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ANEXO I

Pareceres das Entidades Externas

Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV para a Subestação de Paraimo
Processo de Pós-Avaliação 372

1.

INTRODUÇÃO

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o
Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005,
de 8 de Novembro e pela Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro, a DGEG – DirecçãoGeral de Energia e Geologia, na qualidade de entidade licenciadora, remeteu à Agência Portuguesa do
Ambiente (APA), o Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) do Ramal
da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV para a Subestação de Paraimo, para efeitos de de PósAvaliação.
Este RECAPE surge na sequência da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) emitida para o respectivo
Estudo Prévio (Processo de AIA n.º 1872) a 12 de Dezembro de 2008.
A respectiva Comissão de Avaliação (CA) integrou representantes da APA, na qualidade de Autoridade
de AIA, do Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e Arqueológico (IGESPAR) e da Comissão
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro):
APA (coordenação)

Eng.ª Sara Sacadura Cabral

APA (acompanhamento público)

Dr.ª Rita Cardoso

IGESPAR

Dr.ª Alexandra Estorninho

CCDR Centro

Dr. Joaquim Marques

A CA contou ainda com a colaboração da Eng.ª Maria João Leite, do Departamento de Alterações
Climáticas, Ar e Ruído (DACAR) da APA, na apreciação do factor Ambiente Sonoro.
O proponente do projecto é a empresa REN – Rede Eléctrica Nacional, SA, entidade concessionária da
Rede Nacional de Transporte.
O RECAPE, datado de Julho de 2010, é da responsabilidade da empresa ECOSSISTEMA, Consultores
em Engenharia do Ambiente, Lda, e é composto por três volumes:
Volume 1 - Sumário Executivo;
Volume 2 – Relatório Técnico, com os respectivos anexos e peças desenhadas;
Volume 3 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO).
Juntamente com o RECAPE foi também apresentado um exemplar do Projecto de Execução,
desenvolvido pelo consórcio EGSP, Energia e Sistemas de Potência, Lda e ESTEREOFOTO,
Geoengenharia, SA.
A metodologia de avaliação adoptada pela CA contemplou a análise do projecto de execução e
avaliação da sua conformidade com a DIA, de acordo com as disposições do artigo 28º do Decreto-Lei
n.º 69/2000, de 3 de Maio, na sua actual redacção, bem como a promoção de um período de
Acompanhamento Público e análise dos respectivos resultados.
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2.

ANTECEDENTES

O Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao Estudo Prévio do Ramal da Linha Lares – Lavos, a
400 kV, para a Subestação de Paraimo foi submetido à APA, em Abril de 2008, para efeitos de
instrução do procedimento de AIA, o qual terminou com a emissão da respectiva DIA a 12 de
Dezembro de 2008.
Em sede de procedimento de AIA foram avaliados corredores com uma largura de 400 m para
desenvolvimento do Projecto de Execução, todos com início junto à Central de Lares na Figueira da
Foz e término na subestação de Paraimo, na Anadia.
Os corredores encontravam-se divididos em seis troços, três dos quais apresentando corredores
alternativos:
Troço 1: corredor único com cerca de 5,3 km, que procura utilizar o espaço-canal da linha
Recarei – Lavos aí existente;
Troço 2: desenvolve-se entre o vale de Maiorca e a passagem da linha ferroviária do ramal da
Figueira da Foz, na proximidade de Ferreira-a-Nova. Apresenta 2 corredores alternativos, troço
2A e 2B, ambos com cerca de 10,5 km de extensão;
Troço 3: corredor único com cerca de 6,5 km de extensão, sem proximidade a povoações;
Troço 4: apresenta 2 corredores alternativos, troço 4A e 4B, ambos com cerca de 7,5 km de
extensão e a terminarem na área do maciço calcário de Andorinha;
Troço 5: corredor único com cerca de 15,3 km de extensão, com início junto a uma área de
extracção de inertes e que atravessa um território muito condicionado;
Troço 6: apresenta 2 corredores alternativos, troço 6A e 6B, ambos com cerca de 7,5 km de
extensão e muito próximos entre si.
A DIA condicionou o desenvolvimento do Projecto de Execução à adopção da combinação dos troços 1
+ 2B + 3 + 4B + 5 + 6B bem como ao cumprimento de um conjunto de condicionantes, de medidas
de minimização e de programas de monitorização, cujo cumprimento está em verificação no presente
procedimento de pós-avaliação.
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3.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DO PROJECTO

3.1. Objectivos
Esta nova ligação eléctrica é justificada pela necessidade de modernização e de reforço da rede de
transporte de electricidade em muito alta tensão, quer para aumentar a segurança e a fiabilidade da
rede nesta zona do País quer para aumentar a sua capacidade de transporte de energia, considerando
o aumento da produção eléctrica com origem nas centrais termoeléctricas de gás natural aqui
localizadas e previstas (Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado de Lares e Central de Ciclo
Combinado da Iberdrola em Leirosa, sendo que apenas a primeira se encontra já implantada).
O RECAPE salienta ainda como objectivos específicos do projecto a necessidade de:
Garantir, no futuro, a entrega na subestação de Paraimo de 430 MW correspondentes à
potência de um grupo da central de Lares, o que não é possível com a actual configuração da
RNT na zona.
Garantir, no futuro, a entrega na subestação de Paraimo de parte da produção da futura
Central de Lavos, o que também não é possível com a actual configuração da RNT na zona.
Reforços e melhorias intrínsecas à própria RNT, assegurando parte significativa dos trânsitos
de energia eléctrica neste eixo Norte – Sul a 400 kV após a entrada em serviço das novas
Centrais de Lares e de Lavos.
3.2. Localização
O Projecto de Execução em análise corresponde à construção de uma Linha de Muito Alta Tensão a
400 kV, em cabos aéreos, para ligação da Central de Lares à subestação de Paraimo, numa extensão
total de cerca de 54 km.
O Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV, para a Subestação de Paraimo desenvolve-se
com uma orientação geral de sul para norte, atravessando os concelhos da Figueira da Foz (freguesias
de Vila Verde, Maiorca, Alhadas, Santana e Ferreira-a-Nova) Montemor-o-Velho (freguesias de Liceia,
Arazede e Tentúgal), Coimbra (freguesia da Lamarosa), Cantanhede (freguesias de Outil, Portunhos,
Cordinhã, Murtede, Sepins e Bolho), Mealhada (freguesias de Barcouço e Ventosa do Bairro) e Anadia
(freguesias de Tamengos, Óis do Bairro, S. Lourenço do Bairro, Paredes do Bairro e Ancas).
Todos estes concelhos se localizam na Região Centro (NUTS II), os quatro primeiros pertencem ao
distrito de Coimbra e integram a NUTS III do Baixo Mondego, enquanto que os concelhos da
Mealhada e de Anadia pertencem ao distrito de Aveiro e integram a NUTS III do Baixo Vouga.
A linha não interfere com qualquer área sensível, de acordo com a definição constante na alínea b) do
Artigo 2º do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio na sua actul redacção. Refira-se, no entanto, que
terá 22 apoios localizados em solos integrantes da Reserva Agrícola Nacional e 43 apoios em áreas
integrantes da Reserva Ecológica Nacional (zonas de cheia, áreas de máxima infiltração, cabeceiras de
linhas de água).
Refira-se ainda que o traçado da linha desenvolve-se fora dos limites do corredor aprovado em sede
de procedimento de AIA, nomeadamente:
Entre os apoios 63 a 69, para evitar a intromissão na zona industrial de Arazede;
Entre os apoios 97 a 101, para evitar a intromissão sobre o complexo desportivo de Cordinhã;
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E nos apoios 103, 106, do 120 ao 124 e do 127 ao 131, para garantir a manutenção das
condições de desenvolvimento do projecto de alta velocidade ferroviária, conforme expresso
no subcapítulo 3.4.
3.3. Principais características do Projecto de Execução
O Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1 para a Subestação de Paraimo terá um comprimento
total de cerca de 54320 metros e será constituído por uma linha para suporte de dois circuitos
eléctricos a 400 kV.
A sul, o Ramal ficará ligado à Central de Lares, através da ligação de um dos circuitos a um pequeno
troço de linha já construído, e à Subestação de Lavos, através da ligação do seu outro circuito à linha
Lares – Lavos, também já existente. A norte, a linha ficará ligada à Subestação de Paraimo.
A linha será equipada com 145 apoios, além do pórtico final de ligação à Subestação de Paraimo. Os
apoios serão reticulados, o primeiro do tipo QT e os restantes 144 do tipo DL.
Do ponto de vista técnico, a linha será composta pelos seguintes elementos estruturais:
Dois cabos condutores por fase do tipo ACSR 595 (Zambeze).
Dois cabos de guarda sendo um do tipo OPGW e o outro convencional do tipo ACSR 153
(Dorking)
Apoios reticulados em aço da família “DL” (144) e do tipo “QT” (1)
Isoladores de vidro temperado do tipo U160BS e de material compósito para 400 kV e 160 kN
Cadeias de isoladores e acessórios adequados aos escalões de corrente de defeito máxima de
50 kA
Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes em betão, formados por
uma sapata em degraus e chaminé prismática ou fundações especiais dimensionadas caso a
caso
Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de
implantação dos apoios.
As características gerais da linha são:
Nº de circuitos trifásicos: 1
Nº de condutores por fase: 2
Tensão nominal: 400 kV
Tensão Máxima de Serviço: 420 kV
Frequência: 50 Hz
3.4. Alterações ao Estudo Prévio e desenvolvimento do Projecto de Execução
A Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2009, publicada a 27 de Janeiro de 2009, veio
estabelecer medidas preventivas para os corredores a estudar para o desenvolvimento do projecto da
ligação ferroviária de alta velocidade entre Lisboa e Porto, no troço entre Pombal e Oliveira do Bairro.
Estes corredores registam uma sobreposição parcial com alguns troços aprovados em sede de
procedimento de AIA da linha eléctrica em estudo, mais precisamente com quase todo o troço 5 e a
parte inicial do troço 6B, conforme Figura 1.
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Figura 1 – Sobreposição dos corredores sujeitos a medidas preventivas para o projecto de alta velocidade
ferroviária com os troços aprovados para a Linha (Adapt. Fig. 2 do Relatório Técnico do RECAPE)
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Esta situação implicou, no desenvolvimento do Projecto de Execução, a necessidade de ajustamentos
pontuais do traçado da linha eléctrica, por forma a procurar condições de compatibilização entre as
duas infraestruturas lineares, não só em termos de ocupação territorial mas também em termos de
operacionalidade técnica e de segurança.
Neste sentido, e com o duplo objectivo de dar cumprimento às condições impostas na DIA e de se
compatibilizar com os corredores definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 12/2009, de 27
de Janeiro de 2009, o Projecto de Execução agora apresentado desenvolve-se pontualmente fora do
corredor aprovado em sede de procedimento de AIA, embora o traçado se mantenha dentro da área
de estudo considerada no EIA.
Tratam-se de ultrapassagens, por algumas dezenas de metros, entre os apoios 63 a 69; 97 a 101; e
nos apoios 103, 106, do 120 ao 124 e do 127 ao 131.
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4.

ANÁLISE DO RECAPE

O RECAPE apresentado cumpre, na generalidade, os requisitos expressos no Anexo IV da Portaria n.º
330/2001, de 2 de Abril, designadamente quanto às normas técnicas para a estrutura destes
relatórios, permitindo verificar que o Projecto de Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA
e que dá cumprimento aos termos e condições nela fixados.
Salienta-se também que o RECAPE deve contemplar, na análise da conformidade ambiental, uma
caracterização e, se necessário, a avaliação de potenciais impactes ambientais gerados por alterações
que possam ter sido introduzidas no projecto, para além da apresentação pormenorizada das medidas
de minimização estabelecidas genericamente na DIA, bem como outras que venham a ser
consideradas relevantes, tendo em conta as eventuais alterações introduzidas.
Neste sentido, e tal como referido anteriormente, verificam-se algumas alterações no Projecto de
Execução face ao previsto em sede de procedimento de AIA, nomeadamente a ultrapassagem pontual
dos limites do corredor aprovado nas seguintes situações:
Entre os apoios 63 a 69;
Entre os apoios 97 a 101;
E nos apoios 103, 106, do 120 ao 124 e do 127 ao 131.
Tendo em conta que estas alterações permitem evitar a afectação da zona industrial de Arazede e do
complexo desportivo de Cordinhã, bem como garantir a necessária articulação como os corredores
reservados para o desenvolvimento do projecto de alta velocidade ferroviária, e que ainda assim o
traçado se mantem na área de estudo considerada no EIA, não são expectáveis impactes acrescidos
aos considerados em sede de emissão da DIA.
Não obstante, da análise dos documentos apresentados foram detectados alguns aspectos que
carecem de esclarecimento e/ou correcção. Neste sentido, apresenta-se de seguida a apreciação
específica relativa à verificação, caso a caso, do cumprimento dos vários pontos da DIA, sendo
unicamente abordados aqueles sobre os quais se considerou pertinente tecer comentários.
4.1. Condicionantes

A1) Desenvolver o projecto de execução, sempre que possível, nas servidões definidas pelas linhas de
muito alta tensão e/ou auto-estrada (AE) 14. Para o efeito, deve ser contactada a Brisal – AutoEstradas do Litoral, cujo parecer deve constar no RECAPE.
O Projecto de Execução demonstra a aproximação às seguintes áreas:
Servidões das linhas de muita alta tensão, nomeadamente da Linha Recarei-Lavos (do AP 01
ao AP19), o que não obsta a que, por exemplo, o AP12 e o A13 distem cerca de 125 m da
referida linha, tendo em conta uma servidão administrativa de protecção à linha com uma
largura de 45 m centrada no eixo;
Servidão da Auto-Estrada A14 (do AP 67 ao AP 78);
Servidões das vias-férreas, nomeadamente do Ramal da Figueira da Foz (do AP 34 ao AP 40),
não deixando de referir o AP04, face à Linha do Oeste.
Considera-se assim cumprida esta condicionante.
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A2) Desenvolver o projecto de execução de modo a salvaguardar a Mata da Fôja, devendo o traçado
ser estabelecido preferencialmente na servidão definida pela linha ferroviária que atravessa essa
Mata. Para o efeito, deve ser contactada a Autoridade Florestal Nacional e a Rede Ferroviária
Nacional, cujos pareceres devem constar no RECAPE..
Da análise do Projecto de Execução verifica-se que serão implantados quatro apoios (apoios 35, 36,
37 e 38) no interior da Mata da Fôja, os quais se aproximam do corredor da linha ferroviária do ramal
da Figueira da Foz.
No RECAPE constam também os pareceres emitidos pela Autoridade Florestal Nacional (AFN) e pela
Rede Ferroviária Nacional (REFER) sobre esta matéria.
A AFN reiterou a sua opinião contrária à escolha do troço 2B, tal como já havia feito em sede de
procedimento de AIA, enquanto a REFER apontou as condições técnicas exigidas para garantia da
segurança da linha ferroviária. Assim, considerou-se pertinente solicitar novamente o parecer destas
entidades no âmbito deste procedimento de pós-avaliação, conforme consta nos capítulos 5 e 6 do
presente relatório.

A3) Desenvolver o projecto de execução de modo a não afectar o complexo desportivo da Cordinhã.
Para o efeito, deve ser estabelecida uma alternativa local no sentido do traçado se desenvolver
na servidão definida pela linha de muito alta tensão Recarei-Rio Maior.
Da solução de traçado constante no Projecto de Execução (do AP 97 ao AP 101) resulta a não
afectação do Complexo Desportivo da Cordinhã, sendo que simultaneamente se posiciona junto à
Linha Recarei – Rio Maior. Considera-se esta proposta adequada em termos de ordenamento e
organização do território mas tal implica que o Projecto ultrapasse os limites do corredor seleccionado,
inserindo-se no entanto na área de estudo considerada no EIA.
Neste sentido, deve ser demonstrada a efectiva ocupação da servidão da referida linha de muita alta
tensão, pelos AP 98, 99, 100 e 101.

A4) Desenvolver o projecto de execução de modo a não afectar o Pólo (ou Parque) Logístico e
Industrial de Arazede e a unidade industrial Naturar. Para o efeito, deve ser estabelecida uma
alternativa local no sentido do traçado se desenvolver na servidão definida pela AE 14 e praça de
portagem existente na proximidade.
A solução de traçado constante no Projecto de Execução permite dar cumprimento a esta
Condicionante da DIA, dado que garante a não afectação do Parque Logístico e Industrial de Arazede
e da Unidade Industrial Naturar. Para tal o traçado ultrapassa os limites do corredor seleccionado,
inserindo-se no entanto na área de estudo considerada no EIA.

A6) Desenvolver o projecto de execução de modo a evitar a afectação de espaços urbanos e/ou
urbanizáveis, garantindo o maior afastamento possível, primando, contudo, a situação real
existente no terreno, no caso de edificações e outras infra-estruturas com usos sensíveis fora
daqueles espaços.
Considera-se que foi dado cumprimento a esta Condicionante da DIA. Contudo, o RECAPE alerta para
a proximidade de uma área edificada, entre os apoios 122 e ao 123, na povoação do Casal do Bolho
(concelho de Cantanhede), sem sobrepassagem de edifícios.
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Realça-se que esta aproximação à área edificada resultou do necessário afastamento á área reservada
para a linha ferroviária de alta velocidade, tendo como consequência o deslocamento do traçado da
linha eléctrica para fora dos limites do corredor estudado em sede de procedimento de AIA.

A9) Desenvolver o projecto de execução de modo a salvaguardar a Área Cativa – Águeda/Anadia,
devendo para o efeito ser contactada a Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), cujo
parecer deve constar no RECAPE.
O RECAPE realça que, estando a Subestação de Paraimo localizada no interior da extensa Área Cativa
Águeda / Anadia, se torna impossível evitar por completo a entrada da linha nesta área. Contudo, da
análise do Projecto de Execução verifica-se que apenas serão implantados quatro apoios (apoios 136,
137, 138 e 145) no interior da Área Cativa, desenvolvendo-se a linha praticamente nos limites da sua
demarcação, numa zona onde não se afigura expectável a exploração do recurso geológico (argilas),
dado que a envolvente apresenta uma ocupação edificada significativa.
Considera-se aceitável a justificação apresentada no RECAPE.
Contudo o RECAPE refere ainda que, embora tenha sido efectuado o contacto atempado com a DGEG,
esta entidade não emitiu parecer sobre esta matéria. Assim, considerou-se pertinente solicitar
novamente o parecer desta Direcção-Geal no âmbito deste procedimento de pós-avaliação, conforme
consta no capítulo 5 do presente relatório.

A15) Desenvolver o projecto de execução de modo a respeitar os valores limite fixados pelo
Regulamento Geral do Ruído.
Os elementos apresentados no RECAPE não permitem verificar o cumprimento desta condicionante,
dado que:
Não é referida a metodologia adoptada nem quaisquer fundamentos metodológicos,
nomeadamente, os valores de p e de L, assumindo que a metodologia adoptada é a
constante do “Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas
da Rede Nacional de Transporte de Electricidade” (sem data; posterior a Agosto de 2007), que
justifiquem os valores previstos do parâmetro LAeq,LT anual do ruído particular para verificação
do critério de exposição máxima;
Não é incluida a previsão do parâmetro LAeq,LT do mês mais crítico do ruído particular nem,
consequentemente, análise do cumprimento do critério de incomodidade;
As medições de ruído para caracterização da situação de referência não seguem o estipulado
na NP1730 nem na Circular de Clientes IPAC, nomeadamente no que se refere à
representatividade da técnica de amostragem adoptada (30 minutos por período de referência
para caracterizar indicadores de duração anual (Lden e Ln) ou mesmo mensal (LAeq,LT), tendo
sido encontrados valores inconsistentes em particular no local 3 (o valor medido no período
entardecer emerge 11dB(A) face ao do período diurno) e no local 4 (o valor medido no
período entardecer emerge 9dB(A) face ao do período diurno e o valor nocturno é superior em
4 dB(A) ao diurno). Esta fragilidade metodológica poderá comprometer o rigor das conclusões
sobre a verificação do critério de incomodidade.
Estas lacunas devem ser colmatas em documento a submeter à aprovação da Autoridade Nacional de
AIA, em fase prévia ao licenciamento.
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A16) Desenvolver o projecto de execução em conformidade com os resultados da prospecção
arqueológica sistemática do corredor seleccionado, de forma a evitar possíveis afectações no
património. Poderá ser necessário realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico que
permitam a definição das áreas arqueológicas e adaptar o traçado em função dos resultados
obtidos.
Da análise do relatório técnico-científico resultante dos trabalhos de prospecção arqueológica,
apresentado no Anexo 8 do Relatório Técnico do RECAPE, constata-se que não ocorrerão impactes
muito significativos e não minimizáveis sobre ocorrências patrimoniais.
São também preconizadas medidas de minimização gerais e específicas que deverão ser integralmente
cumpridas.
Considera-se assim cumprida a Condicionante A16 da DIA.
4.2. Elementos a entregar com o RECAPE

B1) Programa de Gestão de Resíduos em Obra, em consonância com os princípios da responsabilidade
pela gestão e da regulação da gestão de resíduos, consignados no Decreto-Lei n.º 178/2006, de
5 de Setembro, atendendo ainda aos seguintes aspectos principais: (1) identificar e classificar os
diferentes tipos resíduos gerados através dos códigos da Lista Europeia de Resíduos, (2) aplicar
os princípios da prevenção e redução e da hierarquização das operações de gestão de resíduos,
(3) garantir as condições técnicas adequadas nas operações de recolha, triagem, armazenagem e
transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais e da saúde, (4) assegurar o
encaminhamento para destino final adequado. O Programa deverá atender, em especial, à gestão
dos resíduos perigosos, à gestão dos fluxos específicos de resíduos e à gestão dos solos e rochas
não contaminados provenientes de operações de escavação quando constituam resíduos. O
Programa deverá ainda contemplar os requisitos e os procedimentos que assegurem a correcta
gestão dos resíduos gerados na fase de exploração, atendendo às vertentes anteriormente
mencionadas.
Da análise ao Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, apresentado no
Anexo 3 do Relatório Técnico do RECAPE, importa destacar a componente prevenção de resíduos,
nomeadamente quanto à reutilização em obra dos solos e resíduos de rocha não contaminados
provenientes das escavações para construção dos caboucos dos apoios da linha (terras de escavação)
e os restos de betão do preenchimento dos caboucos dos apoios.
O Plano de Gestão de Resíduos responsabiliza o empreiteiro da obra e eventuais subempreiteiros
perante o dono de obra.
Considera-se assegurado o cumprimento do disposto na DIA.

B3) Estudo com a identificação e avaliação dos impactes mais significativos e respectivas medidas de
minimização, para a alternativa local na zona do complexo desportivo da Cordinhã.
O traçado definido no Projecto de Execução permite a não afectação do Complexo Desportivo da
Cordinhã, projectando-se a nascente da linha Recarei – Lavos já aqui existente. Desta forma é evitada
qualquer interferência sobre esta área desportiva, o que implica contudo que o Projecto ultrapasse os
limites do corredor seleccionado, inserindo-se ainda assim na área de estudo considerada no EIA.
O RECAPE refere também que a Câmara Municipal de Cantanhede não manifestou qualquer reserva
relativamente ao traçado em Projecto de Execução.
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Assim, e tal como referido relativamente à Condicionante A3, considera-se a proposta adequada em
termos de ordenamento e organização do território.

B4) Estudo com a identificação e avaliação dos impactes mais significativos e respectivas medidas de
minimização, para a alternativa local na zona do Pólo (ou Parque) Logístico e Industrial de
Arazede e da unidade industrial Naturar.
A solução de traçado constante no Projecto de Execução evita qualquer interferência sobre o Parque
Logístico e Industrial de Arazede e sobre a Unidade Industrial Naturar, projectando-se a linha junto à
auto-estrada A14. Para tal o traçado ultrapassa os limites do corredor seleccionado em Estudo Prévio,
inserindo-se no entanto na área de estudo considerada no EIA.

B6) Identificação, relativamente ao factor Ambiente Sonoro, dos receptores potencialmente afectados
pela linha eléctrica e que serão alvo de um programa de monitorização na fase de exploração.
Da análise da planta do traçado (1:2000) identificam-se alguns edifícios a menos de cerca de 80 m do
da linha, os quais não são referidos como receptores sensíveis no Estudo apresentado no RECAPE,
nem tão pouco é esclarecido o seu uso.
Os edifícios em causa localizam-se na proximidade de:
Vão 04 - a cerca de 30 m Oeste do traçado;
Vão 05 - a cerca de 35 m Oeste do traçado;
AP27 – a cerca de 70 m Oeste do traçado;
AP 45 – a cerca de 70m Noroeste do traçado;
AP46 – a cerca de 30m Sudeste do traçado;
AP65/V22 – a cerca de 80m Norte do traçado;
AP125/V42 – a cerca de 25m Este do traçado;
Entre AP138 e AP139 – a cerca de 60 m Oeste do traçado.
Assim, o Estudo apresentado em resposta ao solicitado na DIA deve ser reformulado de forma a
contemplar estes edifícios como receptores sensíveis e/ou esclarecer quanto ao seu uso. Esta
reformulação deverá ser remetida à Autoridade de AIA para aprovação em fase prévia ao
licenciamento.

B9) Carta de condicionantes à localização do(s) estaleiro(s)/outras instalações de apoio à obra, a qual
deverá integrar o Caderno de Encargos da obra. Nessas condicionantes deverão, pelo menos, ser
considerados as áreas mencionadas na medida 7 do documento Medidas de Minimização Gerais
da Fase de Construção, disponível no sítio da Agência Portuguesa do Ambiente
(www.apambiente.pt).
O RECAPE apresenta a Carta de Condicionantes à localização de estaleiros (Desenho 5), a qual
demonstra a necessária abrangência desses condicionalismos e a convergência numa mesma carta
das matérias representadas no Desenho 3 “Síntese de Condicionantes” e no Desenho 4 “Reserva
Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional”, considerando-se cumprido o disposto na DIA.
Salienta-se o facto do promotor habitualmente utilizar terrenos industriais, pavilhões, áreas já
anteriormente utilizadas para estes efeitos ou situações semelhantes e os estaleiros não apresentam

grandes dimensões nem requerem instalações complexas nem incluem estaleiro social.
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Esta questão encontra-se contemplada no PAAO, nomeadamente na sua Medida 10 e no Anexo 2.
A inclusão desta Carta de Condionantes no Cadernos de Encargos assegurará o cumprimento da
interdição desses locais à implantação dos estaleiros.
4.3. Medidas de minimização

C1) Concretizar no RECAPE as medidas para a fase de construção, constantes do Anexo LA 15 do
documento Guia Metodológico para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da
Rede Nacional de Transporte de Electricidade (REN/APA), designadamente as seguintes: 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 52, 53, 54, 55, conciliando-as com as abaixo indicadas.
Neste âmbito, refira-se a relação entre as medidas para a fase de construção do Guia Metodológico

para a Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-Estruturas da Rede Nacional de Transporte de
Electricidade, indicadas na DIA como a considerar pelo Projecto, e o referido Plano de Resíduos, assim
como com o PAAO, o que demonstra não só a necessária integração dessas matérias nos diversos
documentos como a preocupação pelo efectivo cumprimento de todas essas acções de minimização,
algumas das quais revelam a necessária componente preventiva de impactes.
Considera-se assegurado o cumprimento do disposto na DIA.

C2) Implementar medidas para minimizar os impactes decorrentes das acções de instalação do(s)
estaleiro(s) e de outras instalações de apoio à obra relativamente à desmatação/desflorestação,
melhoramento ou abertura de acessos, e recuperação das áreas intervencionadas.
Considera-se assegurado o cumprimento do disposto na DIA, devendo contudo ser remetido, à
Autoridade de AIA, o Plano de Acessos após devidamente validado pelo dono de obra.

C11) Implementar medidas de minimização, relativas ao factor Ambiente Sonoro, no sentido de
reduzir a emissão de ruído na fase de construção.
Para melhor assegurar o cumprimento medida C11 da DIA, a redacção da medida 50 do Quadro 1 do
PAAO deve ser alterada da seguinte forma “Garantir que as operações mais ruidosas que se efectuem
até 400 m (…)”.

C14) Sinalizar e vedar, na fase de obra, as ocorrências patrimoniais que se situem até 50m da área de
intervenção do projecto, de modo a evitar a sua afectação.
Ao contrário do referido no Relatório Técnico do RECAPE, esta medida não consta do PAAO como
Medida 73, falha que deverá ser colmatada de forma a garantir o cumprimento do disposto na DIA.

C15) Definir, para a fase de construção, um dispositivo a estabelecer para o atendimento de
reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o projecto, o qual deverá estar
operacional antes do início da obra.
Esta Medida de Minimização encontra-se salvaguardada no PAAO, não através da Medida 6 como
indicado no Relatório Técnico do RECAPE, mas através da Medida 7.
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4.4. Plano de Acompanhamento Ambiental

E1) Definir, para a fase de construção, um dispositivo a estabelecer para o atendimento de
reclamações, sugestões e pedidos de informação sobre o projecto, o qual deverá estar
operacional antes do início da obra.
O Plano apresentado no Volume 3 do RECAPE permite dar cumprimento ao disposto na DIA. Este
documento deve contudo ser revisto tendo em conta os aspectos apontados no pontos anteriores.
4.5. Programas de Monitorização

F2) Programa de Monitorização do Ruído, para a fase de exploração.
Relativamente ao Plano de Monitorização de Ruído em fase de exploração, considera-se cumprido o
disposto na DIA.
No entanto, é necessário esclarecer relativamente ao texto do item 3.4 (que transcreve partes da DIA)
que por “valor de LAeq determinado na monitorização” deve entender-se o valor de LAeq,LT do mês
mais crítico determinado a partir dos resultados da monitorização, e por valor de LAeq “registado na
Situação de Referência” o valor de LAeq,LT determinado a partir dos resultados registados na
caracterização da Situação de Referência preferencialmente também durante o mês mais crítico.
Considera-se ainda, face à ordem de grandeza dos valores estimados de LAeq,LT do ruído particular
anual para o local 8, que a sua monitorização é dispensável.
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5.

PARECERES EXTERNOS

No âmbito deste procedimento de pós-avaliação foram consultadas as seguintes entidades externas:
Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego
Autoridade Florestal Nacional (AFN)
Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC)
BRISAL – Autoestradas do Litoral
Direcção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR)
Direcção-Geral de Energia e Geologia (DGEG)
Direcção-Geral de Saúde (DGS)
Direcção Regional de Agricultura e Pescas do Centro (DRAP Centro)
Direcção Regional da Economia do Centro (DRE Centro)
Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ICNB)
Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG)
REN Gasodutos
Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S.A. (RAVE)
Rede Ferroviária Nacional EPE (REFER)
Em resposta, foram recebidos os pareceres da ANPC, da BRISAL, da DGEG, da DGADR, da DRAP
Centro, do ICNB e da REFER, os quais se apresentam de forma sucinta, constando a sua cópia integral
no anexo I do presente documento.
A AFN emitiu parecer no âmbito do Acompanhamento Público, conforme indicado no capítulo 6 do
presente relatório.
A ANPC considera que o Projecto de Execução e o RECAPE dão resposta à DIA, nomeadamente no
que se refere às recomendações apresentadas por esta entidade em sede do procedimento de AIA.
Realça contudo a necessidade de elaborar um Plano de Segurança/ Emergência para a ocorrência de
acidentes ou outra situação de emergência.
A BRISAL salienta a necessidade de ter em conta as seguintes considerações:
Respeitar todas as imposições legais relacionadas com a intersecção dos limites de servidão
da A17, pelo projecto em apreço e, em particular, nos troços em que o respectivo traçado se
desenvolve paralelamente ou que a atravesse;
Escolha criteriosa da localização dos estaleiros e outras infra-estruturas de apoio à obra, no
sentido de se salvaguardarem as distâncias entre estas estruturas e a A17, a fim de se evitar
um aumento significativo da concentração de poeiras ao longo desta auto-estrada e as
correspondentes consequências ao nível da degradação do pavimento e insegurança dos
utentes.
A DGEG destaca a interferência da linha com o gasoduto de 1º escalão Setúbal – Braga (Lote 2), mais
concretamente na zona dos apoios n.º 128 e 129. Neste sentido, aponta a necessidade de cumprir
integralmente todas as disposições estabelecidas na legislação específica respeitante às condições de
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segurança do gasoduto, nomeadamente no que se refere às servidões administrativas, distâncias
mínimas de segurança e restrições de utilidade pública vigentes. A DGEG sugere por isso o contacto
com a empresa REN Gasodutos, proprietária desta infra-estrutura.
Em matéria de Recursos Geológicos, esta entidade considera não serem expectáveis impactes
negativos significativos pelo que emite parecer favorável ao Projecto de Execução.
A DGADR considera que o Projecto de Execução permite salvaguardar o disposto na DIA relativamente
ao Aproveitamento Hidroagrícola do Baixo Mondego (AHBM). Esta entidade entende contudo que a
Associação de Beneficiários da Obra de Fomento Hidroagrícola do Baixo Mondego, entidade gestora do
AHBM, deverá ser informada do cronograma das intervenções a ocorrer.
A DRAP Centro salienta que a sua análise incidiu sobre o cumprimento das condicionantes e medidas
da DIA relacionadas com as possíveis afectações do AHBM, as quais não se verificam, de áreas de
RAN e de outros solos de ocupação agrícola e dos recursos hídricos. Esta entidade considerou que as
mesmas se encontram vertidas para o RECAPE e para o PAAO, a integrar o Caderno de Encargos da
obra.
Neste sentido, a DRAP Centro considera que o Projecto de Execução se encontra conforme com o
disposto na DIA nesta matéria.
O ICNB considera que o RECAPE apresentado demonstra a conformidade ambiental do Projecto de
Execução com a DIA. Este Instituto realça todavia que o Programa de Monitorização da Avifauna e
Quirópteros, proposto para a fase de exploração por um período de um ano, lhe deverá ser remetido
para apreciação e que cabe a esta entidade a decisão sobre o seu prolongamento.
A REFER informa que o traçado global da linha observa na generalidade as condicionantes e requisitos
transmitidos por esta entidade nos sucessivos pareceres que emitiu sobre esta matéria, incluindo a
salvaguarda das intervenções previstas, no que concerne à Linha do Oeste, Ramal da Figueira, assim
como a compatibilização com o corredor da Linha de Alta Velocidade Lisboa/Porto.
Contudo, a REFER salienta que há ainda aspectos que importa verificar em pormenor e para os quais
o detalhe dos elementos apresentados com o RECAPE não é suficiente. Neste sentido, e tendo em
vista verificar a salvaguarda das áreas non aedificandi do Domínio Público Ferroviário, deverão ser
disponibilizadas à REFER para análise, uma cópia dos elementos essenciais do Projecto de Execução.
Previamente à execução da obra, deverão ser fornecidos à REFER os processos que permitam a
análise e concertação das acções, atendendo aos “Condicionalismos Genéricos para os
Atravessamentos so Caminho-de-Ferro”, documento já transmitido por esta entidade ao proponente
deste projecto.
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6.

ACOMPANHAMENTO PÚBLICO

O período de Acompanhamento Público decorreu durante 12 dias úteis, de 5 a 20 de Agosto de 2010,
tendo sido recebido um parecer, proveniente da Autoridade Florestal Nacional (AFN).
A AFN reitera o parecer já anteriormente emitido em fase de Estudo Prévio, referindo que, sendo a
Mata Nacional da Foja terreno pertencente ao domínio privado do Estado submetida a Regime
Florestal Total sob administração e gestão directa da AFN, não pode contrariar o disposto na Lei de
Bases da Política Florestal (Lei nº 33/96 de 17 de Agosto, artigo 8º, alínea c)).
No que diz respeito à solução de traçado delineado para a linha eléctrica, no que concerne ao troço
2B, constata que as recomendações da DIA sobre a minimização das interferências com a Mata
Nacional da Foja não foram consideradas.
Esta entidade não entende a razão do percurso delineado para a linha não aproveitar as
infraestruturas florestais existentes (rede viária e divisional existente) para ser implantada com o
mínimo de interferências na área arborizada.
Refere que a servidão da linha eléctrica é de 45 metros, pelo que, face à proposta de implantação da
linha em 1,6 km da Mata Nacional da Foja, torna-se obrigatório efectuar a desarborização em 7,2 ha.
Assim, de forma a minimizar aqueles impactes, a AFN refere que o traçado da linha eléctrica a partir
do apoio 34/V15 deve desenvolver-se a Oeste da linha ferroviária, se possível sobre terrenos florestais
privados, e na proximidade da localidade de Santana cruzar novamente a linha ferroviária para o lado
Este, de modo a progredir paralela à EM 347 até se poder projectar sobre o arrife 3 e neste, cumprir o
seu percurso até ao limite Norte da Mata Nacional da Foja.
Face ao exposto, a AFN reitera o parecer desfavorável ao projecto em avaliação.
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7.

CONCLUSÕES

O RECAPE agora apresentado cumpre, na generalidade, os requisitos expressos no Anexo IV da
Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, designadamente no que se refere às normas técnicas para a
estrutura destes relatórios. Considera-se igualmente que o RECAPE cumpre os objectivos específicos
de demonstração do cumprimento da DIA.
Constatando-se que, de uma forma geral, o Projecto de Execução obedece aos critérios estabelecidos
na DIA emitida em fase de Estudo Prévio e dá cumprimento aos termos e condições nela fixados, a CA
considera que o mesmo se encontra conforme.
No entanto, tendo em conta a apreciação feita ao longo do presente parecer, alguns aspectos deverão
ser clarificados, rectificados e/ou reformulados, com vista à verificação do cumprimento integral da
DIA.
Assim, previamente ao licenciamento, deverão ser apresentados à Autoridade de AIA, para apreciação
e aprovação, os seguintes elementos:
Estudo detalhado do traçado entre os apoios 34 e 39 que permita optimizar o cumprimento da
Condicionante A2, nomeadamente garantindo a localização da linha eléctrica na servidão
definida pelo ramal ferroviário da Figueira da Foz. O traçado a desenvolver deverá minimizar o
atravessamento da Mata da Fôja conforme previsto na referida condicionante e como tal
deverá ser objecto de parecer por parte da AFN, entidade responsável pela administração e
gestão directa desta área florestal.
Cartografia que demonstre que o traçado da linha entre os apoios 96 e 102 ocupa a área de
servidão da linha de muita alta tensão Recarei – Rio Maior.
Documento que permita verificar o cumprimento da Condicionante A15, colmantando as
lacunas identificadas, nomeadamente:
Referência à metodologia adoptada e aos parâmetros metodológicos que justifiquem os
valores previstos do parâmetro LAeq,LT anual do ruído particular para verificação do
critério de exposição máxima.
Inclusão da previsão do parâmetro LAeq,LT do mês mais crítico do ruído particular, dos
respectivos parâmetros metodológicos, e análise do cumprimento do critério de
incomodidade.
As medições de ruído para caracterização da situação de referência devem seguir o
estipulado na NP1730 e na Circular de Clientes IPAC, nomeadamente no que se refere à
representatividade da técnica de amostragem adoptada.
Reformulação do Estudo apresentado em resposta ao Elemento B6 de forma a contemplar os
seguintes edifícios como receptores sensíveis e/ou esclarecer quanto ao seu uso:
Vão 04 - a cerca de 30 m Oeste do traçado;
Vão 05 - a cerca de 35 m Oeste do traçado;
AP27 – a cerca de 70 m Oeste do traçado;
AP 45 – a cerca de 70m Noroeste do traçado;
AP46 – a cerca de 30m Sudeste do traçado;
AP65/V22 – a cerca de 80m Norte do traçado;
Parecer da Comissão de Avaliação
Setembro 2010

17

Ramal da Linha Central de Lares – Lavos 1, a 400 kV para a Subestação de Paraimo
Processo de Pós-Avaliação 372
AP125/V42 – a cerca de 25m Este do traçado;
Entre AP138 e AP139 – a cerca de 60 m Oeste do traçado.
Em fase prévia ao início da obra, deverá ser remetido à Autoridade de AIA o respectivo Plano de
Acessos e à ANPC o Plano de Segurança/Emergência solicitado por esta entidade no parecer emitido
no âmbito do presente procedimento de pós-avaliação.
O POOA deverá ser revisto de acordo com as indicações anteriormente apresentadas, nomeadamente
no que se refere à:
Alteração da redacção da medida 50 do Quadro 1 de forma a melhor assegurar o
cumprimento da medida C11 da DIA: “Garantir que as operações mais ruidosas que se
efectuem até 400 m (…)”.
Inclusão da Medida de Minimização C14 da DIA
Relativamente ao Plano de Monitorização de Ruído em fase de exploração, importa esclarecer que no
texto do item 3.4 (que transcreve partes da DIA) por “valor de LAeq determinado na monitorização”
deve entender-se o valor de LAeq,LT do mês mais crítico determinado a partir dos resultados da
monitorização, e por valor de LAeq “registado na Situação de Referência ” o valor de LAeq,LT
determinado a partir dos resultados registados na caracterização da Situação de Referência
preferencialmente também durante o mês mais crítico.
Considera-se ainda, face à ordem de grandeza dos valores estimados de LAeq,LT do ruído particular
anual para o local 8, que a sua monitorização é dispensável.
Por último, salienta-se que deverão ser tidos em consideração todos os comentários constantes no
presente parecer e que todas as alterações e elementos solicitados deverão constituir parte integrante
do Projecto de Execução a submeter a licenciamento, sempre que aplicável.
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ANEXO I
Pareceres das Entidades Externas
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PARECER
Consideramos que não existe qualquer condicionante geológica em termos de geomorfologia,
tectónica e património geológico à implantação do projecto, tal como é revelado pelo referido
relatório.

No âmbito do processo de Pós–Avaliação relativo ao projecto em epígrafe, considerando as
preocupações específicas evidenciadas no Parecer emitido a 15/09/2008 pelo Departamento de
Hidrogeologia do INETI (actualmente Unidade de Águas Subterrâneas do LNEG) sobre o Estudo de
Impacte Ambiental (Processo AIA nº 1872), enfatizamos, em particular, a necessidade de se evitar a
colocação de apoios da linha eléctrica em áreas ou pontos estratégicos de recarga/descarga de
aquíferos, explicitando, nomeadamente, o caso do Sistema Aquífero “Ança-Cantanhede” atentas as
suas características cársicas, com zonas de sumidouro e exsurgências.
Para os efeitos tidos como convenientes, segue a transcrição do conteúdo daquele Parecer:
“O Projecto em apreço reporta-se a uma nova linha de transporte de alta energia em muito
alta tensão que implicará a construção de uma linha dupla a 400 kV, com cerca de 53 km de
comprimento, desde a futura Central Termoeléctrica de Ciclo Combinado em Lares (Figueira
da Foz) até à já existente subestação de Paraimo (Anadia).
No que concerne à caracterização da situação de referência relativa ao descritor
“Hidrogeologia / Recursos Hídricos Subterrâneos”, informamos que a mesma se encontra
demasiado generalizada, sendo apenas apresentada uma síntese das principais
características dos sistemas aquíferos identificados em “Sistemas Aquíferos de Portugal
Continental” (INAG, 2000) e que são interceptados pelo traçado da linha, a saber: Sistema
Figueira da Foz–Gesteira, Sistema Aluviões do Mondego, Sistema Viso-Queridas, Sistema de
Tentúgal, Sistema Ança-Cantanhede e Sistema Cársico da Bairrada.
Devemos referir que, além destes sistemas aquíferos, o traçado da linha intercepta depósitos
plio-quaternários importantes do ponto de vista hidrogeológico, pertencentes ao Sistema
Aquífero Quaternário de Aveiro que se desenvolve para Norte, até Espinho. Mais em
concreto, esses depósitos correspondem às areias de duna (ocorrentes nos troços 2A, 2B e
início do troço 3 da linha), aos depósitos de terraço (ocorrentes sobretudo na parte final do
troço 5) e às denominadas “Areias de Cordinhã” (ocorrentes principalmente nas partes iniciais
dos troços 4A e 4B e na parte central do troço 5) que suportam unidades aquíferas onde são
conhecidas captações de água subterrânea (furos) capazes de proporcionar caudais na
ordem dos 10 litros/segundo.
Registamos também o facto do estudo não identificar os pontos de água susceptíveis de
serem afectados pela obra, nem tão pouco apresentar qualquer inventário implantado sobre
as Folhas 1:25 000 da Carta Militar de Portugal ao longo dos corredores a intervencionar.
Em particular, e em relação ao Sistema Aquífero Ança-Cantanhede que, sendo do tipo
cársico, apresenta apreciável vulnerabilidade à contaminação, lembramos a necessidade de
se esclarecer se, de algum modo, a obra, nos seus troços 4A, 4B e início do troço 5, poderá
interferir com a qualidade da água subterrânea ou com as condições da sua circulação, seja
por eventual colmatação de zonas de sumidouro, seja por afectação de exsurgências. Neste
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contexto, destaca-se a existência da conhecida nascente de Portunhos e dos furos que se
localizam no seu entorno, junto à confluência da ribeira do Olho da Giota e da ribeira de Ança.
Pese embora o facto de não ser expectável que uma obra da natureza da presente, na sua
fase de exploração, provoque impactes negativos sobre os recursos hídricos subterrâneos,
julgamos que, pelo menos para a definição do traçado final e na fase de construção da linha,
o estudo deve ter em consideração as preocupações aqui demonstradas, pelo que será
desejável a revisão do conteúdo do descritor em análise.”

Perante a fase em que se encontra o projecto, nada há a mencionar relativamente ao descritor
Recursos Minerais.
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