que o próprio projeto permite,  na medida do possível, minimizar o impacte 
visual dos apoios, pelo que não se incluiu esta med ida no PIMM.  

 

Medida D15. Sem prejuízo do cumprimento do regulamento de segurança de linhas elétricas de alta tensão 
e demais legislação aplicável, assegurar que os materiais e equipamentos utilizados para sinalização da 
linha minimizam os níveis de luminância da mesma.  

Um projeto de linhas elétricas como o que se encontra em análise tem respeitar a legislação em vigor, 
cumprindo a Circular Aeronáutica no que respeita às necessidades de sinalização dos apoios e da linha, o 
que foi feito no projeto da LAMM.RR, a 400 kV.  

Não existe, assim, a possibilidade de “minimizar os níveis de luminância” da linha, mas apenas cumprir o 
que se encontra estabelecido na referida Circular Aeronáutica. 

4.4.1.3.6. Medidas relativas ao Património 

Relativamente à demonstração do cumprimento das medidas relativas ao Património constantes das duas 
DIAs, e tendo em consideração as alternativas aprovadas para os troços de linha nova a construir, houve 
necessidade de proceder a uma revisão das peças desenhadas relativas ao património que acompanhavam 
cada um dos EIAs realizados e a uma renumeração das ocorrências patrimoniais inscritas nas mesmas. 

Assim criou-se o Desenho 4  (Anexo D ) que contem a seguinte informação: 

• Localização dos troços de linha nova a construir (troço 1A, troço 3 e troço 7). 
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• Em cada troço de linha nova a construir localiza
sede de AIA na área de incidência direta e indireta da linha (escala 1:25 000)
à renomeação das ocorrências, tal como indicado na tabela abaixo.

• Apresenta-se, ainda, a implantação das
direta da linha (faixa de 50 m para cada lado do eixo da linha) à escala de projeto (1:
que existe cartografia, apresenta
incidência indireta da linha (faixa de 200

 

Na tabela seguinte apresentam-se 
identificadas em sede de EIA para os tr
a presente fase de RECAPE. 

Tabela 4.8 – Ocorrências patrimoniais  identificadas 
referências 

Troço 

Ocorrências patrimoniais identificadas na área de 
incidência direta (50

Referência em fase de EIA

Troço 1A  

Ocorrências 
identificadas com 

base em trabalho de 
campo 

2 Cairão 

3 Figueira (Habitat?)

4 Quinta da Médica (Habitat?)

5 
Souto Covo

9 Mesquinhata (Mina de 
água/abrigo)

Ocorrências 
identificadas com 

base unicamente em 
pesquisa 

documental 

Ocorrências 
identificadas com 

base em trabalho de 
campo 

17 
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nova a construir localizaram-se as ocorrências patrimoniais identificadas em 
IA na área de incidência direta e indireta da linha (escala 1:25 000)

à renomeação das ocorrências, tal como indicado na tabela abaixo. 

implantação das ocorrências patrimoniais identificadas na
m para cada lado do eixo da linha) à escala de projeto (1:

que existe cartografia, apresentam-se também as ocorrências patrimoniais identificadas na 
incidência indireta da linha (faixa de 200 m para cada lado do eixo da linha). 

 as correspondências entre as referências das ocorrências patrimoniais 
identificadas em sede de EIA para os troços de linha nova a construir e as novas referências, adotadas para 

Ocorrências patrimoniais  identificadas nos dois EIAs elaborados (referências dadas em sede de EIA e 
referências adotadas em fase de RECAPE) 

Ocorrências patrimoniais identificadas na área de 
incidência direta (50 m para cada lado do eixo da 

linha) 

Ocorrências patrimoniais identificadas na 
área de incidência indire

lado do eixo da linha)

Referência em fase de EIA 
Referência 
em fase de 
RECAPE 

Referência em fase de EIA

-- --  

Troço 3 

Cairão (Marco) 2T3 7 Quinta de Sequeiros 
(Capela)

Figueira (Habitat?) 3T3 8 Igreja de Souto Covo

Quinta da Médica (Habitat?) 4T3  

Souto Covo 

(Palheiro) 
5T3  

Mesquinhata (Mina de 
água/abrigo) 9T3  

-- 

1 Fraga (Arte rupestre)

19 Sampaio (Pré

Troço 7 

Crasto 17T7 13 Capela de S.José

 

15 Capela e Alminhas de 
Baltar

16 Igreja (Azenha e 
carpintaria)

18 Crasto (Povoado)

Recarei, a 400 kV e 

 

Página 99 

se as ocorrências patrimoniais identificadas em 
IA na área de incidência direta e indireta da linha (escala 1:25 000) tendo-se procedendo 

identificadas na área de incidência 
m para cada lado do eixo da linha) à escala de projeto (1:2000). Sempre 

iais identificadas na área de 
 

as correspondências entre as referências das ocorrências patrimoniais 
e as novas referências, adotadas para 

(referências dadas em sede de EIA e 

Ocorrências patrimoniais identificadas na 
área de incidência indireta (200 m para cada 

lado do eixo da linha) 

Referência em fase de EIA 
Referência 
em fase de 
RECAPE 

-- -- 

Quinta de Sequeiros 
(Capela) 7T3 

Igreja de Souto Covo 8T3 

 

Fraga (Arte rupestre) 1(P)T3 

Sampaio (Pré-história) 19(P)T3 

Capela de S.José 13T7 

Capela e Alminhas de 
Baltar 

15T7 

Igreja (Azenha e 
carpintaria) 

16T7 

Crasto (Povoado) 18T7 
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Troço 

Ocorrências patrimoniais identificadas na área de 
incidência direta (50 m para cada lado do eixo da 

linha) 

Ocorrências patrimoniais identificadas na 
área de incidência indireta (200 m para cada 

lado do eixo da linha) 

Referência em fase de EIA 
Referência 
em fase de 
RECAPE 

Referência em fase de EIA 
Referência 
em fase de 
RECAPE 

Ocorrências 
identificadas com 

base unicamente em 
pesquisa 

documental 

-- 

68 
Cruzes Calvário 

(Arquitetura religiosa 
indeterminada) 

68(P)T7 

69 
Cruzes Calvário 

(Arquitetura religiosa 
indeterminada) 

69(P)T7 

 

Medida D25. Nas atividades de desmatação, proceder à prospeção arqueológica das áreas cuja visibilidade 
foi nula ou insuficiente aquando da caracterização da situação de referência.  

Medida 18.  Prospetar novamente, após a desmatação das áreas que se apresentavam com um coberto 
vegetal que impedia uma correta observação do solo, sobretudo na zona dos apoios situados nos Troços 5 
e 7, bem como no Desvio da LVG.CL, a 220 kV. Dado não ter sido possível prospetar o apoio P35/12, pelo 
fato do acesso ao local se encontrar vedado, deve proceder-se à prospeção do mesmo na fase de 
construção. 

Medida D57. Prospetar as áreas de implantação dos apoios P28, P31B, P34B, P41, P47, P51 e P52 (zonas 
que se apresentavam com um coberto vegetal que impedia uma correta observação do solo aquando da 
realização do ElA).  

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3), nomeadamente no que se refere à necessidade 
específica de prospeção arqueológica na fase prévia da obra, após desmatação dos locais, na zona dos 
apoios que apresentavam visibilidade nula ou insuficiente aquando da caracterização efetuada (Medida M20 
do PIMM) que será efetuada no âmbito do Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida M19 
do PIMM). 

Especificamente no que se refere ao troço 5, considera-se relevante realçar que a DIA emitida dá parecer 
favorável condicionado à Alternativa 5A no Troço 5, que corresponde à utilização de uma linha existente, já 
com os apoios de 400 kV implantados no terreno. Assim sendo, no referido troço 5A não haverá lugar a 
qualquer intervenção no terreno e, como tal, não haverá necessidade de prospeção arqueológica e, 
consequentemente, de integrar este troço no Acompanhamento Arqueológico a realizar. 

 

Medida D58. Prospetar a área de implantação dos apoios P37B, P40, P42, P43 e P49 (zonas que não 
foram observadas durante o ElA).  

Esta medida aplica-se ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV incidindo sobre os locais dos apoios P37, P40, 
P42, P43 e P49.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3), nomeadamente no que se refere à necessidade específica 
de prospeção arqueológica na fase prévia da obra na zona dos apoios que não foram observadas na 
caracterização efetuada. Estas zonas serão prospetadas após negociação com os proprietários e 
desmatação dos locais (Medida M21 do PIMM), a ser efetuada no âmbito do Acompanhamento 
Arqueológico  a implementar (Medida M19 do PIMM). 
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Medida D53. Realizar o acompanhamento arqueológico integral de todas ações que envolvam mobilização 
do solo ou escavação no subsolo. nomeadamente
revolvimento e escavação do solo e subsolo. executadas na fase de preparação (instalação de estaleiro, 
abertura do caminho de acesso) e execução da obra. Os resultados obtidos na prospeção e no 
acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares. 

Medida 17.  Efetuar o acompanhamento arqueológico por arqueólogo e por frente de trabalho, sempre que 
as ações inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais mas sim sim

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado
que se propõe para o presente projeto (Volume 3), no que se refere ao 
implementar (Medida M19 do PIMM).

 

Medida D54. Compatibilizar a localização dos elementos do 
vestígios patrimoniais que sejam detetados,
visual e antes da adoção de qualquer medida de minimização para este

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Med

 
Medida D55. Nos casos em que não. seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais
salvaguarda do registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e. 
no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos
descritiva.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida 

 

Medida D52. Inscrever as ocorrências patrimoniais identificadas
muros, em planta de condicionantes da obra.

Medida D56. Incluir uma carta de condicionantes
ocorrências na área de incidência direta no caderno de encargos da obra. 

No Anexo D  do presente RECAPE 
identificadas na área de implantação do projeto
troço 3 e troço 7) na designada área de incidência direta da linha
DIA Proc. AIA nº 2555. No PIMM estas medidas são incluídas sob a forma da Medida 

Salienta-se que esta Carta de Ocorrências Patrimoniais
deverá ser devidamente completada/atualizada com os resultados da prosp
fase prévia da obra, no âmbito do Acompanhamento Arqueológico previsto.

 

Medida D59. Executar o registo, por amostragem tipológica e em troços até 2 m de comprimento, dos 
muros de divisão de propriedades em pedra seca que ve
(destruição ou descaracterização)  

Medida 19.  Registo fotográfico, a cores, com 300 dpi, 14 bites e tamanho A4, dos muros de divisão de 
propriedade de arquitetura vernacular que vierem a ser afetados diretame
incluir imagens panorâmicas de enquadramento captadas de vários ângulos e imagens de pormenor com 
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Realizar o acompanhamento arqueológico integral de todas ações que envolvam mobilização 
do solo ou escavação no subsolo. nomeadamente das operações de desmatação, decapagem, 
revolvimento e escavação do solo e subsolo. executadas na fase de preparação (instalação de estaleiro, 
abertura do caminho de acesso) e execução da obra. Os resultados obtidos na prospeção e no 

lógico podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares. 

Efetuar o acompanhamento arqueológico por arqueólogo e por frente de trabalho, sempre que 
as ações inerentes à implementação do projeto não sejam sequenciais mas sim simultâneas.

da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3), no que se refere ao Acompanhamento Arqueológico

do PIMM). 

Compatibilizar a localização dos elementos do projeto nomeadamente os apoios,
atrimoniais que sejam detetados, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento 

visual e antes da adoção de qualquer medida de minimização para este fator ambiental. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M22 do PIMM), no âmbito da atividade de 

a implementar (Medida M19 do PIMM). 

Nos casos em que não. seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais
salvaguarda do registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e. 

arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico. fotográfico e memória 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M23 do PIMM), no âmbito da atividade de 

a implementar (Medida M19 do PIMM). 

Inscrever as ocorrências patrimoniais identificadas em planta, incluindo os socalcos com 
em planta de condicionantes da obra.  

de condicionantes à escala de projeto, com a localização de todas as 
ocorrências na área de incidência direta no caderno de encargos da obra.  

do presente RECAPE apresenta-se o Desenho 4  com as ocorrências patrimoniais 
tificadas na área de implantação do projeto (no que se refere aos troços novos

troço 3 e troço 7) na designada área de incidência direta da linha, dando também resposta à Medida D7 da 
. AIA nº 2555. No PIMM estas medidas são incluídas sob a forma da Medida 

se que esta Carta de Ocorrências Patrimoniais, que se apresenta no Anexo D
deverá ser devidamente completada/atualizada com os resultados da prospeção arqueológica a realizar em 
fase prévia da obra, no âmbito do Acompanhamento Arqueológico previsto. 

Executar o registo, por amostragem tipológica e em troços até 2 m de comprimento, dos 
muros de divisão de propriedades em pedra seca que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto 

 

Registo fotográfico, a cores, com 300 dpi, 14 bites e tamanho A4, dos muros de divisão de 
propriedade de arquitetura vernacular que vierem a ser afetados diretamente pela obra. Este registo deve 
incluir imagens panorâmicas de enquadramento captadas de vários ângulos e imagens de pormenor com 
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Realizar o acompanhamento arqueológico integral de todas ações que envolvam mobilização 
das operações de desmatação, decapagem, 

revolvimento e escavação do solo e subsolo. executadas na fase de preparação (instalação de estaleiro, 
abertura do caminho de acesso) e execução da obra. Os resultados obtidos na prospeção e no 

lógico podem determinar a adoção de medidas de minimização complementares.  

Efetuar o acompanhamento arqueológico por arqueólogo e por frente de trabalho, sempre que 
ultâneas. 

implementação do PIMM incluído no PAA 
Acompanhamento Arqueológico  a 

nomeadamente os apoios, com os 
de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento 

fator ambiental.  

implementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM), no âmbito da atividade de 

Nos casos em que não. seja possível evitar a afetação das ocorrências patrimoniais, garantir a 
salvaguarda do registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e. 

através de registo gráfico. fotográfico e memória 

implementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM), no âmbito da atividade de 

incluindo os socalcos com 

à escala de projeto, com a localização de todas as 

com as ocorrências patrimoniais 
roços novos a construir: troço 1A, 

, dando também resposta à Medida D7 da 
. AIA nº 2555. No PIMM estas medidas são incluídas sob a forma da Medida M24 do PIMM.  

Anexo D  deste RECAPE, 
eção arqueológica a realizar em 

Executar o registo, por amostragem tipológica e em troços até 2 m de comprimento, dos 
nham a ser alvo de afetação direta pelo projeto 

Registo fotográfico, a cores, com 300 dpi, 14 bites e tamanho A4, dos muros de divisão de 
nte pela obra. Este registo deve 

incluir imagens panorâmicas de enquadramento captadas de vários ângulos e imagens de pormenor com 
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inclusão de régua de escala, que permitem compreender a técnica construtiva. Este registo deve integrar, 
em formato e suporte digital, a documentação relativa ao acompanhamento. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M25 do PIMM), no âmbito da atividade de 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida M19 do PIMM). 

 

Medida D60 . Relativamente às ocorrências 1, 5 e 9, implantar os apoios a uma distância nunca inferior a 50 
m, de modo a garantir a sua integridade física. 

Esta medida aplica-se ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV e incidirá sobre as ocorrências 5 e 9, agora 
renumeradas 5T3 e 9T3. A ocorrência 1 referida na Medida D60 correspondia à ocorrência 1 identificada em 
trabalho de campo que se localizava na proximidade do apoio 31A . Como foi selecionada a Alternativa 2B, 
esta ocorrência não será afetada e, consequentemente, não será incluída nesta medida. 

A ocorrência 5T3 (palheiro) localiza-se na área de incidência direta do apoio P38, a cerca de 30 m do 
mesmo, sendo referido no EIA que eram “expectáveis impactes directos e negativos, ainda que de 
significância reduzida” e a ocorrência 9T3 (mina de água/abrigo) situa-se a cerca de 25 m do apoio P46 
sendo referido no EIA a possibilidade de “ocorrência de impactes directos, negativos, ainda que magnitude 
e significância reduzida”. 

Nas fotos seguintes apresentam-se panorâmicas das duas ocorrências patrimoniais identificadas: 
ocorrência 5T3 – palheiro (à esquerda) e ocorrência 9T3 – mina de água/abrigo (à direita). Ambas as 
ocorrências foram classificadas com interesse patrimonial baixo. 

 

 

No EIA assumiu-se, assim, que estas ocorrências poderiam vir a sofrer impactes negativos originados pelo 
projeto recomendando-se a sua sinalização e o afastamento de estaleiros em 50 m relativamente às 
mesmas, recomendando-se, ainda, o seu registo prévio caso seja necessário a sua destruição. 

Face a esta medida da DIA analisou-se a possibilidade de afastar os apoios acima referidos e, 
consequentemente, o traçado da linha destas ocorrências. Da análise efetuada concluiu-se que para 
cumprir os afastamentos preconizados, o desvio do traçado acarretaria impactes negativos adicionais em 
termos de ocupação do solo, nomeadamente aproximação e/ou sobrepasagem de casas de habitação, 
especialmente na zona do apoio P38, que se encontra implantado numa zona de proximidade a casas de 
habitação.  

Considerou-se, assim, que o cumprimento desta medida da DIA traria impactes negativos acrescidos sobre 
outras componentes, não contrabalançados pelo assegurar da preservação destas ocorrências que 
apresentam  um valor patrimonial baixo.  



Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar
Modificação das Linhas Valdigem- Carrapat
Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

 

Imp – 5007_R4A 
 

Por este motivo nã o se considerou o afastamento do traçado relativame nte às mesmas e, nesse 
contexto, introduziram- se no PIMM as medidas consideradas em fase de EIA q ue permitem 
minimizar o impacte do projeto sobre as mesmas

 

Medida D61. Proceder à sinalização e conservação da ocorrência 2, no âmbito da abertura de caboucos, 
bem como de qualquer frente de obra ou estaleiro que se localize a menos de 50 m da ocorrência,

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre a ocorrência
cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
de Acompanhamento Arqueológico

 

Medida D62. Efetuar a abertura de caboucos, no local das ocorrências 3 e 4, com recurso a decapagens 
mecânicas de 20 em 20 em e crivagem das terras daí resultantes, bem como assegurar um afastamento 
mínimo de 100 m de eventuais estal

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre as ocorrências 3T3 e 4T3. 
cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida 

 

Medida D63. Proceder ao registo das ocorrências 6 e 8, sinalizar e conservar no caso de qualquer frente de 
obra ou estaleiro se situar a menos de 50 m destas ocorrências. 

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre as ocorrências 6T3 e 8T
cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida 

 

Medida D64. Proceder à sinalização, registo e conservação de todas as ocorrências que se situem a menos 
de 50 m de infraestruturas de projeto ou que impliquem a sua destruição

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida 

 

Medida 20.  Troço 5: Alternativa 5A (entre os apoios P46A/23A e P65A/42A):
1. Para a ocorrência 8, no âmbito da construção de outras infraestruturas associadas à construção da 

linha (acessos, estaleiros, etc), efetuar o seu registo, sinalização e conservação caso qualquer 
frente de obra se situe a menos de 50

2. Quanto à ocorrência 11, que se localiza fora da área de incidência direta do apoio próximo 
(P79B/56B), dada a sua relativa proximidade, a referida ocorrência deve previamente ser alvo de 
sinalização, no âmbito da abertura de caboucos desse apoio. Deve ser assegurado o seu reg
caso seja necessário efetuar a sua destruição.

3. No caso das ocorrências 12 e 13, quanto a infraestruturas associadas à construção da linha, deve 
assegurar-se o afastamento de todas as infraestruturas e frentes de obras para uma distância não 
inferior a 50 m das ocorrências.
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o se considerou o afastamento do traçado relativame nte às mesmas e, nesse 
se no PIMM as medidas consideradas em fase de EIA q ue permitem 

minimizar o impacte do projeto sobre as mesmas  (Medida 26  do PIMM). 

lização e conservação da ocorrência 2, no âmbito da abertura de caboucos, 
bem como de qualquer frente de obra ou estaleiro que se localize a menos de 50 m da ocorrência,

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre a ocorrência
cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 

a o presente projeto (Volume 3) (Medida M27 do PIMM), sendo verificada no âmbito da atividade 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida M19 do PIMM). 

Efetuar a abertura de caboucos, no local das ocorrências 3 e 4, com recurso a decapagens 
mecânicas de 20 em 20 em e crivagem das terras daí resultantes, bem como assegurar um afastamento 
mínimo de 100 m de eventuais estaleiros em relação ao limite da área de dispersão de material.

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre as ocorrências 3T3 e 4T3. 
cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 

a o presente projeto (Volume 3) (Medida M28 do PIMM), no âmbito da atividade de 
a implementar (Medida M19 do PIMM). 

Proceder ao registo das ocorrências 6 e 8, sinalizar e conservar no caso de qualquer frente de 
obra ou estaleiro se situar a menos de 50 m destas ocorrências.  

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre as ocorrências 6T3 e 8T
cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 

a o presente projeto (Volume 3) (Medida M29 do PIMM), no âmbito da atividade de 
a implementar (Medida M19 do PIMM). 

Proceder à sinalização, registo e conservação de todas as ocorrências que se situem a menos 
de 50 m de infraestruturas de projeto ou que impliquem a sua destruição 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M30 do PIMM), no âmbito da atividade de 

a implementar (Medida M19 do PIMM). 

(entre os apoios P46A/23A e P65A/42A): 
Para a ocorrência 8, no âmbito da construção de outras infraestruturas associadas à construção da 
linha (acessos, estaleiros, etc), efetuar o seu registo, sinalização e conservação caso qualquer 
frente de obra se situe a menos de 50 m; 

11, que se localiza fora da área de incidência direta do apoio próximo 
(P79B/56B), dada a sua relativa proximidade, a referida ocorrência deve previamente ser alvo de 
sinalização, no âmbito da abertura de caboucos desse apoio. Deve ser assegurado o seu reg
caso seja necessário efetuar a sua destruição. 
No caso das ocorrências 12 e 13, quanto a infraestruturas associadas à construção da linha, deve 

se o afastamento de todas as infraestruturas e frentes de obras para uma distância não 
m das ocorrências. 

Recarei, a 400 kV e 
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o se considerou o afastamento do traçado relativame nte às mesmas e, nesse 
se no PIMM as medidas consideradas em fase de EIA q ue permitem 

lização e conservação da ocorrência 2, no âmbito da abertura de caboucos, 
bem como de qualquer frente de obra ou estaleiro que se localize a menos de 50 m da ocorrência,  

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre a ocorrência 2T3. O 
implementação do PIMM incluído no PAA que se 

do PIMM), sendo verificada no âmbito da atividade 

Efetuar a abertura de caboucos, no local das ocorrências 3 e 4, com recurso a decapagens 
mecânicas de 20 em 20 em e crivagem das terras daí resultantes, bem como assegurar um afastamento 

eiros em relação ao limite da área de dispersão de material.  

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre as ocorrências 3T3 e 4T3. O 
implementação do PIMM incluído no PAA que se 

do PIMM), no âmbito da atividade de 

Proceder ao registo das ocorrências 6 e 8, sinalizar e conservar no caso de qualquer frente de 

Esta medida diz respeito ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre as ocorrências 6T3 e 8T3. O 
implementação do PIMM incluído no PAA que se 

do PIMM), no âmbito da atividade de 

Proceder à sinalização, registo e conservação de todas as ocorrências que se situem a menos 

implementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM), no âmbito da atividade de 

Para a ocorrência 8, no âmbito da construção de outras infraestruturas associadas à construção da 
linha (acessos, estaleiros, etc), efetuar o seu registo, sinalização e conservação caso qualquer 

11, que se localiza fora da área de incidência direta do apoio próximo 
(P79B/56B), dada a sua relativa proximidade, a referida ocorrência deve previamente ser alvo de 
sinalização, no âmbito da abertura de caboucos desse apoio. Deve ser assegurado o seu registo, 

No caso das ocorrências 12 e 13, quanto a infraestruturas associadas à construção da linha, deve 
se o afastamento de todas as infraestruturas e frentes de obras para uma distância não 
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Tal como referido anteriormente, a adoção da Alternativa 5A no troço 5 implica a utilização de uma linha 
existente, que já se encontra construída com apoios de 400 kV, implantados no terreno. O presente projeto 
não implicará, assim, a realização de qualquer atividade e, desta forma, não haverá a registar qualquer 
afetação de elementos patrimoniais.  

Assim sendo, as medidas acima referidas não são apl icáveis e, como tal, não são passíveis de 
serem integradas no PIMM – Acompanhamento Arqueológ ico da LAMM.RR, a 400 kV.  

 

Medida 21.  Troço 7 (entre apoios P143/P120 e a SRR):  
1. No caso das ocorrências 15 e 18, quanto a infraestrutura associadas à construção da linha, deve 

assegurar-se o afastamento de todas as infraestruturas e frentes de obra para uma distância não 
inferior a 50 m das ocorrências. 

2. Quanto à ocorrência 18, por se encontrar a cerca de 85m do apoio P151, deve proceder-se à sua 
conservação e sinalização. 

Estas medida dizem respeito ao troço 7 da LAMM.RR, a 400 kV, e incidem sobre as ocorrências 15T7 e 
18T7. O cumprimento destas Medida das DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no 
PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M31 do PIMM), no âmbito da atividade de 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida M19 do PIMM). 

 

3. A ocorrência 17 encontra-se na área de afetação direta do apoio P151, pelo que se deve proceder ao seu 
registo, sinalização e conservação. 

Esta medida diz respeito ao troço 7 da LAMM.RR, a 400 kV, e incide sobre a ocorrência 17T7. O 
cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que se 
propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M32 do PIMM), no âmbito da atividade de 
Acompanhamento Arqueológico  a implementar (Medida M19 do PIMM). 

 

4. A localização dos apoios 148 e 149 da alternativa 7A, implantados no interior da Zona Especial Proteção 
(ZEP) proposta para a Igreja de S. Pedro de Cête, deve ser objeto de consulta à Direcção Regional Cultura 
do Norte (DRC-Norte) na fase de elaboração do projeto de execução.  

5. Os apoios devem ter a menor altura possível e a parte da sua estrutura acima da copa das árvores deve 
ser pintada com uma tonalidade verde. 

Para dar resposta a estas duas sub-medidas da DIA foi solicitado parecer à Direção Regional de Cultura do 
Norte (DRC Norte) relativamente à pintura dos apoios referidos. No Anexo C  apresenta-se a cópia da carta 
enviada à DRC Norte. Até à data de finalização do presente RECAPE não foi recebida resposta desta 
entidade. Seguidamente descreve-se a análise efetuada para dar resposta a este ponto da DIA.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M33 do PIMM). 
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No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do EIA da LAMM.RR, a 400 kV, a DIA 
emitida foi favorável à alternativa 7A, que implica o atravessamento marginal da Zona Especial de Proteção 
do Mosteiro de Cete, publicada no 
delimitação desta ZEP e a implantação do traçado aprovado em sede de EIA e desenvolvido para proje
execução, em sede de RECAPE. 

Como se pode verificar, os apoios da linha em estudo que serão implantados dentro dos limites desta ZEP 
correspondem aos agora renumerados apoios 
características destes apoios, no que se refere à tipologia de apoio, alturas e áreas a ocupar. Na
4.11 e na Figura 4.12 apresentam-se a

Tabela 4.

Apoio

Nº

P147/

P148/

 

Estes postes serão pintados de verde, de cor a definir no âmbito da Pós
Parecer da CA ao RECAPE, atendendo a que não foi possível obter resposta da DRC em tempo útil.  Esta 
pintura não poderá pôr em causa o cumprimento da circular de informação aeronáutica 10/03 de 6 de maio.

Na Figura 4.10 apresenta-se, ainda, a representação esquemática 
Especial de Proteção. 

 

 

                                                      
10 A 31 de maio de 2012 foi publicada a 
designação do órgão consultivo que emitiu os pareceres
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No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do EIA da LAMM.RR, a 400 kV, a DIA 
emitida foi favorável à alternativa 7A, que implica o atravessamento marginal da Zona Especial de Proteção 
do Mosteiro de Cete, publicada no Anúncio nº 1053/2012, de 15 de maio10. Na Figura 
delimitação desta ZEP e a implantação do traçado aprovado em sede de EIA e desenvolvido para proje

Como se pode verificar, os apoios da linha em estudo que serão implantados dentro dos limites desta ZEP 
correspondem aos agora renumerados apoios P147/22 e P148/21. Na tabela seguinte apresentam

es apoios, no que se refere à tipologia de apoio, alturas e áreas a ocupar. Na
se as silhuetas dos mesmos. 

.9 – Características dos apoios P147/22 E P148/21 

Apoio Cota de 
implantação 
(m) 

Altura do 
apoio (m) Nº Tipo 

147/22 DLT5 239 59,6 

148/21 DLA3 272 52,6 

Estes postes serão pintados de verde, de cor a definir no âmbito da Pós-Avaliação, nomeadamente no 
Parecer da CA ao RECAPE, atendendo a que não foi possível obter resposta da DRC em tempo útil.  Esta 

causa o cumprimento da circular de informação aeronáutica 10/03 de 6 de maio.

se, ainda, a representação esquemática do traçado na proximidade da Zona 

 Declaração de Retificação n.º 700/2012, DR, 2.ª série, n.º 106 que retificou a 
designação do órgão consultivo que emitiu os pareceres 
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No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do EIA da LAMM.RR, a 400 kV, a DIA 
emitida foi favorável à alternativa 7A, que implica o atravessamento marginal da Zona Especial de Proteção 

Figura 4.10 apresenta-se a 
delimitação desta ZEP e a implantação do traçado aprovado em sede de EIA e desenvolvido para projeto de 

Como se pode verificar, os apoios da linha em estudo que serão implantados dentro dos limites desta ZEP 
seguinte apresentam-se as 

es apoios, no que se refere à tipologia de apoio, alturas e áreas a ocupar. Na Figura 

Avaliação, nomeadamente no 
Parecer da CA ao RECAPE, atendendo a que não foi possível obter resposta da DRC em tempo útil.  Esta 

causa o cumprimento da circular de informação aeronáutica 10/03 de 6 de maio. 

do traçado na proximidade da Zona 

Declaração de Retificação n.º 700/2012, DR, 2.ª série, n.º 106 que retificou a 
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Figura 4.10 - Implantação da LAMM.RR, a 400 kV na zona da Zona de Proteção Especial do Mosteiro de São Pedro de 
Cete (Anúncio n.º 10503/2012) 
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Figura 
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Figura 4.11 – Silhuetas das famílias de apoios DL 
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Figura 4.12 – Silhueta dos apoios da Família DLA 
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Na Figura 4.13 apresenta-se uma simulaç
no talude da A4, a partir da zona do Mosteiro de Cete em direção à A4

 

 

Figura 4.13 – Simulação visual da implantação dos dois apoios referidos em zona próximo da A4, vista a partir da zona 

Nas fotografias seguintes apresentam
serão implantados estes dois apoios, com 
zona do Mosteiro de Cete. 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapat elo 1 e Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV  

Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

simulação visual da implantação dos apoios referidos (
tir da zona do Mosteiro de Cete em direção à A4  

Simulação visual da implantação dos dois apoios referidos em zona próximo da A4, vista a partir da zona 
do Mosteiro de Cete 

presentam-se mais algumas panorâmicas desta zona do talude da A4 onde 
serão implantados estes dois apoios, com tomadas de vistas desta zona a partir de zonas mais distantes da 
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referidos (P147/22 e P148/21) 

 

 

Simulação visual da implantação dos dois apoios referidos em zona próximo da A4, vista a partir da zona 

mais algumas panorâmicas desta zona do talude da A4 onde 
esta zona a partir de zonas mais distantes da 



 Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Modificação das Linhas Valdigem-Carrapatelo 1 e Vald igem-Vermoim 4, a 220 kV  

Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução 

 

Imp – 5007_R4A Página 110 
 

 

 

 

 



Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar
Modificação das Linhas Valdigem- Carrapat
Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

 

Imp – 5007_R4A 
 

 

Ainda relativamente ao que se encontra estipulado na DIA 
critério de proceder à pintura dos apoios da “
muito subjetiva, variável de acordo com o ponto de observação (distância dos observadores aos apoios) 
com a estação do ano, não sendo possível definir objetivamente a altura do apoio a partir da qual seria 
necessário proceder a pintura. Assim sendo, e porque o apoio também será visível para quem circule na A4, 
somos de opinião de que a decisão de pintar 
totalidade da estrutura .  

Tendo em consideração o que foi acima referido, apresentaram
possíveis para a pintura dos apoios, nos tons de verde, para responder ao solicitad
RAL 6009 e RAL 6020. 

 

5. Equacionar a utilização de meios de transporte aéreos (helicóptero), de modo a evitar o menor abate 
possível de árvores na fase de construção/implantação dos apoios.

Esta Medida da DIA será prevista no PIMM incl
3) (Medida M34 do PIMM).  

4.4.1.3.7. Medidas relativas á Ecologia

Medida D27. Na desmatação das áreas para implantação dos apoios, minimizar as intervenções sobre a 
vegetação reduzindo-as ás áreas estritamente necessárias para a implantação do projeto, evitando o abate 
de exemplares arbóreos desnecessários. Deve também evitar
de socalcos ou muros.  

Medida D28 e Medida 23. O desbaste seletivo de ve
possível, á salvaguarda das espécies autóctones, limitando a intervenção exclusivamente ao que se 
encontra estipulado no projeto.  

Medida 24.  Limitar a zona a desmatar utilizando marcas visíveis, por exe
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Ainda relativamente ao que se encontra estipulado na DIA neste ponto 5 da Medida 21, considera
critério de proceder à pintura dos apoios da “parte da estrutura acima da copa das árvores
muito subjetiva, variável de acordo com o ponto de observação (distância dos observadores aos apoios) 
com a estação do ano, não sendo possível definir objetivamente a altura do apoio a partir da qual seria 
necessário proceder a pintura. Assim sendo, e porque o apoio também será visível para quem circule na A4, 

a decisão de pintar o apoio de verde, a ser tomada, deverá abranger a 

Tendo em consideração o que foi acima referido, apresentaram-se à DRC Norte três opções de cores 
possíveis para a pintura dos apoios, nos tons de verde, para responder ao solicitad

Equacionar a utilização de meios de transporte aéreos (helicóptero), de modo a evitar o menor abate 
possível de árvores na fase de construção/implantação dos apoios. 

Esta Medida da DIA será prevista no PIMM incluído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 

cologia 

Na desmatação das áreas para implantação dos apoios, minimizar as intervenções sobre a 
áreas estritamente necessárias para a implantação do projeto, evitando o abate 

de exemplares arbóreos desnecessários. Deve também evitar-se a destruição ou a afetação da estabilidade 

O desbaste seletivo de vegetação, onde necessário, deve atender, tanto quanto 
possível, á salvaguarda das espécies autóctones, limitando a intervenção exclusivamente ao que se 

Limitar a zona a desmatar utilizando marcas visíveis, por exemplo fita colorida.
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neste ponto 5 da Medida 21, considera-se que o 
parte da estrutura acima da copa das árvores” é de definição 

muito subjetiva, variável de acordo com o ponto de observação (distância dos observadores aos apoios) e 
com a estação do ano, não sendo possível definir objetivamente a altura do apoio a partir da qual seria 
necessário proceder a pintura. Assim sendo, e porque o apoio também será visível para quem circule na A4, 

o apoio de verde, a ser tomada, deverá abranger a 

se à DRC Norte três opções de cores 
possíveis para a pintura dos apoios, nos tons de verde, para responder ao solicitado na DIA: RAL 6005, 

Equacionar a utilização de meios de transporte aéreos (helicóptero), de modo a evitar o menor abate 

uído no PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 

Na desmatação das áreas para implantação dos apoios, minimizar as intervenções sobre a 
áreas estritamente necessárias para a implantação do projeto, evitando o abate 

se a destruição ou a afetação da estabilidade 

getação, onde necessário, deve atender, tanto quanto 
possível, á salvaguarda das espécies autóctones, limitando a intervenção exclusivamente ao que se 

mplo fita colorida. 
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O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M35 do PIMM). 

 

Medida D32, Medida 30 e Medida 49. Sinalizar os exemplares de maior valor conservacionista (exemplares 
adultos de espécies arbóreas autóctones como Carvalhos (Quercus robur e Q. pyrenaica), Sobreiros 
(Quercus suber), Azinheiras (Quercus rotundifolia), Amieiros (Alnus glutinosa), Freixos (Fraxinus angustifolia) 
e Salgueiros (Salix sp.)), nas imediações de cada local de implantação de apoios, de modo a evitar a sua 
afetação e /ou destruição. A decisão sobre os exemplares a sinalizar deve ser tomada no local, devendo ser 
tidas em conta espécies arbóreas e indivíduos de grande porte. Esta sinalização deve ser mantida durante o 
período em que a obra decorre em cada local de apoio.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M36 do PIMM). 

Prevê-se a necessidade de realizar um levantamento de campo  na zona de implantação de cada apoio,  
de forma a identificar este tipo de exemplares e decidir sobre a sua sinalização durante a fase de obra para 
evitar destruição desnecessária destes exemplares.  

 

Medida D33. Estilhar e incorporar, no solo, a biomassa vegetal sem valor comercial, sobrante das 
atividades de desmatação e abertura da faixa.  

Relativamente a esta medida salienta-se que sua execução é incompatível com a Medida APA 11, tal como 
foi referido na Tabela 4.5, já que a Medida APA 11 refere que a biomassa deve ser removida e devidamente 
encaminhada para destino final .  Tendo em consideração as práticas habituais da REN, SA nesta matéria e 
o que se encontra disposto na sua Especificação Técnica ET 000/ - Disposições Gerais sobre Gestão 
Ambiental, considerou-se a adoção desta medida e, consequentemente, deste procedimento em sede de 
construção da LAMM.RR, a 400 kV.  

Assim, o cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no 
PAA que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M37 do PIMM). 

 

Medida D48. Realizar os trabalhos de construção, entre os apoios P22 e P29B, preferencialmente fora da 
época de reprodução da Águia-de Bonelli, ou seja, de julho a novembro, uma vez que se encontram dentro 
da área fundamental desta espécie.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M38 do PIMM). Esta restrição deverá ser integrada e 
respeitada no Planeamento da Obra, tal como se refere no PIMM.   

 

Medida D50. Minimizar a afetação das áreas de maior relevância ecológica/biótopos de maior valor 
ecológico, de acordo com o seguinte: 

• Área muito crítica: buffer de 1 km de proteção em redor da localização conhecida do ninho de 
Águia-de-Bonelli, (ICNB. 2010); 

• Área de uso fundamental do casal de Águia-de-Bonelli. no que diz respeito ao maior número de 
movimentações (90% do movimento); 

• Área de proteção definida em redor do abrigo de quirópteros do Varosa. classificado como abrigo de 
importância –regional local; 

• Áreas onde pode estar presente o habitat 8220 -Vertentes rochosas siliciosas com vegetação 
casmofítica. Nestes locais registou-se também a presença de alguns Sobreiros e Azinheiras. 
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considerando-se também que são áreas propícias a estar colonizadas por espécies de flora com 
interesse conservacionista 
Anarrhinum /ongipedicellatum) 

Nestas áreas não devem ser abertos caminhos de acesso e/ou colocadas estruturas temporárias como 
estaleiros. Não devem ser implantados locais de armazenamento de material resultante da desmatação 
para construção dos apoios e/ou para criação/manutenção da f
devem ser efetuadas quaisquer deposições de entulhos e/ou de outros resíduos resultantes das 
atividades de construção (embalagens plásticas e metálicas, armações. cofragens. entre outros). Deve 
assegurar-se a remoção e transporte desses materiais para locais destinados para esse fim. 

 

Esta medida aplica-se ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV. 
assegurado com a implementação do PIMM 
(Volume 3) (Medida M39 do PIMM)  

Na Figura 4.14 apresenta-se a delimitação das áreas de maior relevância ecológica tal como definidas no 
EIA e referidas na Medida D50, e a im

• O traçado da linha encontra
muito crítica (buffer de 1 km de proteção em redor da localização conhecida do ninho de águia de 
Bonelli, não sendo de esperar que ocorra a implantação de estal
acessos nessa área delimitada.

• O traçado da linha encontra
proteção definida em redor do 
importância –regional local, não sendo de esperar que ocorra a implantação de estaleiros ou 
venham a ser abertos acessos nessa área delimitada.

• O traçado da linha desenvolve
casal de Águia-de-Bonelli, sensivelmente 
cerca de 2 km.  

• Entre o apoio P33 e o apoio 
poderá estar presente o Habitat 8220
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se também que são áreas propícias a estar colonizadas por espécies de flora com 
interesse conservacionista (Murbeckiella sousae, Teucrium sa/viastrum subsp. sa/viastrum, 
Anarrhinum /ongipedicellatum)  

Nestas áreas não devem ser abertos caminhos de acesso e/ou colocadas estruturas temporárias como 
estaleiros. Não devem ser implantados locais de armazenamento de material resultante da desmatação 
para construção dos apoios e/ou para criação/manutenção da faixa de proteção 
devem ser efetuadas quaisquer deposições de entulhos e/ou de outros resíduos resultantes das 
atividades de construção (embalagens plásticas e metálicas, armações. cofragens. entre outros). Deve 

e transporte desses materiais para locais destinados para esse fim. 

se ao troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV. O cumprimento desta Medida da DIA será 
implementação do PIMM incluído no PAA que se propõe par

   

se a delimitação das áreas de maior relevância ecológica tal como definidas no 
e a implantação do troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV. Como se pode verificar

O traçado da linha encontra-se bastante afastado (cerca de 500 m) da zona definida como área 
km de proteção em redor da localização conhecida do ninho de águia de 

Bonelli, não sendo de esperar que ocorra a implantação de estaleiros ou que venham a ser
acessos nessa área delimitada. 
O traçado da linha encontra-se, igualmente, bastante afastado (cerca de 500
proteção definida em redor do abrigo de quirópteros do Varosa classificado como abrigo de 

, não sendo de esperar que ocorra a implantação de estaleiros ou 
abertos acessos nessa área delimitada. 

O traçado da linha desenvolve-se na área delimitada e definida como área de uso fundamental do 
sensivelmente entre o apoio P22/157 e o apoio P29, numa

o apoio P34 o traçado da linha sobrepassa uma mancha 
abitat 8220, sendo que o apoio P33 será implantado ne

Recarei, a 400 kV e 
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se também que são áreas propícias a estar colonizadas por espécies de flora com 
beckiella sousae, Teucrium sa/viastrum subsp. sa/viastrum, 

Nestas áreas não devem ser abertos caminhos de acesso e/ou colocadas estruturas temporárias como 
estaleiros. Não devem ser implantados locais de armazenamento de material resultante da desmatação 

aixa de proteção à linha, bem como não 
devem ser efetuadas quaisquer deposições de entulhos e/ou de outros resíduos resultantes das 
atividades de construção (embalagens plásticas e metálicas, armações. cofragens. entre outros). Deve 

e transporte desses materiais para locais destinados para esse fim.  

O cumprimento desta Medida da DIA será 
incluído no PAA que se propõe para o presente projeto 

se a delimitação das áreas de maior relevância ecológica tal como definidas no 
plantação do troço 3 da LAMM.RR, a 400 kV. Como se pode verificar : 

da zona definida como área 
km de proteção em redor da localização conhecida do ninho de águia de 

que venham a ser abertos 

se, igualmente, bastante afastado (cerca de 500 m) da área de 
classificado como abrigo de 

, não sendo de esperar que ocorra a implantação de estaleiros ou que 

se na área delimitada e definida como área de uso fundamental do 
e o apoio P29, numa extensão de 

P34 o traçado da linha sobrepassa uma mancha de vegetação onde 
, sendo que o apoio P33 será implantado nessa zona.  
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Figura 4.14 – Áreas de Maior Relevância Ecológica  

 
Medida D51. Instalar mecanismos salva-pássaros, de modo a evitar colisões de aves, com sinalização 
intensiva. nomeadamente BFDs com 30 cm de diâmetro, de fixação dupla em cores de laranja a branco. de 
10 em 10 metros em cada cabo de terra, dispostos alternadamente (em perfil resultam num espaçamento 
aproximado de 5 em 5 m) nos seguintes locais:  

• Entre o apoio P22/19 e o apoio P51/15;  

• Entre o apoio P17 e o apoio P20 da modificação da LVG.CL1. a 220 kV.  

 

Esta medida aplica-se ao troço 3 da LAMM.RR, a 40 kV. O cumprimento desta Medida da DIA será 
assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que se propõe para o presente projeto 
(Volume 3) (Medida M40 do PIMM). Refere-se, ainda, que esta medida foi considerada no projeto de 
execução da LAMM.RR, a 400 kV, tal como referido na descrição de projeto que se apresenta.  

Salienta-se que no âmbito do EIA realizado para a totalidade dos troços da linha foi proposta a sinalização 
com mecanismos salva-pássaros igualmente para o troço 7 da LAMM.RR, a 400 kV, entre o P158/11 e o 
P160/9, aspeto que foi integrado no presente projeto de execução, tendo a referência a esta sinalização 
sido, igualmente, integrada na acima referida Medida M40 do PIMM. 
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Medida 31.  Colocar sinalização em modo de prevenção (sinalização BFD’s de 30
dupla em cores de laranja e branco, dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil 
resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 10
terra) em todos os troços 1, 2 e 4. 
 
Relativamente a esta medida refere-

• O troço 1  da LAMM.RR é composto de dois sub
e troço 1B, já construído. N
Incidências Ambientais que foi efetuado em 
P8/1/144. Estando este troço já construído
necessária a sua sinalização com estas estruturas
troço 1 no âmbito do presente projeto, agora em 
mesmos já se encontrarão implantados.

• O troço 2  da LAMM.RR corresponde a um troço de linha já construído e em exploração desde há 
largos anos (Linha Bodiosa
presente projeto. Esta linha foi alvo de um procedimento de AIA próprio que estipulou as medidas 
consideradas necessárias para a minimização dos impactes do projeto então avaliado 
avifauna. Assim sendo, não serão instalados BFDs n

• O troço 4  da LAMM.RR, corresponde a um troço de linha já construída 
220 kV) para apoios de 400 kV e que não sofrerá alterações no terreno com o presente projeto. 
Este troço de linha foi alvo de um
favorável condicionada onde são referenciadas
minimização dos impactes identificados
sendo, não serão instalados BFDs n
fase de RECAPE, uma vez que os mesmos já se encontram implantados. 

 

Neste contexto, não se propõe a instalação de BFDs 
em troços onde esses mesmos BFDs foram propostos e/ou já se encontram instalados, ou onde as DIAs 
emitidas para os troços em causa não determinaram, na altura do procedimento de AIA, a necessidade de 
implantação de BFDs. Assim sendo, estas medidas não foram 

 
Medida D66. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum, utilizar espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 
exemplares a plantar devem apresentar

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
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Colocar sinalização em modo de prevenção (sinalização BFD’s de 30 cm de diâmetro de fixação 
nco, dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil 

resulte numa sinalização de 1 BFD em cada 10 m (de 20 m em 20 m, alternadamente em cada cabo de 

-se o seguinte: 
da LAMM.RR é composto de dois sub-troços: troço 1A , em estudo no presente RECAPE, 

No troço 1B foi proposta a instalação de BFDs no âmbito do Estudo de 
mbientais que foi efetuado em 2009, entre os agora renum

. Estando este troço já construído. Relativamente ao troço 1
necessária a sua sinalização com estas estruturas. Assim sendo, não serão

no âmbito do presente projeto, agora em avaliação em fase de RECAPE, uma vez que os 
implantados. 

a LAMM.RR corresponde a um troço de linha já construído e em exploração desde há 
(Linha Bodiosa-Valdigem a 400 kV) e não sofrerá qualquer alteração no 

. Esta linha foi alvo de um procedimento de AIA próprio que estipulou as medidas 
consideradas necessárias para a minimização dos impactes do projeto então avaliado 

Assim sendo, não serão instalados BFDs no troço 2 no âmbito do presente projeto. 

da LAMM.RR, corresponde a um troço de linha já construída (Linha Valdigem
para apoios de 400 kV e que não sofrerá alterações no terreno com o presente projeto. 

Este troço de linha foi alvo de um procedimento de AIA próprio, com a emissão de 
onde são referenciadas medidas consideradas necessárias para a 

minimização dos impactes identificados sobre a avifauna, que se encontram já implantadas
stalados BFDs no troço 4 no âmbito do presente projeto, agora em avaliação em 

fase de RECAPE, uma vez que os mesmos já se encontram implantados.  

, não se propõe a instalação de BFDs no âmbito do presente projeto da
os onde esses mesmos BFDs foram propostos e/ou já se encontram instalados, ou onde as DIAs 

emitidas para os troços em causa não determinaram, na altura do procedimento de AIA, a necessidade de 
Assim sendo, estas medidas não foram incluídas no PIMM

No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum, utilizar espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 

entar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M42 do PIMM).  

Recarei, a 400 kV e 

 

Página 115 

cm de diâmetro de fixação 
nco, dispostos alternadamente em cada cabo de terra para que em perfil 

m, alternadamente em cada cabo de 

1A , em estudo no presente RECAPE, 
BFDs no âmbito do Estudo de 

2009, entre os agora renumerados apoios P4/5 e 
. Relativamente ao troço 1A não se considerou 

serão instalados BFDs no 
avaliação em fase de RECAPE, uma vez que os 

a LAMM.RR corresponde a um troço de linha já construído e em exploração desde há 
e não sofrerá qualquer alteração no âmbito do 

. Esta linha foi alvo de um procedimento de AIA próprio que estipulou as medidas 
consideradas necessárias para a minimização dos impactes do projeto então avaliado sobre a 

no âmbito do presente projeto.  

(Linha Valdigem-Vermoim a 
para apoios de 400 kV e que não sofrerá alterações no terreno com o presente projeto. 

, com a emissão de uma DIA 
medidas consideradas necessárias para a 

, que se encontram já implantadas. Assim 
no âmbito do presente projeto, agora em avaliação em 

no âmbito do presente projeto da LAMM.RR, a 400 kV 
os onde esses mesmos BFDs foram propostos e/ou já se encontram instalados, ou onde as DIAs 

emitidas para os troços em causa não determinaram, na altura do procedimento de AIA, a necessidade de 
incluídas no PIMM . 

No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum, utilizar espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 

se bem conformados e em boas condições fitossanitárias.  

implementação do PIMM incluído no PAA que 
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Medida 29.  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 (Directiva Habitats) e a alteração de manchas de vegetação natural. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M41 do PIMM).  

Refere-se que na área de implantação dos troços novos a construir da LAMM.RR, a 400 kV, de acordo com 
os trabalhos de campo efetuados, algumas das manchas dos biótopos identificados poderão ter 
correspondência com habitats naturais,embora se considerem esses habitats como potenciais. Assim, os 
Habitats constantes do Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 
49/2005 de 24 de Fevereiro com presença potencial na área de implantação da linha correspondem a: 

• Troço 3: Habitat 8220 – Vertentes rochosas silicios as com vegetação casmofítica (presença 
possível) . Este habitat pode ocorrer potencialmente de forma muito pontual em áreas onde estejam 
presentes os biótopos Afloramentos rochosos ou Matos com afloram entos rochosos  (estes 
biótopos encontram-se representados na Carta de Exclusão dos Estaleiros– Desenho 5 , Anexo D) . 
Neste troço este biótopo ocorre entre os apoios P33 e P34. 

• Troço 7:  Habitat 4030 Charnecas secas europeias , que pode constituir uma importante área de 
refúgio e caça para determinadas espécies relevantes. Este habitat pode estar presente numa zona  
que corresponde à galeria ripícola, matos e bosque de folhosas associados e onde o curso de água 
existente se desenvolve numa planície de aluvião, delimitado por uma cortina arbórea. (estes 
biótopos encontram-se representados na Carta de Exclusão dos Estaleiros - Desenho 5,  com a 
designação de Área de Maior Relevância Ecológica (Anexo D). Neste troço estes biótopos ocorrem 
entre os apoios P158/11 e P160/9. 

No que respeita ao cumprimento desta medida da DIA considera-se relevante salientar que os locais a 
afetar com a abertura de caboucos e colocação de fundações estão já estão definidos no projeto, 
correspondendo aos locais de implantação dos apoios. Quanto aos acessos, embora os mesmos não se 
encontrem definidos nesta fase, deve ser tida em consideração a Carta de Exclusão dos Estaleiros e 
Acessos e a implementação do Plano de Acessos previsto neste RECAPE, de forma a minimizar essas 
potenciais afetações.  

4.4.1.3.8. Medidas relativas aos Solos 

Medida D13. Nas áreas de vinha afetadas, assegurar a indemnização em termos de replantação e perda de 
produtividade a longo prazo.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M43 do PIMM). 

Salienta-se que, de acordo com o definido pelo art.º 37º do DL n.º 43 335, de 19 de novembro de 1960, os 
proprietários dos terrenos ou edifícios utilizados para o estabelecimento de linhas elétricas serão 
indemnizados pelo concessionário ou proprietário dessas linhas sempre que daquela utilização resultem 
redução de rendimento, diminuição de área das propriedades ou quaisquer prejuízos provenientes da 
construção das linhas. Assim sendo, sempre que do estabelecimento de uma linha aérea resultem danos 
para uma propriedade, isto é quando haja redução de rendimentos atuais e futuros, diminuição da área ou 
quais quer prejuízos provenientes dos trabalhos de construção necessários ou das ações de conservação 
de linhas, haverá que estimar/avaliar o prejuízo daí resultante para que seja justamente indemnizado o 
respetivo proprietário. Este procedimento será levado a cabo para todas as propriedades a serem afetadas, 
onde se incluirão as áreas de vinha afetadas. 
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Medida D29. Iniciar as movimentações de terras logo após a desmatação e a decapagem das zonas de 
implantação dos apoios, de forma a minimizar o período de tempo durante o qual os solos se encontram 
expostos a agentes erosivos (vento e plu

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 
Medida 26.  As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos solos nem afetar 
os leitos e margens dos cursos de água.

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 
Medida D30 e Medida 16. 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. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 

Medida D31. Separar e acondicionar a terra vegetal recolhida na decapagem dos solos.

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
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Iniciar as movimentações de terras logo após a desmatação e a decapagem das zonas de 
implantação dos apoios, de forma a minimizar o período de tempo durante o qual os solos se encontram 
expostos a agentes erosivos (vento e pluviosidade).  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M44 do PIMM). 

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

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
projeto (Volume 3) (Medida M45 do PIMM). 

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. 

edida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M46 do PIMM). 

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

a da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M47 do PIMM). 
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Iniciar as movimentações de terras logo após a desmatação e a decapagem das zonas de 
implantação dos apoios, de forma a minimizar o período de tempo durante o qual os solos se encontram 

implementação do PIMM incluído no PAA que 

As ações a desenvolver não deverão contribuir para o aumento da erosão dos solos nem afetar 

implementação do PIMM incluído no PAA que 

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.  

implementação do PIMM incluído no PAA que 

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

implementação do PIMM incluído no PAA que 
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Medida D65. Manter, tanto quanto possível, os perfis topográficos existentes na implantação de apoios em 
zonas mais declivosas. 

Medida 25.  Deverão ser tomados particulares cuidados na implantação de apoios em zonas mais 
declivosas, permitindo, tanto quanto possível, a manutenção dos perfis topográficos existentes. 

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M48 e M49 do PIMM). 

Desde já se refere que a consideração de apoios com pernas desniveladas permite, logo à partida, 
minimizar movimentações de terras e a manutenção, tanto quanto possível, dos perfis topográficos 
existentes. Considera-se assim, que a consideração das pernas desniveladas, enquanto prática habitual em 
obras da REN, permite, desde logo, minimizar estes impactes.  

4.4.1.3.9. Medidas relativas à Qualidade do Ar e Qualidade da Água 

Medida APA 42 Proibição de queimas a céu-aberto 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M53 do PIMM). 

 

Medida D34. Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos com 
cobertura de carga, de forma a minimizar a emissão de poeiras.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M50 do PIMM). 

 

Medida D35. Realizar a lavagem de betoneiras/limpeza de caleiras em locais criados e destinados para o 
efeito.  

Medida 15. A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem; a 
descarga das 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. 

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA 
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M51 do PIMM). 

 

Medida D36. 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 veiculas. Privilegiar a instalação de dispositivos de lavagem dos rodados e procedimentos 
adequados para a utilização e manutenção desses dispositivos.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M52 do PIMM). 

4.4.1.3.10. Medidas relativas a Resíduos 

Medida D37 . Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos 
finais, com base nas guias de acompanhamento de resíduos.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M54 do PIMM). Esta medida  está prevista na ET-
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003.  A gestão de resíduos deverá respeitar o 
e Demolição (PPGRCD).  

 

Medida APA 44. Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), 
os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados 
e separados nas suas componentes recicláveis e, s

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 

Medida D38. Assegurar que as condições de armazenamento e manuseamento dos resíduos em obra é 
feita da forma mais adequada, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor 
e especificações técnicas da REN, SA. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 

Medida D39. Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando meios
adequados.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
PPGRCD. 

 

Medida D40. Disponibilizar contentares especificamente destinados à deposição seletiva dos resíduos 
produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de acordo com as suas 
físicas e químicas.  

APA 43. Deve ser promovida a separação 
reciclagem. 

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 

Medida D41. 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 e

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
Plano de Emergência Ambiental , a ser elaborado 
durante  a fase de construção. 

 

Medida D42/APA 49. Sempre que ocorra um derrame de produtos 
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. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
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A gestão de resíduos deverá respeitar o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), 
os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados 
e separados nas suas componentes recicláveis e, subsequentemente, valorizados 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M62 do PIMM). Esta medida consta do 

Assegurar que as condições de armazenamento e manuseamento dos resíduos em obra é 
feita da forma mais adequada, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor 
e especificações técnicas da REN, SA.  

IA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M55 do PIMM). Esta medida consta do 

Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando meios

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M56 do PIMM). Esta medida deverá ser incluída no 

Disponibilizar contentares especificamente destinados à deposição seletiva dos resíduos 
produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de acordo com as suas 

Deve ser promovida a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M57 e M58A do PIMM).  

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. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M59 do PIMM). Esta medida deverá ser incluída no 

, a ser elaborado pela ESAA e implementado pelo Adjudicatário da Obra 

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.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M60 do PIMM). Esta medida deverá ser incluída no 
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Gestão de Resíduos  de Construção 

Em especial nos casos de remodelação de obras existentes (ampliação ou modificação), 
os resíduos de construção e demolição e equiparáveis a resíduos industriais banais (RIB) devem ser triados 

implementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM). Esta medida consta do  PPGRCD. 

Assegurar que as condições de armazenamento e manuseamento dos resíduos em obra é 
feita da forma mais adequada, de acordo com a sua tipologia e em conformidade com a legislação em vigor 

implementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM). Esta medida consta do  PPGRCD. 

Delimitar os espaços para o armazenamento temporário de resíduos, usando meios 

implementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM). Esta medida deverá ser incluída no  

Disponibilizar contentares especificamente destinados à deposição seletiva dos resíduos 
produzidos (escritórios e cantinas), equiparáveis a resíduos urbanos, de acordo com as suas características 

na origem das frações recicláveis e posterior envio para 

implementação do PIMM incluído no PAA 
 

Disponibilizar meios de contenção/retenção para prevenção de fugas ou derrames de 
reservatórios ou embalagens contendo produtos químicos passíveis de originar situações de emergência 

 

implementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM). Esta medida deverá ser incluída no  

pela ESAA e implementado pelo Adjudicatário da Obra 

no solo, proceder à recolha do 
solo contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado e ao seu 

mplementação do PIMM incluído no PAA que 
do PIMM). Esta medida deverá ser incluída no  
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Plano de Emergência Ambiental , a ser elaborado pela ESAA e implementado pelo Adjudicatário da Obra 
durante  a fase de construção. 

 

Media D43. Realizar a manutenção das viaturas e da maquinaria afeta à obra (gruas, escavadoras e 
betoneiras) em oficinas licenciadas.   

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M61 do PIMM).  

4.4.1.3.11. Medidas relativas à Geologia 

Medida D44. Em fase de reconhecimento geológico-geotécnico que anteceda o projeto ou durante a fase 
de obra, referenciar qualquer ocorrência geológica de interesse conservacionista, observada no perímetro 
afetado ou nas proximidades 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M63 do PIMM).  

 

Medida D45. Assegurar todas as medidas necessárias à estabilidade das vertentes e taludes, 
nomeadamente através da modelação adequada de taludes e áreas envolventes, minimizando eventuais 
riscos de erosão e instabilidade, em particular tendo em consideração os períodos de maior precipitação.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M64 do PIMM).  

 

Medida D46 e Medida 27 . No caso de recurso à utilização de explosivos para a execução das fundações 
dos apoios da linha a instalar, assegurar a execução e controlo dos processos construtivos de acordo com 
as regulamentações em vigor, minimizando afetações adicionais das formações geológicas e eventuais 
efeitos negativos em zonas habitadas próximas, resultantes da transmissão de vibrações. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M65 do PIMM). Esta medida deverá ser incluída no  
Plano de Fogo , a ser elaborado e implementado pelo Adjudicatário da Obra durante  a fase de construção, 
em caso de se prever o recurso a explosivos. 

 

Medida D47. Evitar a sobreposição do traçado definitivo da linha, no início do seu troço 2, com a área de 
características geológicas potenciais à ocorrência de recursos geológicos (Quartzo), com possível interesse 
económico, identificada pela DGEG.  

Na Figura 4.15 apresenta-se a implantação do traçado da linha em estudo na zona de ocorrência de 
recursos geológicos (Quartzo) com potencial interesse económico. Como se pode verificar nenhum dos 
apoios da linha será implantado na área delimitada, pelo que se considera que o projeto cumpre esta 
medida da DIA. 
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Figura 

4.4.1.3.12. Medidas relativas ao Ambiente Sonoro

Medida D67. Realizar os trabalhos mais ruidosos apenas em dias úteis, no período diurno, ou seja das 
7h00 às 20h00. Se necessário realizar trabalhos ao fim de semana ou em feriados. ou fora do período 
diurno, na proximidade de recetores sensíveis (400 m) deve ser solicitada a Licença Especial de Ruído

Medida 32. As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade 
de habitações apenas devem ter lugar nos dias úteis das 8h às 20h.

O cumprimento destas Medidas da DIA será assegurado
que se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 

Medida D68. Informar a população potencialmente afetada nos casos de atividades 
ruidosas.  

O cumprimento desta medida será assegurado at

 

Medida D69. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 
menor ruído possível.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 
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Figura 4.15 – Localização da área potencial   

relativas ao Ambiente Sonoro 

Realizar os trabalhos mais ruidosos apenas em dias úteis, no período diurno, ou seja das 
às 20h00. Se necessário realizar trabalhos ao fim de semana ou em feriados. ou fora do período 

recetores sensíveis (400 m) deve ser solicitada a Licença Especial de Ruído

As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade 
de habitações apenas devem ter lugar nos dias úteis das 8h às 20h. 

da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M66 do PIMM).  

Informar a população potencialmente afetada nos casos de atividades 

O cumprimento desta medida será assegurado através da implementação do PIMM (

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

ento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM 
a o presente projeto (Volume 3) (Medida M67 do PIMM).  

Recarei, a 400 kV e 
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Realizar os trabalhos mais ruidosos apenas em dias úteis, no período diurno, ou seja das 
às 20h00. Se necessário realizar trabalhos ao fim de semana ou em feriados. ou fora do período 

recetores sensíveis (400 m) deve ser solicitada a Licença Especial de Ruído. 

As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade 

implementação do PIMM incluído no PAA 

Informar a população potencialmente afetada nos casos de atividades previsivelmente 

ravés da implementação do PIMM (Medida 1  do PIMM)  

Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

implementação do PIMM incluído no PAA que 
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Medida D70. 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.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M68 do PIMM).  

 

Medida D71. Nos casos em que ocorram reclamações por parte da população residente nas proximidades 
da linha, decorrentes do seu funcionamento, efetuar medições acústicas nesses locais e averiguar o 
cumprimento dos valores limite legais.  

Esta medida respeita à fase de exoloração, em que a linha estará em funcionamento. A DIA emitida a 24 de 
Setembro de 2012 refere que “não é necessária a implementação de um plano de monitorização dado que 
os valores de ruído ambiente previstos com o projeto não se aproximam dos valores legais”, DIA que indica 
adicionalmente que  “apenas deverão ser salvaguardadas as situações em que ocorram reclamações. 
Nesses casos devem ser efetuadas medições acústicas no(s) local(ais) alvo de reclamação e averiguado o 
cumprimento dos valores limite legais”, o que a REN assegurará em caso de reclamação.  

4.4.1.3.13. Medidas relativas à Recuperação dos Locais utilizados para a Obra  

Medida D73. Recuperar ou reabilitar os caminhos existentes que possam ser afetados durante a obra, 
assim como pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M69 do PIMM).  

 

Medida D74. Repor e/ou substituir eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços existentes nas 
zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetados.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M70 do PIMM).  

 

Medida D75. Limpar todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados.  

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M71 do PIMM).  

 

Medida D72. Recuperar os solos e as áreas de ocupação temporária pelas obras (estaleiros e áreas 
ocupadas na construção dos apoios), repondo a situação anteriormente existente nesses locais. Assegurar, 
na medida do possível, a sua estrutura de equilíbrio e a potenciação da sua renaturalização (no caso de 
zonas de floresta ou mato) e/ou a sua ocupação agrícola (no caso de zonas agrícolas).  

Medida D76. Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada 
através da reflorestação com espécies autóctones e restabelecer as condições naturais de infiltração, com a 
descompactação e arejamento dos solos.  

Medida 34.  Proceder à recuperação paisagística dos locais afetados pelas obras com rearborização por 
espécies adequadas à região e à sua recuperação com respeito pelo disposto nos Planos Regionais de 
Ordenamento Florestal abrangidos. 
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O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida 

 

Medida 28. Nos eventuais locais a proceder à desmontagem de apoios existentes, deverá proceder
uma correta recuperação dos locais onde estes apoios se encontram instalados, de modo a facilitar a 
utilização desses espaços por outros usos.

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (
desta medida deverá passar pela realização de atividades de 
necessidade de modelação da área libertada pelos apoios de modo a preparar o terreno para a futura 
ocupação, tendo em consideração o que vier a ser 

4.4.1.4. Fase de exploração  

Medida 35.  Assegurar o destino final mais adequado para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de 
virem a ser produzidos durante as operações de manutenção da linha, nomeadamente resíduos vegetais.

Será assegurado o destino final mais adequado para os diferente

Medida 36.  Manter as medidas de manutenção dos caminhos de acesso e dos taludes para que seja 
evitada a erosão do solo, sobretudo nas zonas de maiores declives.

Não é expectável que os caminhos de acesso sejam mantidos e, em princípio,
taludes. De qualquer forma, caso se verifique a necessidade, esta será assegurada.
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IA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M72 do PIMM).  

Nos eventuais locais a proceder à desmontagem de apoios existentes, deverá proceder
ção dos locais onde estes apoios se encontram instalados, de modo a facilitar a 

utilização desses espaços por outros usos. 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
se propõe para o presente projeto (Volume 3) (Medida M73 do PIMM). Considera
desta medida deverá passar pela realização de atividades de descompactação do solo e eventual 
necessidade de modelação da área libertada pelos apoios de modo a preparar o terreno para a futura 
ocupação, tendo em consideração o que vier a ser acordado com o proprietário. 

Assegurar o destino final mais adequado para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de 
virem a ser produzidos durante as operações de manutenção da linha, nomeadamente resíduos vegetais.

o destino final mais adequado para os diferentes tipos de resíduos.

Manter as medidas de manutenção dos caminhos de acesso e dos taludes para que seja 
evitada a erosão do solo, sobretudo nas zonas de maiores declives. 

Não é expectável que os caminhos de acesso sejam mantidos e, em princípio, não haverá que manter 
taludes. De qualquer forma, caso se verifique a necessidade, esta será assegurada. 

Recarei, a 400 kV e 
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IA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 

Nos eventuais locais a proceder à desmontagem de apoios existentes, deverá proceder-se a 
ção dos locais onde estes apoios se encontram instalados, de modo a facilitar a 

O cumprimento desta Medida da DIA será assegurado com a implementação do PIMM incluído no PAA que 
Considera-se que o cumprimento 

descompactação do solo e eventual 
necessidade de modelação da área libertada pelos apoios de modo a preparar o terreno para a futura 

Assegurar o destino final mais adequado para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de 
virem a ser produzidos durante as operações de manutenção da linha, nomeadamente resíduos vegetais. 

s tipos de resíduos. 

Manter as medidas de manutenção dos caminhos de acesso e dos taludes para que seja 

não haverá que manter 
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4.4.1.5. Fase de desativação  

Medida D77 e Medida 37. 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 o seguinte: 

• Solução final de requalificação da área de implantação do projeto e projetos complementares, a 
qual deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal em vigor  

• Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;  

• Destino a dar a todos os elementos retirados;  

• Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas.  

A REN, SA compromete-se a apresentar um plano de desativação da linha contemplando os requisitos 
identificados nestas duas medidas da DIA, caso se proceda à desativação da linha em causa. 

4.4.1.6. Outros elementos 

E1. Auscultar a Guarda Nacional Republicana relativamente à interferência na visibilidade e qualidade de 
comunicação radioelétrica da Rede Nacional de Postos de Vigia.  

Para dar cumprimento a este Elemento da DIA foram contactados os Agrupamentos da GNR pertencentes 
aos concelhos atravessados pelos troços de linha nova a construir. Assim foram contactados os 
Agrupamentos da GNR de Armamar (relativamente ao troço 1ª, de Lamego, no que se refere ao troço 3 e 
de Paredes, no que se refere ao troço 7. No Anexo C  apresentam-se cópias das cartas enviadas. Até à 
data de elaboração do presente relatório do RECAPE não foram, ainda, recebidas respostas destas 
entidades. 

 

Elemento E2 e Medida 41. No caso de vir a ser afetado o corte prematuro de exemplares de Pinheiro-bravo 
em áreas superiores a 2 ha, deve ser dado cumprimento ao Decreto-Lei nº. 173/88, de 17 de maio e ao 
Decreto-Lei nº 174/88, de 17 de maio, que estabelece a obrigatoriedade de manifestar o corte ou arranque 
de árvores. 

O cumprimento desta medida será assegurado através da implementação do PIMM, (Medida M74 do PIMM). 

  

Elemento E3 e Medida 42. No caso de se identificarem exemplares dispersos de pinheiros, deve ser dado 
cumprimento ao Decreto-Lei nº, 169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei 
nº 155/2004, de 30 de junho, para o caso de corte e/ou abate. Assim, o corte e/ou abate de sobreiros, ainda 
que isolados está sujeito a autorização da Autoridade Florestal Nacional (AFN). 

O cumprimento desta medida será assegurado através da implementação do PIMM (Medida M75 do PIMM).  

 

Medida E4 e Medida 43. O corte de resinosas encontra-se sujeito ás restrições impostas para o controlo e 
erradicação do nemátodo da madeira do pinheiro, constantes da Portaria nº 103/2006, de 6 de fevereiro. 

A área de implantação da LAMM.RR, a 400 kV não se encontra abrangida pela Zona Afetada (ZA) (onde foi 
detetada a presença de nemátodo da madeira do pinheiro) nem pela Zona de Restrição (correspondente à 
zona de tampão da ZA), tal como definidas na Portaria nº 103/2006 de 6 de fevereiro. Assim sendo, 
considera-se que o corte de resinosas que vier a ser necessário no âmbito do presente projeto (em 
consequência de actividades de desmatagem e /ou abertura de faixa) não se encontra sujeito às restrições 
mencionadas na Portaria. 
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Elemento E5. Cumprir as disposições estabelecidas no Plano Municipa
Incêndios do concelho de Lamego 

Para dar resposta a esta medida da DIA solicitou
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. No 
a CM de Lamego procedeido ao envio do referido documento por meios eletrónicos.

Entre os Eixos Estratégicos do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio
Estratégico - Aumento da resiliência do território aos i
Estratégicos consiste em “Promover a Gestão Florestal e Intervir preventivamente em áreas Estratégicas
que tem como objetivo operacional “
desenvolver passam por “Criar redes de gestão de
vegetação em faixas e parcelas estrategicamente localizadas
povoamentos florestais. 

Na Figura 4.16 apresenta-se a implantação da LAMM.RR, a 400 kV sobre as faixas de gestão de 
combustível definidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de Lamego
De uma forma geral essas faixas correspondem a áreas agrícola
água. No Plano é referido que “considera
Gestão de Combustíveis, que foi complementado com as FGC referentes à proteção dos aglomerados 
populacionais, polígonos industriais, às linhas elétricas de muito alta, alta e média tensão, rede primária e 
da rede viária Florestal”.  

A implantação da LMAT em causa vem ao encontro dos objetivos do Plano Municipal 
Contra Incêndios, ao constituir-se como mais uma faixa de gestão de combustível
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Cumprir as disposições estabelecidas no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 

Para dar resposta a esta medida da DIA solicitou-se à Câmara Municipal de Lamego o referido Plano 
sa da Floresta Contra Incêndios. No Anexo C apresenta-se a solicitação por 

o envio do referido documento por meios eletrónicos. 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio
Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais. Neste Eixo um dos Objetivos 

Promover a Gestão Florestal e Intervir preventivamente em áreas Estratégicas
que tem como objetivo operacional “Implementar programa de redução de combustíveis

Criar redes de gestão de combustível, através da redução parcial ou total da
estrategicamente localizadas para a defesa de pessoas e

se a implantação da LAMM.RR, a 400 kV sobre as faixas de gestão de 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de Lamego

De uma forma geral essas faixas correspondem a áreas agrícolas, rede viária, linhas elétricas e pontos de 
considera-se existir desde já na referida zona um Mosaico de Parcelas de 

Gestão de Combustíveis, que foi complementado com as FGC referentes à proteção dos aglomerados 
s, polígonos industriais, às linhas elétricas de muito alta, alta e média tensão, rede primária e 

A implantação da LMAT em causa vem ao encontro dos objetivos do Plano Municipal 
se como mais uma faixa de gestão de combustível 

Recarei, a 400 kV e 
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de Defesa da Floresta Contra 

de Lamego o referido Plano 
se a solicitação por email, tendo 

 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndio salienta-se o 1º Eixo 
Neste Eixo um dos Objetivos 

Promover a Gestão Florestal e Intervir preventivamente em áreas Estratégicas” 
Implementar programa de redução de combustíveis” cujas ações a 

redução parcial ou total da 
para a defesa de pessoas e edificações e de 

se a implantação da LAMM.RR, a 400 kV sobre as faixas de gestão de 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do concelho de Lamego. 

s, rede viária, linhas elétricas e pontos de 
se existir desde já na referida zona um Mosaico de Parcelas de 

Gestão de Combustíveis, que foi complementado com as FGC referentes à proteção dos aglomerados 
s, polígonos industriais, às linhas elétricas de muito alta, alta e média tensão, rede primária e 

A implantação da LMAT em causa vem ao encontro dos objetivos do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
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Figura 4.16– Faixas de Gestão de Combustível definidas no Plano Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios do concelho de Lamego e implantação da LAMM.RR, a 400 kV 
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Medida 44.  Relativamente à proteção e segurança das pessoas e bens contra incêndios florestais, deverá 
dar-se cumprimento ao DL n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo DL. N.º 17/2009, de 14 
de fevereiro. 

No artigo 13º do DL nº 17/2009, de 14 de fevereiro é referido que “
de combustível, de interesse municipal ou local, e, no âmbito da protecção civil de populações e 
infraestruturas, cumprem as funções refer
sobre: a) As redes viárias e ferroviárias públicas; 
eléctrica; “ 

No Artigo 15.º deste mesmo diploma legal
redes secundárias de faixas de gestão de combustível, que “
nos planos municipais de defesa da floresta contra incêndios
c) Pelas linhas de transporte  e distribuição 
providencie a gestão do combustível numa f
exteriores acrescidos de uma faixa de largura n
REN, SA terá obrigação de assegurar o disposto neste diploma legal.

Medida 38 . Proceder a uma consulta específica à Câmara Municipal de Armamar e ao Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC), entidades com responsabilidade de gerir o Centro de Meios Aéreos, de modo a não 
colocar em causa a sua utilização segura com a implantação d

Em fase de licenciamento administrativo será enviado o projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV à 
Câmara Municipal de Armamar e ao Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) para obtenção de parecer por 
parte destas entidade. Desde já se refere
o troço 1A será implantado em território do município de Armamar.

Medida 39.  Proceder a uma consulta aos Serviços Municipais de 
Florestal abrangidos, no sentido de proceder a uma análise mais detalhada das condicionantes locais 
suscetíveis de serem afetadas com a implantação do projeto.

Para dar cumprimento a este Elemento da DIA foram contatados os Serviç
Gabinetes Técnicos pertencentes aos concelhos atravessados pelos troços de linha nova a construir. Assim 
foram contatados o Gabinete de Armamar (relativamente ao troço 1A), o Gabinete de Lamego (no que se 
refere ao troço 3) e o Gabinete de Paredes (no que se refere ao troço 7). No 
cópias das cartas enviadas. Até à data de elaboração do presente relatório do RECAPE não foram, ainda, 
recebidas respostas destas entidades.
quanto às condicionantes do território no âmbito da elaboração do EIA.

Medida 40 . Cumprir as normas constantes na Circula
do INAC, no que respeita às limitações em altura e baliza

O projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV inclui a sinalização de apoios e a balizagem de vãos, de 
forma a cumprir as normas constantes na Circular de Informação aeronáutica nº 10/03, de 6 de maio.  
Refere-se, ainda, que, em sede de licenciamento o presente projeto será às entidades competentes para 
emissão de parecer. 

 

Medida 45.  No âmbito das interceções com infraestruturas rodoviárias, deverão ser respeitadas as zonas de 
servidão non aedificandi estabelecidos no DL n.º 13/94, de 15 de janeiro, em conjunto com o DL n.º 13/71, 
de 23 de janeiro. 

De uma forma geral o projeto cumpre as zonas de servidão non aedificandi estabelecidas para as principais 
vias sobrepassadas.  
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Relativamente à proteção e segurança das pessoas e bens contra incêndios florestais, deverá 
se cumprimento ao DL n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo DL. N.º 17/2009, de 14 

No artigo 13º do DL nº 17/2009, de 14 de fevereiro é referido que “As redes secundárias de faixas de gestão 
de combustível, de interesse municipal ou local, e, no âmbito da protecção civil de populações e 
infraestruturas, cumprem as funções referidas nas alíneas b) e c) do n.º 2 deste artigo e desenvolvem 

iárias e ferroviárias públicas; b) As linhas de transporte e distribuição de energia 

No Artigo 15.º deste mesmo diploma legal, relativo à defesa de pessoas e bens , refere, relativamente às 
redes secundárias de faixas de gestão de combustível, que “Nos espaços florestais previamente definidos 

planos municipais de defesa da floresta contra incêndios é obrigatório que a entidade responsável:
e distribuição de energia eléctrica em muito alta tensão

a gestão do combustível numa faixa correspondente à projecção vertical dos cabos c
de uma faixa de largura não inferior a 10 m para cada um dos lados;

REN, SA terá obrigação de assegurar o disposto neste diploma legal. 

. Proceder a uma consulta específica à Câmara Municipal de Armamar e ao Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC), entidades com responsabilidade de gerir o Centro de Meios Aéreos, de modo a não 
colocar em causa a sua utilização segura com a implantação do projeto.  

Em fase de licenciamento administrativo será enviado o projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV à 
de Armamar e ao Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) para obtenção de parecer por 

parte destas entidade. Desde já se refere que, dos troços novos a construir no âmbito da LAMM.RR apenas 
o troço 1A será implantado em território do município de Armamar.  

Proceder a uma consulta aos Serviços Municipais de Proteção Civil e Gabinete Técnico 
Florestal abrangidos, no sentido de proceder a uma análise mais detalhada das condicionantes locais 
suscetíveis de serem afetadas com a implantação do projeto. 

Para dar cumprimento a este Elemento da DIA foram contatados os Serviços Municipais de Proteção Civil e 
Gabinetes Técnicos pertencentes aos concelhos atravessados pelos troços de linha nova a construir. Assim 
foram contatados o Gabinete de Armamar (relativamente ao troço 1A), o Gabinete de Lamego (no que se 

) e o Gabinete de Paredes (no que se refere ao troço 7). No Anexo C
cópias das cartas enviadas. Até à data de elaboração do presente relatório do RECAPE não foram, ainda, 
recebidas respostas destas entidades. De qualquer forma, as Câmaras Municipais foram consultadas 
quanto às condicionantes do território no âmbito da elaboração do EIA. 

. Cumprir as normas constantes na Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio 
do INAC, no que respeita às limitações em altura e balizagens de obstáculos artificiais à navegação aérea.

O projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV inclui a sinalização de apoios e a balizagem de vãos, de 
rir as normas constantes na Circular de Informação aeronáutica nº 10/03, de 6 de maio.  

se, ainda, que, em sede de licenciamento o presente projeto será às entidades competentes para 

No âmbito das interceções com infraestruturas rodoviárias, deverão ser respeitadas as zonas de 
cidos no DL n.º 13/94, de 15 de janeiro, em conjunto com o DL n.º 13/71, 

De uma forma geral o projeto cumpre as zonas de servidão non aedificandi estabelecidas para as principais 

Recarei, a 400 kV e 
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Relativamente à proteção e segurança das pessoas e bens contra incêndios florestais, deverá 
se cumprimento ao DL n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado e republicado pelo DL. N.º 17/2009, de 14 

As redes secundárias de faixas de gestão 
de combustível, de interesse municipal ou local, e, no âmbito da protecção civil de populações e 

idas nas alíneas b) e c) do n.º 2 deste artigo e desenvolvem -se 
b) As linhas de transporte e distribuição de energia 

, refere, relativamente às 
Nos espaços florestais previamente definidos 
é obrigatório que a entidade responsável: (…) 

de energia eléctrica em muito alta tensão  e em alta tensão 
vertical dos cabos condutores 

dos lados;(…).  Assim, a 

. Proceder a uma consulta específica à Câmara Municipal de Armamar e ao Instituto Nacional de 
Aviação Civil (INAC), entidades com responsabilidade de gerir o Centro de Meios Aéreos, de modo a não 

Em fase de licenciamento administrativo será enviado o projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV à 
de Armamar e ao Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC) para obtenção de parecer por 

, dos troços novos a construir no âmbito da LAMM.RR apenas 

Civil e Gabinete Técnico 
Florestal abrangidos, no sentido de proceder a uma análise mais detalhada das condicionantes locais 

os Municipais de Proteção Civil e 
Gabinetes Técnicos pertencentes aos concelhos atravessados pelos troços de linha nova a construir. Assim 
foram contatados o Gabinete de Armamar (relativamente ao troço 1A), o Gabinete de Lamego (no que se 

Anexo C  apresentam-se 
cópias das cartas enviadas. Até à data de elaboração do presente relatório do RECAPE não foram, ainda, 

icipais foram consultadas 

de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio 
gens de obstáculos artificiais à navegação aérea. 

O projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV inclui a sinalização de apoios e a balizagem de vãos, de 
rir as normas constantes na Circular de Informação aeronáutica nº 10/03, de 6 de maio.  

se, ainda, que, em sede de licenciamento o presente projeto será às entidades competentes para 

No âmbito das interceções com infraestruturas rodoviárias, deverão ser respeitadas as zonas de 
cidos no DL n.º 13/94, de 15 de janeiro, em conjunto com o DL n.º 13/71, 

De uma forma geral o projeto cumpre as zonas de servidão non aedificandi estabelecidas para as principais 
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Salienta-se que na zona do troço 7, a linha desenvolve-se em situação de proximidade à A4 entre os apoios 
P143/106/26 e o apoio P150/19, por forma a utilizar o mesmo corredor e, desta forma, minimizar a afetação 
de outras áreas. No desenvolvimento do projeto da linha nesta zona foi consultada a Brisa, em reunião 
havida a 1 de março de 2010. Todos apoios a instalar serão todos implantados fora da vedação que delimita 
a A4 (de acordo com informação fornecida pela Brisa), tendo a Brisa confirmado a não existência de 
interferências com as condições de operação da A4.  

De qualquer forma refere-se que o INIR será consultado em fase de licenciamento administrativo do projeto. 

 

Medida 46.  No caso de a linha interferir com áreas ardidas num período inferior a 10 anos, acautelar o 
levantamento da proibição de construção dos apoios da linha decorrente da aplicação do n.º 1, do art. 1º, do 
DL n.º 55/2007, de 12 de março, assumindo que se trata de ação de interesse público nos termos do n.º 5 
do mesmo artigo. 

Na Figura 4.17 e na Figura 4.18 apresenta-se a implantação da LAMM.RR, a 400 kV face à delimitação das 
áreas ardidas num período inferior a 10 anos.  Na Tabela 4.10 apresenta-se a listagem dos apoios da 
LAMM.RR, a 400 kV, que serão implantados em áreas que foram percorridas por incêndios nos últimos 10 
anos. Para estes apoios a REN, SA providenciará o levantamento da proibição, ao abrigo do disposto no DL 
nº 55/2007, de 12 de março.  

Tabela 4.10 – Apoios da LAMM.RR, a 400 kV que serão implantados em áreas que foram percorridas por incêndios nos 
últimos 10 anos (troços novos a construir) 

Ano Troço 1A Troço 3 Troço 7 

2011 -- -- -- 

2010 -- -- P163/6, P164/5 

2009 -- -- -- 

2008 -- -- -- 

2007 -- -- -- 

2006 -- -- -- 

2005 -- 
P18, P19, 
P50/14, 
P51/15, 

P156/13, P157/12, P158/11, P158/10, P160/9, P161/8, 
P162/7, P166/3, P167/2, P168/1 

2004 -- P47 -- 

2003 -- -- -- 

2002 -- -- -- 
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Figura 4.17– LAMM.RR, a 400 kV e 
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nos últimos 10 anos (2007 – 2011) 
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Figura 4.18– LAMM.RR, a 400 kV e zonas percorridas por incêndios nos últimos 10 anos (2002-2006) 
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Medida 47 . Cumprir a legislação vigente r
segurança e restrições de utilidade pública para as seguintes sobreposições identificadas:

a) Troço 1 – área com contrato de prospeção e pesquisa 
Resources Inc; 

 

Da consulta à base de dados do LNEG constata
com a denominação São Pedro das Águias diz respeito a uma área com 4512,8 ha
dos concelhos de Tabuaço e São João da Pesqueira, 
alvo de um pedido de celebração de contrato administrativo para atribuição de uma área para um período 
de exploração de experimental de vários minérios, publicado no Aviso nº 14997/2012, no Diário da 
República, 2ª Série, nº 216, de 8 de novembro. Refere
nomeadamente o troço 1 desta linha, não interfere com esta área já que este troç
concelho de Armamar, tal como se pode observar na Figura 4.

Ainda da consulta à base de dados do LNEG constata
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais 
MNPPP0323, localizada nos concelhos de Armamar, S.
área de 164,98 km2, também da concessionária Colt Resources Inc.
14846/2012, no Diário da República, 2ª Série, nº 214, de 8 de outubro
área cadastral aparece com a indicação de “em Publicitação”)

Da observação da Figura 4.19 constata
insere nesta área delimitada, o mesmo 
desta área de grandes dimensões pela linha, e ao facto de ainda não estar definido 
concessão com o Estado Portugu
concreto, considera-se que a implantação da linha não será responsável por qualquer interferência e/ou 
impacte em termos de uma eventual fut
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. Cumprir a legislação vigente relativamente às servidões administrativas, distâncias mínimas de 
segurança e restrições de utilidade pública para as seguintes sobreposições identificadas:

área com contrato de prospeção e pesquisa – MNPP02307 – concedida à empresa Colt 

Da consulta à base de dados do LNEG constata-se que a área de cadastro com a referência 
com a denominação São Pedro das Águias diz respeito a uma área com 4512,8 ha
dos concelhos de Tabuaço e São João da Pesqueira, da concessionária Colt Resources Inc. Esta área foi 
alvo de um pedido de celebração de contrato administrativo para atribuição de uma área para um período 

ental de vários minérios, publicado no Aviso nº 14997/2012, no Diário da 
República, 2ª Série, nº 216, de 8 de novembro. Refere-se, contudo, que o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, 
nomeadamente o troço 1 desta linha, não interfere com esta área já que este troço da linha se l
concelho de Armamar, tal como se pode observar na Figura 4.19.  

Ainda da consulta à base de dados do LNEG constata-se a existência de um pedido de requisição da 
atribuição de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais variados para a área de cadastro 

, localizada nos concelhos de Armamar, S. João da Pesqueira e Tabuaço, abrangendo uma 
, também da concessionária Colt Resources Inc. Este pedido foi publicado no Aviso nº 

República, 2ª Série, nº 214, de 8 de outubro (na base de dados do LNEG esta 
área cadastral aparece com a indicação de “em Publicitação”).  

constata-se que o troço 1 da LAMM.RR, a 400 kV (incluindo o troço 1A) 
, o mesmo acontecendo com a SAMM. Atendendo ao atravessamento marginal 

desta área de grandes dimensões pela linha, e ao facto de ainda não estar definido 
concessão com o Estado Português para esta área, nem estar definido nenhum plano de exploração 

se que a implantação da linha não será responsável por qualquer interferência e/ou 
impacte em termos de uma eventual futura exploração mineira. 

Recarei, a 400 kV e 

 

Página 131 

elativamente às servidões administrativas, distâncias mínimas de 
segurança e restrições de utilidade pública para as seguintes sobreposições identificadas: 

concedida à empresa Colt 

se que a área de cadastro com a referência MNPP02307 e 
com a denominação São Pedro das Águias diz respeito a uma área com 4512,8 ha, localizada em território 

a concessionária Colt Resources Inc. Esta área foi 
alvo de um pedido de celebração de contrato administrativo para atribuição de uma área para um período 

ental de vários minérios, publicado no Aviso nº 14997/2012, no Diário da 
que o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, 

o da linha se localiza no 

se a existência de um pedido de requisição da 
variados para a área de cadastro 

João da Pesqueira e Tabuaço, abrangendo uma 
Este pedido foi publicado no Aviso nº 

(na base de dados do LNEG esta 

(incluindo o troço 1A) se 
Atendendo ao atravessamento marginal 

desta área de grandes dimensões pela linha, e ao facto de ainda não estar definido qualquer contrato de 
s para esta área, nem estar definido nenhum plano de exploração 

se que a implantação da linha não será responsável por qualquer interferência e/ou 
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Figura 4.19– Localização do troço 1 da LAMM.RR, a 400 kV (que inclui o troço novo a construir 1A) e das áreas sujeitas 
a pedido de prospeção e pesquisa e pedido de concessão mineira 

 

b) Troço 3 – área com contrato de prospeção e pesquisa, na zona de concessão de água mineral de 
“Águas de Cambres” – HMOPP0170, na zona de Cambres; 

Tal como referido na resposta à Condicionante A3, o projeto de execução da LAMM.RR, a 400 kV, não 
interfere com a área delimitada da concessão hidromineral HM061 – Águas de Cambres, não havendo a 
registar quaisquer impactes a este nível. 

 

c) Troço 5 e troço 7 – áreas potenciais e de salvaguarda de exploração com características 
geológicas favoráveis à ocorrência de recursos geológicos, com eventual interesse económico. 

A DIA emitida para o procedimento de AIA nº 2196, referente ao primeiro EIA desenvolvido para o projeto 
da LAMM.RR aprovou a alternativa 5A  que corresponde à manutenção da linha existente, não havendo a 
registar qualquer interferência física com o território, pelo que o mesmo não é alvo de análise em sede do 
presente RECAPE. 

Relativamente ao designado troço 7  da LAMM.RR, a 400 kV, a única potencial interferência do projeto em 
estudo com áreas potenciais de recursos geológicos ocorre na zona de chegada à SRR, onde se encontra 
referenciada uma ocorrência antimonífera designada por Serra de Pias Sul, que se encontra inserida na 
área potencial aurífera e antimonífera das Banjas – Santa Iria – Pias, também descrita no PDM de Paredes.  



Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar
Modificação das Linhas Valdigem- Carrapat
Volume 2 - Relatório Técnico 
Conformidade Ambiental do Projeto de Execução

 

Imp – 5007_R4A 
 

Apenas 2 dos apoios da LAMM.RR, a 400 kV ser
apoio P168/1) tal como se pode observar na
implantada no interior da área delimitada da concessão
concessão mineira (designada por Serra de
atualmente abandonada (o período de concessão indicado na base de dados do LNEG é 1890
sendo de prever a ocorrência de impactes associados à implantação destes dois apoios.

Figura 4.20– Concessão Mineira Serra de Pias Sul e LAMM.RR, a 400 kV e Subestação de Recarei

 

4.5. Plano de Monitorização
Tendo em consideração a análise de impactes efetuada nos 2 EIAs e o conteúdo das DIAs
presente Plano de Monitorização diz apenas respeito à monitorização da avifauna. A DIA emitida a 24 de 
Setembro de 2012 refere que “não é necessária a implementação de um plano de monitorização dado que 
os valores de ruído ambiente previstos c
relativamente a esta matéria a DIA refere, ainda, que “ 
que ocorram reclamações. Nesses casos devem ser efetuadas medições acústicas no(s) local(ais)
reclamação e averiguado o cumprimento dos valores limite legais

Relativamente à monitorização da avifauna, considera
Setembro de 2012 referia a necessidade de monitorização da avifauna no que res
A DIA emitida a 27 de Fevereiro de 2013 requer a monitorização do troço 3.
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dos apoios da LAMM.RR, a 400 kV serão implantados na área da concessão (apoio P
e pode observar na Figura 4.20, sendo de registar que a própria 

implantada no interior da área delimitada da concessão (parcela 235). Segundo informação obtida esta 
mineira (designada por Serra de Pias Sul – 235, 239, 241, 265, 430 38 Sb) 

(o período de concessão indicado na base de dados do LNEG é 1890
sendo de prever a ocorrência de impactes associados à implantação destes dois apoios.

Concessão Mineira Serra de Pias Sul e LAMM.RR, a 400 kV e Subestação de Recarei

Plano de Monitorização  
Tendo em consideração a análise de impactes efetuada nos 2 EIAs e o conteúdo das DIAs
presente Plano de Monitorização diz apenas respeito à monitorização da avifauna. A DIA emitida a 24 de 

não é necessária a implementação de um plano de monitorização dado que 
os valores de ruído ambiente previstos com o projeto não se aproximam dos valores legais
relativamente a esta matéria a DIA refere, ainda, que “ apenas deverão ser salvaguardadas as situações em 
que ocorram reclamações. Nesses casos devem ser efetuadas medições acústicas no(s) local(ais)
reclamação e averiguado o cumprimento dos valores limite legais”.  

Relativamente à monitorização da avifauna, considera-se relevante salientar que a DIA emitida a 24 de 
Setembro de 2012 referia a necessidade de monitorização da avifauna no que respeita aos troços 3, 5 e 7. 
A DIA emitida a 27 de Fevereiro de 2013 requer a monitorização do troço 3. 

Recarei, a 400 kV e 
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na área da concessão (apoio P167/2 e 
própria SRR se encontra 

Segundo informação obtida esta 
235, 239, 241, 265, 430 38 Sb) encontra-se 

(o período de concessão indicado na base de dados do LNEG é 1890-1965), não 
sendo de prever a ocorrência de impactes associados à implantação destes dois apoios. 

 

Concessão Mineira Serra de Pias Sul e LAMM.RR, a 400 kV e Subestação de Recarei 

Tendo em consideração a análise de impactes efetuada nos 2 EIAs e o conteúdo das DIAs emitidas, o 
presente Plano de Monitorização diz apenas respeito à monitorização da avifauna. A DIA emitida a 24 de 

não é necessária a implementação de um plano de monitorização dado que 
om o projeto não se aproximam dos valores legais”. Ainda 

apenas deverão ser salvaguardadas as situações em 
que ocorram reclamações. Nesses casos devem ser efetuadas medições acústicas no(s) local(ais) alvo de 

se relevante salientar que a DIA emitida a 24 de 
peita aos troços 3, 5 e 7. 
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Relativamente aos troços 5 e 7 refere-se o seguinte: 

• Troço 5 : Na altura de realização do EIA da LAMM.RR, a 400 kV, foram estudadas duas alternativas 
para o troço 5: a Alternativa 5A que correspondia à manutenção da linha já construída (Linha 
Valdigem-Vermoim, a 220 kV) com apoios de 400kV e a Alternativa 5B que correspondia a um troço 
de linha nova, a norte da linha existente, desenvolvendo-se numa zona de cariz naturalizado. A DIA 
emitida para este EIA veio a selecionar a Alternativa 5A como opção preferida, correspondendo, 
assim, à manutenção da linha existente, sem necessidade de quaisquer intervenções físicas sobre 
o território. Refere-se que a linha Valdigem-Vermoim, a 220 kV foi alvo de procedimento de AIA 
próprio, no âmbito do qual foi proposto um plano de monitorização da avifauna. Assim sendo, a 
monitorização da avifauna neste troço, já construído, encontra-se devidamente enquadrada no 
âmbito deste mesmo procedimento e não estará incluída no presente procedimento de AIA. 
 

• Troço 7 : De acordo com a análise dos impactes na ecologia, efetuada em sede do EIA da 
LAMM.RR, a 400 kV, entre P22 e P52 e Desvios de Linhas Associadas, não foram identificados 
impactes relevantes na ecologia neste troço, já que as espécies identificadas não apresentam 
estatuto de conservação elevado, tendo-se apenas proposto a adoção de BFDs num troço de 
reduzida extensão. Neste contexto, considera-se que não se justifica a implementação de um plano 
de monitorização da avifauna neste troço. 

Em resumo, o Plano de Monitorização que se apresent a no Anexo F  diz respeito unicamente à 
Avifauna e incide sobre o designado troço 3 da LAMM .RR, a 400 kV. 
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5. Síntese do cumprimento da DIA

Apresenta-se seguidamente uma síntese do cumprimento da DIA pelo projeto de execução da LAMM.RR, a 
400 kV: 

Relativamente às Condicionantes  estabelecidas nas DIAs refere

DIA Proc. AIA nº 2196 

• O projeto localiza-se a mais de 4m de casas de ha
artigo 48º do Regulamento do PDM de Armamar relativo a “redes de distribuição de energia” e 
cumprindo a Condicionante 1

• Avaliou-se a possibilidade de considerar um afastamento de 5km do projeto relativamente a
locais de scooping usados no combate aos incêndios florestais, tendo
linha nova a construir não se desenvolvem no interior dos círculos 
havendo, assim, qualquer alteração de traçado, de l inha 
cumprimento à  Condicionante 2

• As Condicionantes 3 e 4
Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) incluído no Plano de Acompanhamento 
Ambiental (PAA) que será seguido em fase de obra e através do cumprimento dos procedimentos 
de licenciamento administrativo.

DIA Proc. AIA nº 2555 

• A REN, SA assumiu o compromisso de elaborar um 
dos impactes cumulativos associados às infra
(RNT) localizadas no Alto Douro Vinhateiro e na res petiva Zona Especial de Proteção
entregar à APA no período de

• A REN, SA assumiu o compromisso de implement
casal de Águia de Bonelli do Vale de Varosa
aprovação do RECAPE. 

• O projeto da LAMM.RR, a 400 kV 
HM061 – Águas de Cambres

• As Condicionantes A4 e A5
Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) incluído no Plano de Acompanhamento 
Ambiental (PAA) que será seguido em fase de obra.
 

Relativamente aos Elementos a entregar em Fase de RECAPE
seguinte: 

DIA Proc. AIA nº 2196 

• O Elemento 1  da DIA apontava para a necessidade de consulta e obtenção de pareceres de um 
conjunto de entidades:  

o Foi solicitado parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, embora ainda não 
tenha sido recebida resposta desta entidade.

o Considerou-se que o
Infraestruturas seriam realizados em fase de licenciamento administrativo.

o Considerou-se não haver razão para solicitar parecer à empresa Águas do Douro e Paiva já 
que os troços novos a c
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Síntese do cumprimento da DIA  

se seguidamente uma síntese do cumprimento da DIA pelo projeto de execução da LAMM.RR, a 

estabelecidas nas DIAs refere-se o seguinte: 

se a mais de 4m de casas de habitação, permitindo cumprir o estabelecido no 
artigo 48º do Regulamento do PDM de Armamar relativo a “redes de distribuição de energia” e 

Condicionante 1 . 
se a possibilidade de considerar um afastamento de 5km do projeto relativamente a

locais de scooping usados no combate aos incêndios florestais, tendo-se concluído que 
linha nova a construir não se desenvolvem no interior dos círculos de 5km atrás
havendo, assim, qualquer alteração de traçado, de l inha nova, a realizar de para dar 

Condicionante 2 . 
4 consideram-se respondidas  através da implementação do Plano de 

Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) incluído no Plano de Acompanhamento 
seguido em fase de obra e através do cumprimento dos procedimentos 

de licenciamento administrativo. 

A REN, SA assumiu o compromisso de elaborar um estudo que contemple a avaliação integrada 
dos impactes cumulativos associados às infra estruturas da Rede Nacional de Transporte 
(RNT) localizadas no Alto Douro Vinhateiro e na res petiva Zona Especial de Proteção
entregar à APA no período definido para tal, dando cumprimento à Condicionante A
A REN, SA assumiu o compromisso de implementar um Plano de Ação para a manutenção do 
casal de Águia de Bonelli do Vale de Varosa , num período estimado em 3 anos a iniciar

O projeto da LAMM.RR, a 400 kV não interfere com a área delimitada da concessão hidromineral 
Águas de Cambres, pelo que se considera cumprida a Condicionante A3

A5 consideram-se respondidas  através da implementação do Plano de 
Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) incluído no Plano de Acompanhamento 

AA) que será seguido em fase de obra. 

Elementos a entregar em Fase de RECAPE  estabelecidas nas DIAs refere

da DIA apontava para a necessidade de consulta e obtenção de pareceres de um 

Foi solicitado parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, embora ainda não 
tenha sido recebida resposta desta entidade. 

se que os contatos com o Instituto Geográfico Português e a Direção
Infraestruturas seriam realizados em fase de licenciamento administrativo.

se não haver razão para solicitar parecer à empresa Águas do Douro e Paiva já 
que os troços novos a construir não interferem com as infraestruturas desta empresa.

Recarei, a 400 kV e 
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se seguidamente uma síntese do cumprimento da DIA pelo projeto de execução da LAMM.RR, a 

bitação, permitindo cumprir o estabelecido no 
artigo 48º do Regulamento do PDM de Armamar relativo a “redes de distribuição de energia” e 

se a possibilidade de considerar um afastamento de 5km do projeto relativamente aos 
se concluído que os troços de 
de 5km atrás referidos, não 

nova, a realizar de para dar 

através da implementação do Plano de 
Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) incluído no Plano de Acompanhamento 

seguido em fase de obra e através do cumprimento dos procedimentos 

estudo que contemple a avaliação integrada 
estruturas da Rede Nacional de Transporte 

(RNT) localizadas no Alto Douro Vinhateiro e na res petiva Zona Especial de Proteção , e 
Condicionante A 1. 

Plano de Ação para a manutenção do 
num período estimado em 3 anos a iniciar-se com a 

não interfere com a área delimitada da concessão hidromineral 
Condicionante A3 . 

através da implementação do Plano de 
Implementação das Medidas de Minimização (PIMM) incluído no Plano de Acompanhamento 

estabelecidas nas DIAs refere-se o 

da DIA apontava para a necessidade de consulta e obtenção de pareceres de um 

Foi solicitado parecer à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional, embora ainda não 

s contatos com o Instituto Geográfico Português e a Direção-Geral de 
Infraestruturas seriam realizados em fase de licenciamento administrativo. 

se não haver razão para solicitar parecer à empresa Águas do Douro e Paiva já 
onstruir não interferem com as infraestruturas desta empresa. 
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• Foi estudada a possibilidade de uma solução alternativa menos impactante para a sobrepassagem 
da linha entre os apoios P153/16 - P154/15 e entre os apoios P165/4 - P166/3, para dar resposta ao 
Elemento 2  da DIA: 

o Relativamente ao primeiro vão, na impossibilidade de evitar por completo a sobrepassagem 
da classe de espaço “áreas residenciais de baixa densidade”11, concluiu-se que a única 
forma de minimizar essa sobrepassagem seria através da construção de um apoio adicional 
aos já previstos, o que se considerou originar impactes negativos adicionais e ser mais 
impactante que a situação original.  

o Relativamente ao segundo vão, uma vez que a linha se desenvolve transversalmente a esta 
classe de espaços, constata-se uma impossibilidade de minimizar esta situação dentro das 
áreas de estudo avaliadas em sede de EIA e, consequentemente, sem alterar 
substancialmente as condições em que foi dado parecer favorável em sede de anteprojeto. 

o Neste contexto recomendou-se que o projeto de execução siga o traç ado definido em 
anteprojeto nestas duas situações . 

 

DIA Proc. AIA nº 2196 

• Com o RECAPE é apresentada a Proposta do Plano de Ação para a Manutenção do Casal de 
Águia de Bonelli do Vale do Varosa, dando cumprimento ao Elemento B1 . 

• Não é possível, na presente fase de RECAPE, dar cumprimento ao Elemento B2 , uma vez que não 
é possível definir e apresentar uma Planta de Acessos à obra. Propõe-se, contudo, uma medida no 
PIMM referente à necessidade da Entidade Executante elaborar e submeter à aprovação do Dono 
da Obra o Plano de Acessos à Obra, tendo em consideração as condicionantes identificadas em 
sede de EIA e traduzidas em cartografia. Considera-se que o cumprimento do Elemento B2 é 
apenas possível em fase prévia ao início da obra . 

• Não é possível, na presente fase de RECAPE, dar cumprimento ao Elemento B3 , já que a definição 
do número de estaleiros, sua área e localização é uma atividade que, por imposição legal, deverá 
realizada pela Entidade Executante, aquando do planeamento da obra e antes do início da mesma, 
devendo esta proposta ser submetida à aprovação do Dono da Obra. Propõe-se, contudo, uma 
medida no PIMM relacionada com as condicionantes que a Entidade Executante deverá ter em 
conta na seleção dos mesmos, traduzidas em cartografia. Considera-se que o cumprimento do 
Elemento B3 é apenas possível em fase prévia ao iní cio da obra . 

• Não se encontrando ainda elaborada a carta de classificação acústica do município de Lamego e 
sendo o traçado definido em anteprojeto similar ao projeto de execução, considerou-se que não 
haverá razão para proceder à reavaliação do ambiente sonoro, encontrando-se cumprido o 
Elemento B4 .   

• Os locais de apoios referidos no Elemento B5  correspondem a locais que apresentavam condições 
de fraca visibilidade do solo (pela presença de vegetação densa) e apoios que se encontram dentro 
de propriedades privadas e sem acesso. Estas condições mantêm-se e apenas em fase de obra, 
após desmatagem dos locais dos apoios e negociações com os proprietários será possível aceder 
aos mesmos em condições para a realização da prospeção requerida. Aliás as DIAs emitidas 
apontam estas a necessidade de reprospeção dos locais destes apoios como uma atividade a ser 
desenvolvida em fase prévia ao inicio da obra, o que se considerou no PIMM. Assim sendo 
considera-se que o cumprimento do Elemento B5 é apenas possível em fas e prévia ao início 
da obra . 

• A REN, SA compromete-se a elaborar e entregar à Autoridade de AIA o referido estudo, no prazo 
de dois anos previsto na DIA, dando cumprimento ao Elemento C . 

                                                      
11 De acordo com a proposta de Carta de Ordenamento do município de Paredes, elemento ainda não publicado. 
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Relativamente às Condições para o Licenciamento ou Autorização do Pr ojeto 
Minimização e Compensação  estabelecidas nas duas DIAs refere

DIA Proc. AIA nº 2555 

Relativamente às medidas a implementar em fase de elaboração do projeto de exe cução

• No designado troço da LAMM.RR, a 400 kV, os apoios a implantar localizam
servidão da En313, EN2 e IP3/A24, 

• A localização dos apoios nas extremas das parcelas é uma atividade que é levada a cabo em fase 
de obra, após negociação com os proprietários, se tal for do seu interesse, razão pela qual se 
incluiu esta medida no PIMM, considerando
assegurado, na medida dos interesses dos proprietár ios, em fase de obra

• A generalidade das medidas dirigidas à fase de preparação e execução da obra, salvo algumas 
exceções devidamente justificadas no RECAPE, foram integradas no PIMM e serã
Caderno de Encargos da Obra, permitindo 

DIA Proc. AIA nº 2196 e DIA Proc. AIA nº 2555

De uma forma geral as medidas a implementar em 
integradas no PIMM que faz parte i
salvo algumas exceções que são devidamente justificadas no RECAPE. Assim, 
medidas será assegurado em fase obra, através da im plementação do PAA.

O cumprimento das medidas a implementar em 
implementação dos procedimentos habituais da REN, SA nestas matérias e do cumprimento das 
Especificações Técnicas para as mesmas

O cumprimento das medidas a implementar em 
desativação que a REN, SA se compromete a apresentar caso se proceda à desativação da linha.

Relativamente a Outros Elementos
referenciadas. As medidas E4 e 42 foram consideradas como não aplicáveis, uma vez que a área de 
implantação da linha não se encontra abrangida pela zona afetada (onde foi detetada presença de 
nemátodo da maderia do pinheiro).
INAC para obtenção de parecer relativamente ao Centro de Meios Aéreos seria efetuado em sede de 
licenciamento administrativo, altura em que será dado cumprimento ao disposto na Medida 38 da DIA 
Proc.AIA nº 2196. 

 

O  Plano de Monitorização  diz resp
LAMM.RR, a 400 kV . 

A DIA Proc. AIA nº 2196 referia ainda, além do troço 3, a
troços 5 e 7. Considerou-se, contudo, que:

• No  troço 5 a alternativa 5B
naturalizado para a qual se equacionou, em sede de EIA a necessidade de monitorização
foi aprovada a alternativa 5A que corresponde a uma linha existente, que já foi alvo de 
monitorização definido em sede do procedimento de AIA próprio. 

• Relativamente ao troço 7, uma vez que 
espécies identificadas não apresentam e
justifica a implementação de um plano de monitorização da avifauna.
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Condições para o Licenciamento ou Autorização do Pr ojeto 
estabelecidas nas duas DIAs refere-se o seguinte: 

implementar em fase de elaboração do projeto de exe cução

No designado troço da LAMM.RR, a 400 kV, os apoios a implantar localizam
servidão da En313, EN2 e IP3/A24, dando cumprimento às medidas D1 e D2
A localização dos apoios nas extremas das parcelas é uma atividade que é levada a cabo em fase 
de obra, após negociação com os proprietários, se tal for do seu interesse, razão pela qual se 
incluiu esta medida no PIMM, considerando-se que o cumprimento da 
assegurado, na medida dos interesses dos proprietár ios, em fase de obra
A generalidade das medidas dirigidas à fase de preparação e execução da obra, salvo algumas 
exceções devidamente justificadas no RECAPE, foram integradas no PIMM e serã
Caderno de Encargos da Obra, permitindo dar cumprimento à medida D4 . 

e DIA Proc. AIA nº 2555  

De uma forma geral as medidas a implementar em fase de preparação e execução da obra
integradas no PIMM que faz parte integrante do PAA, e serão incluídas no Caderno de Encargos da Obra, 
salvo algumas exceções que são devidamente justificadas no RECAPE. Assim, o cumprimento destas 
medidas será assegurado em fase obra, através da im plementação do PAA.  

das a implementar em fase de exploração será assegurado através da 
implementação dos procedimentos habituais da REN, SA nestas matérias e do cumprimento das 
Especificações Técnicas para as mesmas. 

O cumprimento das medidas a implementar em fase de desativação  será assegurado através do plano de 
desativação que a REN, SA se compromete a apresentar caso se proceda à desativação da linha.

Outros Elementos , o projeto de execução dá cumprimento à generalidade das medidas 
E4 e 42 foram consideradas como não aplicáveis, uma vez que a área de 

implantação da linha não se encontra abrangida pela zona afetada (onde foi detetada presença de 
. Considerou-se que o contato com a Câmara Municipal de A

INAC para obtenção de parecer relativamente ao Centro de Meios Aéreos seria efetuado em sede de 
licenciamento administrativo, altura em que será dado cumprimento ao disposto na Medida 38 da DIA 

diz respeito unicamente à Avifauna  e incide sobre o designado 

inda, além do troço 3, a necessidade de monitorização da avifauna 
se, contudo, que: 

5B que foi estudada correspondia a um traçado novo, numa zona de cariz 
naturalizado para a qual se equacionou, em sede de EIA a necessidade de monitorização
foi aprovada a alternativa 5A que corresponde a uma linha existente, que já foi alvo de 

onitorização definido em sede do procedimento de AIA próprio.  
Relativamente ao troço 7, uma vez que não foram identificados impactes relevantes na ecologia
espécies identificadas não apresentam estatuto de conservação elevado) consider
justifica a implementação de um plano de monitorização da avifauna. 

Recarei, a 400 kV e 
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Condições para o Licenciamento ou Autorização do Pr ojeto – Medidas de 

implementar em fase de elaboração do projeto de exe cução : 

No designado troço da LAMM.RR, a 400 kV, os apoios a implantar localizam-se fora das áreas de 
dando cumprimento às medidas D1 e D2 . 

A localização dos apoios nas extremas das parcelas é uma atividade que é levada a cabo em fase 
de obra, após negociação com os proprietários, se tal for do seu interesse, razão pela qual se 

cumprimento da medida D3 será 
assegurado, na medida dos interesses dos proprietár ios, em fase de obra . 

A generalidade das medidas dirigidas à fase de preparação e execução da obra, salvo algumas 
exceções devidamente justificadas no RECAPE, foram integradas no PIMM e serão incluídas no 

.  

fase de preparação e execução da obra  foram 
ntegrante do PAA, e serão incluídas no Caderno de Encargos da Obra, 

o cumprimento destas 

será assegurado através da 
implementação dos procedimentos habituais da REN, SA nestas matérias e do cumprimento das 

será assegurado através do plano de 
desativação que a REN, SA se compromete a apresentar caso se proceda à desativação da linha. 

projeto de execução dá cumprimento à generalidade das medidas 
E4 e 42 foram consideradas como não aplicáveis, uma vez que a área de 

implantação da linha não se encontra abrangida pela zona afetada (onde foi detetada presença de 
se que o contato com a Câmara Municipal de Armamar e 

INAC para obtenção de parecer relativamente ao Centro de Meios Aéreos seria efetuado em sede de 
licenciamento administrativo, altura em que será dado cumprimento ao disposto na Medida 38 da DIA 

e incide sobre o designado troço 3 da 

necessidade de monitorização da avifauna nos 

correspondia a um traçado novo, numa zona de cariz 
naturalizado para a qual se equacionou, em sede de EIA a necessidade de monitorização. Contudo, 
foi aprovada a alternativa 5A que corresponde a uma linha existente, que já foi alvo de 

não foram identificados impactes relevantes na ecologia (as 
considerou-se que não se 
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Em síntese  pode-se dizer que: 

• No RECAPE demonstrou-se que as Condicionantes  referidas nas duas DIAs emitidas são 
cumpridas  pelo projeto de execução. Salienta-se que existem elementos cujo cumprimento apenas 
será avaliado posteriormemte, uma vez que os mesmos apenas serão apresentados à entidade de 
AIA num período de 2 anos (DIA Proc. AIA nº 2555 - Condicionante A1 - Estudo que contemple a 
avaliação integrada dos impactes cumulativos associados às infraestruturas da Rede Nacional de 
Transporte (RNT) localizadas no Alto Douro Vinhateiro e na respetiva Zona Especial de Proteção). 

• Relativamente aos Elementos a entregar em Fase de RECAPE  estabelecidas nas duas DIAs 
refere-se o seguinte: 

o DIA Proc. AIA nº 2196 - De uma forma geral foi dado cumprimento aos elementos 
requeridos pela DIA para apresentação na fase de RECAPE. No que respeita ao Elemento 
1 considerou-se, contudo, que os contatos com o Instituto Geográfico Português e a 
Direção-Geral de Infraestruturas seriam realizados em fase de licenciamento administrativo. 
Relativamente ao Elemento 2, estudaram-se as situações requeridas pela DIA tendo-se 
concluído pela impossibilidade de minimizar as mesmas sem criar impactes negativos 
adicionais sobre outros descritores, tendo-se considerado, assim, que o traçado definido em 
anteprojeto seria mais favorável que qualquer outra alternativa que pudesse ser estudada 
nesta fase de RECAPE.  

o DIA Proc. AIA nº 2196 -  De uma forma geral foi dado cumprimento aos elementos 
requeridos pela DIA, passíveis de poderem ser elaborados e entregues na fase de RECAPE. 
Os Elementos B1, B e C consideram-se cumpridos com a entrega do presente RECAPE. 
Não é possível, na presente fase de RECAPE, dar cumprimento ao Elementos B2, B3 e B5, 
uma vez que os mesmos dizem respeito a atividades que apenas podem ser executadas 
em fase prévia à obra, após adjudicação da empreitada de construção. Considera-se, assim, 
que a demonstração do cumprimento destas medidas será efetuado em fase prévia à obra, 
estando tal devidamente previsto no âmbito do PAA que se propõe.  

• Relativamente às Condições para o Licenciamento ou Autorização do Pr ojeto – Medidas de 
Minimização e Compensação : 

o A DIA Proc. AIA nº 2555 estabelece um conjunto de medidas a implementar em fase de 
projeto de execução  que foram cumpridas na generalidade. 

o De uma forma geral ambas as DIAs incluem um conjunto de medidas a implementar em 
fase de preparação e execução da obra , que foram integradas no PIMM que faz parte 
integrante do PAA, e serão incluídas no Caderno de Encargos da Obra, salvo algumas 
exceções que são devidamente justificadas no RECAPE. Assim, o cumprimento destas 
medidas será assegurado em fase obra, através da implementação do PAA. 

o O cumprimento das medidas a implementar em fase de exploração será assegurado 
através da implementação dos procedimentos habituais da REN, SA nestas matérias e do 
cumprimento das Especificações Técnicas para as mesmas. 

o O cumprimento das medidas a implementar em fase de desativação  será assegurado 
através do plano de desativação que a REN, SA se compromete a apresentar caso se 
proceda à desativação da linha. 

o Relativamente às medidas incluídas sob a designação de Outros Elementos considera-se 
que o projeto de execução cumpre a generalidade das mesmas, salvo algumas exceções 
devidamente justificadas no RECAPE. 

o É apresentado um  Plano de Monitorização  no RECAPE, que vem dar cumprimento às 
medidas relativas a este aspeto nas DIAs emitidas. O Plano de Monitorização que se 
apresenta diz respeito unicamente à Avifauna  e incide sobre o designado troço 3 da 
LAMM.RR, a 400 kV . A DIA Proc. AIA nº 2196 indicava, ainda, os troços 5 e 7 como 
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passíveis de serem alvo do Plano de Monitorização, tendo
que as situações avaliadas não justificam a necessidade de implementação do mesmo.

 

Pelo exposto, julga-se que os estudos realizados nesta fase do projeto, as medidas de minimização de 
impacte propostas para a fase de construção e de exploração, e a impleme
Minimização e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, se ajustam e 
evidenciam a conformidade do Projeto Executivo com as condições estabelecidas na DIA, em prejuízo de 
elementos a serem entregues em fase posterior.
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passíveis de serem alvo do Plano de Monitorização, tendo-se demonstrado no RECAPE 
ue as situações avaliadas não justificam a necessidade de implementação do mesmo.

se que os estudos realizados nesta fase do projeto, as medidas de minimização de 
impacte propostas para a fase de construção e de exploração, e a implementação da Lista de Medidas de 
Minimização e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, se ajustam e 
evidenciam a conformidade do Projeto Executivo com as condições estabelecidas na DIA, em prejuízo de 

em fase posterior. 
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se demonstrado no RECAPE 
ue as situações avaliadas não justificam a necessidade de implementação do mesmo. 

se que os estudos realizados nesta fase do projeto, as medidas de minimização de 
ntação da Lista de Medidas de 

Minimização e do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, se ajustam e 
evidenciam a conformidade do Projeto Executivo com as condições estabelecidas na DIA, em prejuízo de 
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Anexo A: Declarações de Impacte Ambiental (DIA)
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Declarações de Impacte Ambiental (DIA) 

Declarações de Impacte Ambiental (DIA)
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Declarações de Impacte Ambiental (DIA)  
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A.1. DIA para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, 
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Declarações de Impacte Ambiental (DIA) 

DIA para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, emitida a 24 de setembro de 2010
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emitida a 24 de setembro de 2010  





Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar
Modificação das Linhas  Valdigem-Carrapatelo 1 e Valdigem
Volume 2 - Relatório Técnico 
Anexo A: Declarações de Impacte Ambi

 

Imp – 5007_R4A 
 

A.2. DIA para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, entre P22 e P51 e Desvios de Linha 
Associados, emitida a 
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DIA para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, entre P22 e P51 e Desvios de Linha 
Associados, emitida a 28 de fevereiro de 2013 
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DIA para o projeto da LAMM.RR, a 400 kV, entre P22 e P51 e Desvios de Linha 
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Anexo B: Elementos de Projeto
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B.1. Elementos Gerais da linha

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Exe cução da Linha Armamar -Recarei, a 400 kV e 
Carrapatelo 1 e Valdigem-Vermoim 4, a 220 kV  

Elementos Gerais da linha  
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B.2. Postes e Fundações  
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B.3. Silhuetas 
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Familia MT 
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Familia Q 
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Anexo C: Correspondência trocada com entidades
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Correspondência trocada com entidades  
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Anexo D: Peças Desenhadas

 

Desenho 1:  Implantação da LAMM.RR, a 400 kV

Desenho 2:  Reserva Agrícola Nacional

Desenho 3:  Reserva Ecológica Nacional

Desenho 4:  Elementos Patrimoniais 

Desenho 5:  Carta de Exclusão dos Estaleiros 

Desenho 6 : Carta de Exclusão dos Acessos
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Peças Desenhadas  

Implantação da LAMM.RR, a 400 kV  

rícola Nacional  

Reserva Ecológica Nacional  

Elementos Patrimoniais  

Carta de Exclusão dos Estaleiros  

: Carta de Exclusão dos Acessos 
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