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1 Introdução 

O presente Volume constitui o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) da obra de 
execução dos Desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça e faz parte 
integrante do RECAPE – Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução 
daquele projecto. Com este documento pretende-se estabelecer as directrizes a serem 
seguidas no acompanhamento ambiental da construção do presente projecto, directrizes 
essas que deverão ser tomadas em devida consideração pela Entidade Executante da 
obra e pela Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental.  

O Projecto de Execução dos Desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça, 
tem como objectivo estabelecer a ligação entre a futura subestação de Lagoaça e as 
linhas de escalão de tensão de 220 kV existentes na sua envolvente. Esta será a primeira 
fase de um projecto que prevê igualmente a ligação do nível de tensão de 400 kV à 
subestação de Lagoaça e irá permitir o reforço da interligação a Espanha através de 
Aldeadávila e da futura ligação à central da Bemposta, constituindo um dos eixos 
fundamentais à concretização do MIBEL (Mercado Ibérico da Electricidade). 

A elaboração do presente PAA foi feita de acordo com a Especificação Técnica da REN, 
SA relativa à Supervisão e Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e 
Subestaçõe – Edição 02, e demais especificações técnicas (apresentadas no Anexo 1 ), 
elencando ainda as medidas e recomendações definidas na Declaração de Impacte 
Ambiental (DIA) do projecto. O seu desenvolvimento em obra deverá também considerar 
estes documentos. 

O PAA deverá ser revisto e desenvolvido em fase de obra pela Equipa de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental, de forma a complementar os aspectos do acompanhamento 
ambiental que não é possível definir nesta fase e a incluir eventuais medidas adicionais 
provenientes do Parecer da Comissão de Avaliação ao RECAPE. 
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2 Objectivos e âmbito 

O PAA tem como objectivos assegurar o cumprimento da legislação ambiental aplicável e 
garantir a implementação das medidas de minimização estabelecidas na DIA e no 
RECAPE do projecto de forma sistemática, rigorosa e eficiente através da definição de 
funções, responsabilidades e procedimentos. A execução do PAA, permitirá, ainda, a 
detecção atempada de potenciais impactes ambientais que possam eventualmente surgir 
no decorrer da obra, e que não tenham sido identificados anteriormente, bem como a sua 
resolução, localmente, através da adopção de medidas de minimização específicas.  

Tendo em conta a identificação e avaliação de impactes efectuada no âmbito do RECAPE 
e do EIA, o PAA incide sobre os seguintes descritores ambientais considerados relevantes 
e para os quais foram definidas medidas de minimização dos impactes ambientais 
negativos durante a fase de obra, nomeadamente:  

− Solos e ordenamento do território; 

− Recursos Hídricos; 

− Sócio-economia; 

− Ambiente Sonoro; 

− Paisagem; 

− Património; 

− Qualidade do Ar; 

− Ecologia; 

− Geologia. 

No âmbito do RECAPE foram, ainda, recomendadas medidas específicas relativamente à 
gestão de resíduos produzidos durante a obra. 

O PAA é um documento de apoio à gestão de obra, que deverá ter por base os objectivos 
ambientais definidos para a obra, a legislação ambiental em vigor e os princípios de uma 
correcta gestão ambiental. 

O presente PAA, desenvolvido para a presente empreitada inclui: 

� Indicação da composição da equipa técnica responsável pelo acompanhamento 
ambiental (Capítulo 3); 

� Descrição sumária do projecto e da zona de implantação (Capítulo 4); 

� Listagem da legislação ambiental fundamental e de outras normas aplicáveis 
(Capítulo 5.2); 

� Medidas de minimização a implementar em obra, quer as decorrentes do processo 
de AIA, quer outras consideradas oportunas (Capítulo 5.3); 
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� Síntese das actividades a realizar no âmbito do Acompanhamento Ambiental, 
incluindo actividades de formação/sensibilização, atendimento ao público, 
acompanhamento periódico da obra e acompanhamento especializado da mesma 
(Capítulo 5.4); 

� Documentos de suporte tais como procedimentos, instruções operacionais, 
especificações técnicas, planos e manuais a aplicar na realização das actividades 
de supervisão e acompanhamento ambiental, relatórios mensais e relatório final. 
Estes documentos podem ser fornecidos pela REN, S.A. ou elaborados pela 
Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (Capítulo 5.5). 
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3 Caracterização da Equipa de 
Supervisão e Acompanhamento 
Ambiental 

A constituição da equipa técnica será definida em fase de obra.  

Não obstante, considera-se que a Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental 
(ESAA) deverá integrar, no mínimo, um técnico com formação e experiência na área do 
ambiente, que será designado como o Técnico Responsável pelo Acompanhamento 
Ambiental (TRAA) que deverá permanecer na obra durante um período mínimo de dois 
dias por semana. 

As funções principais do TRAA podem discriminar-se como segue: 

� Gestão das comunicações e documentos;  

� Arquivo de toda a informação pertinente do foro ambiental e a sua circulação 
dentro da obra, com conhecimento da Entidade Executante; 

� Criação, manutenção e controlo do Livro de Ambiente da Obra; 

� Registo e processamento de contactos com a população; 

� Planeamento ambiental de actividades de construção; 

� Verificação da conformidade ambiental dos trabalhos de construção; 

� Levantamento e processamento de não conformidades/ ocorrências; 

� Formação e/ou sensibilização do pessoal de obra; 

� Actuação em situações de emergência com incidências ambientais; 

� Articulação com o acompanhamento arqueológico. 

Desta equipa deverá também fazer parte um arqueólogo com experiência neste tipo de 
trabalhos, uma vez que o Acompanhamento Arqueológico fará parte integrante do 
processo de Acompanhamento Ambiental.  
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4 Descrição sucinta do projecto 

4.1 Localização do projecto 
Os Desvios de linhas implantam-se na zona de transição entre o Alto Trás-os-Montes e o 
Douro (NUT 3 ), no concelho de Freixo de Espada à Cinta e na freguesia de Lagoaça, 
como é possível analisar na Figura 1 . 

 

Figura 1 – Enquadramento administrativo 
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Os Desvios de linhas apresentam uma extensão total de 11231 m, prevendo-se a 
ocupação permanente de 1653 m2 pelos seus 28 apoios 

4.2 Características técnicas do projecto 
Os elementos a seguir apresentados foram extraídos da Memória Descritiva do Projecto 
de Execução dos Desvios de linhas a 220 kV para a Subestação de Lagoaça 400/220 kV. 

Em termos gerais, cada um dos desvios de linhas integrados no Projecto a que se refere o 
presente RECAPE é constituído por elementos estruturais e equipamento normalmente 
usados em linhas do escalão de tensão de 220 kV e 400 kV (prevendo a passagem futura 
de algumas linhas para 400 kV), nomeadamente: 

� Apoios reticulados em aço da família MTG (nas zonas de gelo) e Q para linha 
simples e CW, YD e DL para linha dupla; 

� 1 Cabo Condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (Zebra) ou 2 
Cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR/AW 517 (Rail AW); 

� 2 Cabos de Guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 
(Dorking) e outro, do tipo OPGW, possuindo características mecânicas e eléctricas 
idênticas ao primeiro; 

� Cadeias de isoladores do tipo U160BS (IEC - International Electrical Commission) 
e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 50 kA; 

� 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; 

� Afixação de informação nos apoios: 

o Chapa de sinalização ou de advertência com o texto “PERIGO DE 
MORTE” e o nº de ordem do apoio na linha; 

o Chapa de identificação com o nome (sigla) da linha e o nº de telefone do 
departamento responsável; 

o Placas sinaléticas com o logótipo da REN, S.A. em todos os apoios 
localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas; 

o Sinal identificador do apoio para visualização aérea, nos apoios cuja 
numeração seja múltipla de dez. 

� Balizagem para a avifauna, a qual consiste na colocação de dispositivos salva-
pássaros (ou Bird Flight Diverters – BFD), nos cabos de guarda. 

Os desvios de linhas do escalão a 220 kV para a subestação de Lagoaça abrangidos pelo 
projecto em avaliação, na sua configuração final, são as seguintes (com os comprimentos 
aproximados indicados): 

− Linha Picote – Lagoaça 1 a 220 kV – 1,954 km; 

− Linha Picote – Lagoaça 1, ligação provisória a 220 kV – 0,450 km; 
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− Linha Bemposta – Lagoaça 1, a 220 kV – 1,940 km; 

− Linha Bemposta – Lagoaça 2, a 220 kV – 1,909 km; 

− Linha Lagoaça – Pocinho 1, ligação provisória a 220 kV – 0,917 km; 

− Linha Lagoaça – Pocinho 2, ligação provisória a 220 kV – 0,973 km; 

− Linha Lagoaça – Aldeadávila 2, ligação provisória a 220 kV – 1,317 km; 

− Linha Lagoaça – Aldeadávila 3, ligação provisória a 220 kV – 1,771 km. 

Sendo a topologia utilizada de um ou dois condutores por fase, com um ou dois circuitos 
trifásicos suportados por apoios em esteira horizontal, MTG, Q ou YD, ou esteira vertical 
CW ou DL. Optou-se pelo uso dos cabos ACSR/AW 517 (Rail AW) ou ACSR 485 (Zebra), 
pois são os que se adequam à potência a transportar para este projecto em particular e 
para as correntes de curto-circuito previstas. 

Os novos troços de linha apresentam uma extensão de 11231 m, com um total de 28 
novos apoios, 12 apoios da família MTG, 7 apoios da família CW, 5 apoios da família DL, 
3 apoios da família YD e 1 apoio da família Q, equipados com 2 cabos de guarda e 3 
cabos condutores. 

Dada a especificidade deste projecto foram feitas as seguintes considerações: 

− Em todos os vãos de transição entre os troços de linhas existentes e os troços de 
linhas novas foram mantidas as condições existentes tomando por base a 
informação constante nos projectos dessas linhas, nomeadamente, tipos de 
apoios e sua localização, tipos de fixações, tipos de cabos e condições de 
regulação destes. Aqueles vãos foram também tidos como referência para 
passagem de zona de vento (A) para zona com gelo (B), sendo os apoios de 
fronteira os previstos neste projecto; 

− O apoio AP02 (do tipo YDA3) das Linhas provisórias Lagoaça – Pocinho 1 e 2, vai 
ser ocupado, nesta fase de projecto, por dois ternos/seis cabos (um por fase), 
sendo futuramente utilizado para passagem duma linha de 400 kV com um 
terno/seis cabos (dois por fase) nos dois pontos de fixação exteriores dos braços e 
um dos pontos mais ao centro; 

− Em todo o estudo efectuado houve sempre o objectivo de minimizar o impacte e 
acomodar as evoluções futuras da RNT já previstas e ambientalmente avaliadas, 
optimizando a reutilização de apoios e adoptando desvios em postes de linha 
dupla, sendo alguns construídos para o nível de 400 kV. É igualmente neste 
contexto que na Linha Lagoaça – Aldeadávila 3, ligação provisória a 220 kV, nos 
vãos Pórt. – AP01 e AP02 – AP03 se instalam cabos condutores do tipo Rail AW 
(2 cabos por fase), portanto nestes locais as linhas ficam desde já com a sua 
configuração final. 

No contexto deste projecto prevê-se ainda a desmontagem parcial de algumas linhas, 
perfazendo um total de 18 apoios, nomeadamente:  

− Linha Picote-Pocinho, a 220 kV, entre os apoios AP96-AP101 – 6 apoios; 

− Linha Bemposta-Pocinho, a 220 kV, entre os apoios AP65-AP71 – 7 apoios; 

− Linha Pocinho-Aldeadávila, a 220 kV, entre os apoios AP83-AP86 – 4 apoios; 

− Linha Bemposta-Aldeadávila, a 220 kV, o apoio AP66 – 1 apoio. 
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4.3 Apoios 
O projecto em análise contempla a instalação de 28 apoios, dos quais 22 correspondem a 
vértices. Os apoios MTG, CW, YD, Q e DL e respectivas fundações foram já licenciados 
como elementos tipo das linhas da RNT pelo que se referem seguidamente apenas as 
respectivas características gerais: 

� Os apoios MTG, CW, YD, Q e DL são constituídos por estruturas metálicas 
treliçadas convencionais, constituídas por perfis L de abas iguais ligados entre si 
directamente ou através de chapas de ligação e parafusos; 

� Nos apoios da família MTG a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 19,12 
m e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 42,96 m. A altura máxima total é de 
47,06 m. A envergadura máxima entre consolas é de 14 m; 

� Nos apoios da família CW a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 22,60 
m e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 40,60 m. A altura máxima total é de 
57,45 m. A envergadura máxima entre consolas é de 12 m; 

� Nos apoios da família YD a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 20,50 
m e a altura máxima ao mesmo nível é de 40,50 m. A altura máxima total é de 
46,50 m. A envergadura máxima entre consolas é de 30 m; 

� Nos apoios da família Q a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 20,60 m 
e a altura máxima ao mesmo nível é de 40,60 m. A altura máxima total é de 45,60 
m. A envergadura máxima entre consolas é de 24,1 m; 

� Nos apoios da família DL a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 24,57 
m e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 52,57 m, a altura máxima total é de 
75,17 m. A envergadura máxima entre consolas é de 17 m. 

Para a totalidade dos apoios, as fundações são constituídas por quatro maciços 
independentes de betão, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. 
Conforme estipula o RSLEAT, 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 acções. O dimensionamento 
destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do terreno onde 
são implantadas. 

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

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 
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acordada com os respectivos 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, implica a passagem de grua para 
montagem dos apoios, e corresponde a cerca de 4 m de largura. Esta actividade 
é realizada com o recurso a corta-matos ou destroçador. Numa 2ª fase, é 
avaliada a necessidade de regularizar o terreno, sendo que esta actividade é 
realizada com recurso a retroescavadora. 

� Desmatação – A desmatação e abate de arvoredo ocorre apenas na envolvente 
dos locais de implantação dos apoios, numa área variável entre 100 e 200 m2, 
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 
motoserras, de forma a permitir manobrar a maquinaria necessária, e o 
consequente pisoteio da vegetação. 

� Abertura da faixa de protecção – A faixa de protecção corresponde a um corredor 
de 45 m de largura máxima, limitado por duas rectas 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 
apenas no caso de povoamentos de eucalipto; as restantes espécies florestais 
são objecto, caso necessário, de decote para cumprimento das distâncias 
mínimas de segurança. Esta actividade é realizada com o recurso a motoserras. 

� Trabalhos de topografia – Estes trabalhos incluem a piquetagem e marcação de 
caboucos dos apoios. 

� Abertura de caboucos – Esta actividade 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 respectivos locais de implantação.  

� Construção dos maciços de fundação e montagem das bases – Inclui a 
instalação da ligação à terra. Envolve operações de betonagem no local, com 
recurso, normalmente, a betão pronto. Esta actividade é realizada com o recurso 
a betoneiras e desenvolve-se na área de cerca de 400 m2, na envolvente do local 
de implantação do apoio. As fundações são constituídas por maciços de betão 
independentes e a sua área enterrada não é passível de tabelação atendendo 
que o seu dimensionamento é feito, caso a caso, de acordo com as 
características geológicas dos locais de implantação dos maciços de betão 
independentes. 

� Montagem dos apoios – 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 actividade desenvolve-se dentro da área de cerca de 400 m2, na 
envolvente do local de implantação do apoio. 

� Montagem dos cabos – Inclui o desenrolamento, regulação, fixação e amarração 
dos cabos condutores e de guarda. Esta actividade 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 
cerca de 400 m2, na envolvente do local de implantação do apoio. No cruzamento 
e sobrepassagem de obstáculos tais como vias de comunicação, linhas aéreas, 
linhas telefónicas, etc. são montadas estruturas porticadas, para sua protecção, 
durante os trabalhos de montagem. 
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Para as obras de desmontagem das linhas existentes, são realizadas as seguintes 
actividades sequenciais: 

� Instalação de Estaleiro e parque de materiais – Este deve ser preferencialmente 
localizado em zonas de bom acesso e em locais previamente infraestruturados, 
preferencialmente nas proximidades da linha. O parque de material deve ter 
espaço suficiente para o próprio material e para os equipamentos, estes 
devidamente identificados; 

� Verificação das condicionantes – Esta actividade consiste num apanhado das 
infra-estruturas e/ou vias de comunicação existentes ao longo do percurso da linha 
a desmontar; 

� Montagem de protecções terrestres (pórticos) – O tipo de protecção a montar é 
definido em função da infra-estrutura/via de comunicação que vai ser protegida e 
das condicionantes do terreno onde vai ser implantada. Os proprietários ou 
entidades responsáveis pelas mesmas devem ser informadas atempadamente e 
devem ser cumpridas as suas directivas, nomeadamente distâncias, sinalização e 
espiamentos. As protecções a montar consistem em pórticos constituídos 
normalmente por prumos e travessas devidamente espiados. Caso seja 
necessário, devido à largura da zona a proteger, serão montados dois pórticos que 
ficarão ligados com um tecto protector que pode ser constituído por cordas 
sintéticas dispostas em X. Esta actividade é realizada com o recurso a camião 
com grua, equipamento anti-queda específico e ferramentas manuais; 

� Reconhecimento, sinalização e abertura dos acessos – Sempre que possível são 
utilizados ou melhorados acessos existentes. A abertura de novos acessos é 
acordada com os respectivos 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, implica a passagem de grua para a 
desmontagem dos apoios, o que corresponde a aproximadamente a 4 m de 
largura. Esta actividade é realizada com o recurso a retro-escavadora. Depois de 
abertos os acessos, estes devem ser sinalizados com placas bem visíveis e 
estrategicamente colocadas. As placas devem ter o número do apoio que 
sinalizam; 

� Colocação dos cabos em roldanas – Esta actividade consiste na desmontagem 
das suspensões e amarrações existentes. No caso das suspensões consiste em 
retirar as “Varetas” e pinças do cabo, e colocar o mesmo dentro de uma roldana 
previamente presa no poste. No caso das amarrações os terminais são 
desencaixados das cadeias e é feita uma ligação através de acessórios “Estropos” 
entre os dois terminais, depois o cabo é colocado na roldana. Os detritos 
resultantes são transportados para o estaleiro onde são separados e identificados 
para o respectivo tratamento. Para a realização desta actividade é necessário o 
recurso a equipamento adequado para a subida do material assim como 
equipamento específico para trabalhos em altura; 

� Desmontagem dos cabos Condutores/ Terra – 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. O guincho puxa directamente o cabo condutor que por 
sua vez puxa um cabo tensor e que por sua vez vai puxar uma corda adequada; 

� Desmontagem de Postes – Esta actividade 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, sendo estes módulos devidamente assentes no 
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chão de forma a permitir a sua desmontagem. 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 camião com grua; 

� Demolição dos maciços – Esta actividade consiste em retirar parte da chaminé 
dos maciços (1 m de profundidade). Para tal, procede-se à escavação, com o 
recurso a retro-escavadora, em volta da chaminé uma profundidade de cerca 1,5 
m. Recorrendo a um martelo pneumático, o maciço é partido a 1 m de 
profundidade e o montante que se encontra dentro da chaminé é cortado com 
uma rebarbadora. O ferro resultante é separado do betão e devidamente 
acondicionado em estaleiro e o betão resultante é colocado na cova e enterrado. 
É ainda feita uma terraplanagem de forma a restabelecer as condições do terreno, 
na medida do possível; 

� Reconstituição das condições do terreno – Esta actividade consiste em 
restabelecer as mesmas condições dos terrenos que foram afectados pelos 
trabalhos ou pela movimentação de equipamentos, nomeadamente na 
reconstituição de acessos. Nos casos em que foram criados acessos 
propositadamente estes devem ser desfeitos e restabelecidas a mesmas 
condições.  

 



 

 
 

Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas  

Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV  

VOLUME 3 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
Caracterização do acompanhamento ambiental  

 

Imp – 5007_R2 Página 12  
 

5 Caracterização do acompanhamento 
ambiental 

5.1 Considerações gerais 
Como já referido, o acompanhamento ambiental tem como principal objectivo assegurar o 
cumprimento das medidas de minimização indicadas no Estudo de Impacte Ambiental, na 
DIA e no RECAPE, bem como o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável. 

A prossecução destes objectivos passa por garantir o cumprimento por parte dos 
intervenientes na execução da obra dos procedimentos que decorrem da aplicação das 
referidas medidas de minimização, da adopção das melhores práticas em matéria de 
ambiente, bem como de determinadas especificações técnicas da REN, S.A., 
designadamente no que respeita à gestão de resíduos. 

A metodologia adoptada para o desenvolvimento dos trabalhos de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental garantirá o cumprimento dos seguintes objectivos: 

• Habilitar a REN, S.A. com os elementos necessários para demonstrar, perante 
terceiros, o cumprimento das suas obrigações em matéria ambiental no quadro do 
seu sistema de gestão ambiental; 

• Potenciar o bom desempenho ambiental da obra de construção, privilegiando uma 
actuação preventiva ao invés de uma actuação correctiva e, assim, criar condições 
que contribuam para aumentar a produtividade dos trabalhos de construção, 
evitando-se atrasos e sobrecustos devidos a uma menos correcta consideração 
dos factores de ordem ambiental; 

• Potenciar o bom relacionamento com a população e entidades presentes; 

• Garantir a boa imagem de todos os intervenientes no empreendimento, através da 
realização da obra de forma ambientalmente responsável e correcta. 

Para se atingirem estes objectivos, a metodologia adoptada assenta nas seguintes 
vertentes: 

• Formação e sensibilização dos diversos intervenientes na obra; 

• Partilha de responsabilidades entre os diversos intervenientes, na medida das 
suas atribuições e competências; 

• Actividades de fiscalização no terreno no sentido de verificar, ao nível das frentes 
de obra e do estaleiro, o cumprimento das medidas de minimização, a 
implementação dos procedimentos ambientais e as suas necessárias adaptações 
ao longo da empreitada, incluindo o tratamento das não conformidades e a 
definição e implementação das acções correctivas e preventivas; 

• Criação de registos, através do preenchimento de fichas de verificação da 
conformidade ambiental no sentido de evidenciar o cumprimento do PAA; 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV  
VOLUME 3 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
Caracterização do acompanhamento ambiental  

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 13  
 

• Criar os mecanismos de comunicação entre os diferentes intervenientes que, 
recorrendo ao formalismo estritamente necessário, assegure a veiculação da 
informação respeitando a partilha de responsabilidades anteriormente referida; 

• Relacionamento com o público, no sentido de que quaisquer reclamações, 
sugestões ou pedidos de informação apresentados pela população sejam 
devidamente processados e tenham a correspondente resposta em tempo útil. 

Toda a documentação relativa ao Acompanhamento Ambiental ficará arquivada no “Livro 
do Ambiente”, incluindo o Plano de Acompanhamento Ambiental, Acções de Formação, 
Registos de Ocorrências, Registos das Fichas de Verificação da Conformidade Ambiental, 
Contactos com Entidades e com o Público, Relatórios Mensais de Acompanhamento 
Ambiental, Plano de Emergência Ambiental. 

5.2 Legislação aplicável 
Apresenta-se no Anexo 2 uma lista da legislação aplicável à obra. Esta lista deverá ser 
revista no início da obra e com uma periodicidade mensal no decorrer daquela. 

5.3 Medidas de minimização dos impactes ambientais 
No âmbito do desenvolvimento do PAA em fase obra, deverão ser incluídos todos os 
descritores para os quais foram definidas medidas de minimização dos impactes 
ambientais no EIA, na DIA e no RECAPE.  

Preconiza-se, assim, que o Acompanhamento Ambiental da presente empreitada 
contemple, no mínimo, a verificação da implementação das seguintes medidas: 

� Conformidade Ambiental dos Estaleiros e Acessos à Obra 

Esta medida visa assegurar a avaliação prévia dos locais de implantação dos 
estaleiros e do acesso a utilizar para aceder às frentes de obra, e trabalhos mais 
críticos da empreitada em termos ambientais. Os princípios fundamentais desta 
actividade são os seguintes: 

o Verificação da conformidade ambiental do planeamento dos estaleiros, 
acesso e frentes de obra, o que permitirá avaliar se o projecto contempla 
as melhores soluções do ponto de vista ambiental; 

o Verificação das condições dos estaleiros propostos, de forma a se garantir 
que os mesmos se localizam em áreas adequadas do ponto de vista 
ambiental e paisagístico e que da sua operação não resultam impactes 
ambientais e visuais inaceitáveis; 

o Identificação dos aspectos mais críticos, que serão devidamente 
corrigidos ou minimizados pela adopção de soluções ambiental e 
tecnicamente adequadas. 

� Controlo e Monitorização Ambiental da Construção 

o Verificação de que as medidas mitigadoras preconizadas no EIA, na DIA e 
no RECAPE para os diferentes descritores são efectivamente 
implementadas, levando a cabo os trabalhos de campo que se mostrem 
necessários e articulando com a equipa responsável pela obra, no sentido 
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de se discutirem situações que sejam detectadas em obra e que careçam 
de intervenção específica adicional; 

o Apoio da equipa responsável pela obra na implementação de actividades 
de relacionamento com o público (população e entidades diversas), em 
questões que se prendam com as incidências ambientais da intervenção 
prevista. 

� Contacto e esclarecimento das populações afectadas pelos trabalhos de 
construção 

� Reposição da situação Existente (nos locais afectados pela obra, após a execução 
da mesma) 

o Verificação de que nos locais de implantação do estaleiro é reposta a 
situação original no que respeita à ocupação do solo e que são removidos 
todos os materiais afectos à obra. 

A listagem pormenorizadas das medidas de minimização e a forma como se propõe que 
as mesmas sejam operacionalizadas é apresentada no Anexo 3 .  

De uma forma geral, o Quadro 1 descreve as medidas a implementar antes da fase de 
construção, o Quadro 2 engloba as medidas relacionadas com a conformidade ambiental 
dos estaleiros e acessos, o controlo e monitorização ambiental da construção e o contacto 
e esclarecimento das populações interessadas nos trabalhos de construção, enquanto o 
Quadro 3 inclui as medidas relacionadas com a reposição da situação existente nas áreas 
afectadas pela obra. 

5.4 Actividades a realizar no âmbito da supervisão e 
acompanhamento ambiental 
Tendo em consideração a metodologia de actuação proposta e as medidas de 
minimização a implementar no âmbito do processo de acompanhamento ambiental 
referem-se seguidamente as actividades a realizar no âmbito do Acompanhamento 
Ambiental da Obra de Construção dos Desvios das linhas a 220 kV para a Subestação de 
Lagoaça. 

5.4.1 Compilação do Livro de Ambiente da Obra 

Ainda antes do início dos trabalhos cabe ao TRAA a obrigação de compilar o “Livro do 
Ambiente em Obra”, que incluirá, para além de todos os procedimentos de tratamento, 
arquivo e transmissão da informação, toda a legislação aplicável, em matéria de ambiente, 
as medidas minimizadoras de impactes ambientais a concretizar, as metodologias para 
garantir o seu cumprimento e a identificação dos responsáveis pelo ambiente em obra. 

5.4.2 Actualização do Enquadramento Legal aplicável  

No âmbito desta tarefa proceder-se-á à análise da legislação ambiental que for sendo 
publicada e que possa ter implicações na obra. Sendo publicado um diploma legal nessas 
condições, o TRAA procederá à sua apresentação e discussão em sede de reunião de 
coordenação de obra e à actualização do Livro de Ambiente da Obra. 
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5.4.3 Acompanhamento da Obra e da Implementação das  Medidas de Minimização  

Tal como referido anteriormente, o acompanhamento ambiental da obra será realizado 
através de visitas periódicas por parte dos técnicos integrantes da ESAA e da participação 
do TRAA nas reuniões de obra.  

Sempre que sejam identificadas não conformidades ambientais no decorrer dos trabalhos, 
estas deverão ser transmitidas ao Dono de Obra, com uma proposta de medidas 
correctivas a adoptar. A aplicação dessas medidas é sempre da responsabilidade da 
Entidade Executante. 

Prevê-se ainda que o Dono da Obra seja solicitado a intervir junto da Entidade Executante 
para resolver questões ambientais que não tenham sido expeditamente resolvidas por 
este, a pedido da ESAA. 

5.4.3.1 Realização de visitas periódicas à obra 

No âmbito do Acompanhamento Ambiental deverão ser garantidas, no mínimo, 2 visitas 
semanais com o objectivo de verificar, no terreno, a execução de todas as medidas 
propostas. Nestas visitas proceder-se-á, assim, à verificação in loco das condições em 
que os trabalhos estão a decorrer, com a criação das evidências objectivas (registos) e 
detecção de situações de não-conformidades. 

Estas visitas serão realizadas, em geral, pelo TRAA, sem prejuízo de, quando necessário, 
contarem igualmente com a participação de técnicos especialistas em domínios 
particulares, como sejam ecologia, paisagismo, sociologia, etc. 

Este Técnico deverá estar disponível, sempre que solicitado, para apoiar a Entidade 
Executante em questões ambientais e para esclarecer e identificar eventuais sugestões, 
dúvidas e queixas do público em geral, relacionadas com o ambiente.  

5.4.3.2 Reuniões de coordenação de obra 

O TRAA responderá directamente ao Responsável da obra da parte da REN, SA e 
participará nas reuniões de coordenação de obra, para dar informação e tratar as 
questões ambientais identificadas no Acompanhamento Ambiental de Obra. A participação 
do TRAA nestas reuniões deverá possibilitar: 

� A discussão dos principais problemas / dificuldades em matéria ambiental 
existentes em obra; 

� A discussão da implementação do Sistema de Acompanhamento Ambiental; 

� A análise dos contactos com a população e discussão do encaminhamento / 
tratamento a ser dado às situações pendentes; 

� A análise das não conformidades / ocorrências detectadas e discussão das 
respectivas acções correctivas e preventivas; 

� A discussão do planeamento dos trabalhos, das respectivas implicações 
ambientais e das correspondentes medidas preventivas e de minimização. 

O TRAA colaborará com a Entidade Executante e a Fiscalização e/ou Dono de Obra, na 
selecção dos elementos mais significativos para referir em acta, na parte de cada reunião 
em que sejam discutidas as questões ambientais. 
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5.4.4 Acompanhamento Arqueológico 

O acompanhamento arqueológico visa a identificação, recolha e registo de vestígios 
arqueológicos que possam ser colocados a descoberto (na superfície e no subsolo) 
aquando da realização de actividades relacionadas com o remeximento e revolvimento do 
solo na zona de intervenção e a concretização das devidas medidas de minimização, 
nomeadamente as preconizadas no EIA, na DIA e no RECAPE, em diálogo com o Dono 
de Obra e com IGESPAR - Instituto de Gestão do Património Arquitectónico e 
Arqueológico, IP. 

Na fase de construção, o arqueólogo responsável pelo acompanhamento deverá fornecer 
ao Dono da Obra e à Entidade Executante uma cópia do "Requerimento de Pedido de 
Autorização de Trabalhos Arqueológicos" apresentada à entidade tutelar, bem como cópia 
do Despacho de Autorização emitido por aquela.  

O técnico de arqueologia presente na obra, estará naturalmente afecto à obra a tempo 
inteiro, enquanto decorrerem as fases de preparação de obra, instalação de estaleiros, 
abertura de acessos às frentes de trabalho, desmatações, escavações e terraplanagens, 
bem como enquanto durarem todas as obras acessórias à empreitada que impliquem o 
remeximento dos solos. Recomenda-se, assim, que o acompanhamento arqueológico seja 
realizado durante o período estipulado para as acções de afectação do solo, sendo 
presencial e efectivo tal como é entendido e exigido pelo IGESPAR. 

Competirá ao Arqueólogo avaliar eventuais impactes gerados pela localização das frentes 
de obra, estaleiros e caminhos de acesso ou dos locais de implantação dos apoios sobre 
as ocorrências patrimoniais e preconizar e justificar (técnica e financeiramente), as 
medidas de minimização que se venham a revelar necessárias em virtude do surgimento 
de novos dados no decurso da obra e que visem proteger e/ou valorizar elementos de 
reconhecido interesse patrimonial. 

No final dos trabalhos de acompanhamento arqueológico será elaborado um Relatório 
Final a apresentar ao IGESPAR, sendo facultada uma cópia à Entidade Executante e à 
Fiscalização e/ou Dono da Obra. 

5.4.5 Atendimento ao Público 

A componente de relacionamento com o público visa, por um lado, assegurar a existência 
de canais de comunicação que permitam que as populações tenham acesso à informação 
pertinente sobre o empreendimento e, por outro lado, a recolha de comentários, sugestões, 
queixas ou reclamações que possam ser apresentadas, a sua análise e a consequente 
implementação das medidas que daí possam decorrer. Para tal, será disponibilizado um 
número de telefone (telemóvel) sempre disponível que será afixado à entrada do Estaleiro 
de obra. Sempre que necessário, a Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental 
assegurará encontros presenciais, com o objectivo de esclarecer quaisquer dúvidas que 
surjam e resolver eventuais reclamações. 

Todos estes contactos serão registados numa folha de “Registo de Contactos com o 
Gabinete de Atendimento ao Público”, que constará do Livro de Ambiente, e serão 
apresentadas em anexo ao relatório mensal correspondente. 

Em caso de reclamação é aberta uma Ficha de Ocorrência. 
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5.4.6 Formação e sensibilização 

As acções de formação e sensibilização constituem um dos aspectos mais importantes no 
sentido de garantir o cumprimento das medidas de minimização e o bom desempenho 
ambiental da obra. 

Proceder-se-á subsequentemente à realização das acções de formação e sensibilização 
necessárias, devendo ser criadas, na obra, condições para que todo o pessoal das 
equipas que vão estar no terreno, recebam a formação adequada. 

Haverá acções de formação específicas na área do ambiente e na área da arqueologia. 

Nas visitas às frentes de obra, e sempre que se achar oportuno, normalmente quando se 
verificam práticas incorrectas, serão desenvolvidas acções de sensibilização que 
procurem alertar para as melhores práticas ambientais. Também sempre que se 
verificarem actividades críticas em termos de riscos para o ambiente, serão levadas a 
cabo acções de formação específicas. 

O conteúdo das acções de formação em termos gerais será o seguinte: 

• Referência à Politica da Qualidade, Ambiente e Segurança da REN, S.A. e 
divulgação dos objectivos e metas ambientais definidos pela REN, SA e aplicáveis 
à obra; 

• Identificação das actividades de construção no decorrer da obra susceptíveis de 
dar origem a impactes negativos potencialmente significativos e das medidas a 
adoptar em cada caso. 

• Boas práticas no manuseamento de substâncias perigosas (combustíveis, óleos, 
etc) 

• Procedimentos a adoptar em situações de emergência envolvendo o derrame de 
substâncias perigosas. 

• Boas práticas de gestão de resíduos. 

5.5 Documentação a aplicar na realização das actividades 
Os documentos relacionados com a actividade de Supervisão e Acompanhamento 
Ambiental estarão disponíveis no Livro de Ambiente podendo ser consultados pelo Dono 
da Obra ou por qualquer outra entidade de fiscalização. Caberá à ESAA assegurar que 
estão a ser utilizadas as versões actualizadas dos documentos. 

Documentos gerais 

• Estudo de Impacte Ambiental 

• Declaração de Impacte Ambiental 

• Comentários da Comissão de Avaliação ao RECAPE  

• Plano de Emergência Ambiental 

• Plano de Formação e Sensibilização Ambiental 
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Documentação de gestão ambiental da REN, SA 

• Declaração de Política da Qualidade, Ambiente e Segurança da REN, S.A. 

• Metodologia de Gestão de Resíduos da REN, S.A. 

• Especificação Técnica de Supervisão e Acompanhamento Ambiental em fase de 
Obras de Linhas e Subestações (EQQS/ET/SPVAA, Edição 02); 

• Especificação Técnica Geral para a Gestão de Resíduos Industriais em Obras da 
REN, S.A. (ET-003)  

• Disposições Gerais sobre Gestão Ambiental (ET-0007); 

• Fichas de Identificação de Resíduos da REN, S.A.; 

Procedimentos 

• Codificação e destino final dos resíduos (IO-002); 

• Arquivo de Guias Modelo A e Mapas de Registo (IO-003); 

• Preenchimento das Guias Modelo A (IO-005); 

• Transporte de resíduos em instalações da REN (IO-008); 

• Embalagem, Rotulagem, Armazenamento, Utilização e Destino Final de 
substâncias e preparações perigosas (IO-0067); 

Registos 

• Fichas de Verificação de Conformidade Ambiental; 

• Ficha de Registo de Ocorrências (EQIP58); 

• Periodicidade do Preenchimento dos Registo de Supervisão (EQIP 63); 

• Registo de Contactos com o Gabinete de Atendimento ao Público (EQIP 70); 

• Mapa de registos de presenças da Equipa de Supervisão (EQIP 71); 

• Mapa de registo de ocorrências (EQIP 72); 

• Vistoria final (EQIP 106) 

• Listagem de substâncias químicas (EQIP 108) 

• Registo de acções de formação (EQIP 110) 

• Registo de situações pendentes (EQIP 111) 

• Registo da gestão de resíduos (EQIP 112) 



Estudo de Impacte Ambiental da Subestação do "Douro  Internacional" e 
Linhas da RNT associadas 
Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução dos Desvios 
das linhas a 220 kV  
VOLUME 3 – PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 
Apresentação dos resultados do Acompanhamento Ambie ntal  

 

 
 

 

Imp – 5007_R2 Página 19  
 

6 Apresentação dos resultados do 
Acompanhamento Ambiental  

O Relatório de Acompanhamento Ambiental será realizado mensalmente e deverá ser 
entregue à REN, S.A até ao dia 15 de cada mês. 

Cada um dos relatórios deverá conter a informação relativa às actividades de 
Acompanhamento Ambiental relativamente ao período a que se refere. A estrutura do 
relatório será de acordo com a especificação EQQS/ET/SPVAA - Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental em Fase de Obras de Linhas e Subestações da REN, S.A.. 
Os resultados do Acompanhamento Arqueológico integrarão os Relatórios Mensais do 
Acompanhamento Ambiental. 

Uma vez concluídos os trabalhos de construção, proceder-se-á à compilação de toda a 
informação relevante em matéria ambiental relacionada com a obra. Esta informação 
integrará o Relatório Final de Acompanhamento Ambiental, cuja estrutura deverá ser 
similar à dos relatórios mensais e respeitar, com as devidas adaptações, o estipulado no 
Anexo V da Portaria nº 330/2001 de 2 de Abril, assim como a estrutura definida pela REN, 
S.A. 

Será igualmente realizado um Relatório Final de Análise de Eficácia das Medidas de 
Minimização, de acordo com o especificado no Anexo VI à especificação 
EQQS/ET/SPVAA, que terá por objectivo concluir relativamente à eficácia e aplicabilidade 
das medidas de minimização constantes do Estudo de Impacte Ambiental. 
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ANEXO 1: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA REN, SA 
APLICÁVEIS AO PAA 



   

Declaração de Política da Qualidade, Ambiente e Segurança  
 

A REN – Redes Energéticas Nacionais, no cumprimento da sua missão de serviço público no sector 

energético nacional, está empenhada na defesa e promoção dos princípios do desenvolvimento sustentável, 

procurando criar valor, de forma continuada, para os seus accionistas e outras partes interessadas. 

O Conselho de Administração da REN assume o compromisso de adoptar um modelo de gestão ética e 

socialmente responsável, procurando considerar nas suas decisões, de forma equilibrada, os aspectos 

económicos, sociais e de preservação do ambiente. 

Em sintonia com estas linhas de orientação, o Conselho de Administração da REN compromete-se a aplicar 

os seguintes princípios no exercício de todas as actividades abrangidas pelos contratos de concessão 

outorgados pelo Estado Português: 

- Assegurar o cumprimento da legislação, regulamentação e requisitos em vigor aplicáveis à sua 

actividade, bem como de outros aos quais adira voluntariamente; 

- Assegurar que são sistematicamente tidos em consideração os aspectos relevantes da qualidade, da 

protecção do ambiente, da segurança e da saúde no trabalho; 

- Manter e aprofundar sistemas de gestão da qualidade, do ambiente, da segurança e da saúde no 

trabalho. Estabelecer nestas vertentes, e em observância do princípio da melhoria contínua, objectivos 

de melhoria e metas intercalares. Avaliar ciclicamente os resultados obtidos tendo em vista a melhoria da 

eficácia dos sistemas, introduzindo, sempre que considere oportuno, as acções correctivas necessárias; 

- Minimizar os impactes ambientais decorrentes das suas actividades, promovendo a utilização racional 

dos recursos naturais e a prevenção da poluição e o apoio ao desenvolvimento das energias renováveis; 

- Prevenir, por todos os meios ao seu alcance, a ocorrência de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais de forma a assegurar e manter elevados padrões de desempenho em matéria de segurança 

e saúde ocupacional; 

- Promover o desenvolvimento profissional dos seus colaboradores, garantindo a adequação das suas 

competências às funções que desempenham; 

- Aperfeiçoar os mecanismos de relacionamento com as partes interessadas para, com base num melhor 

conhecimento das suas necessidades e expectativas, melhorar o desempenho da REN e o grau de 

satisfação dos seus colaboradores e outras partes interessadas; 

- Envolver, no respeito pelos princípios e compromissos anteriormente referidos, não apenas todos os 

colaboradores do Grupo mas, também, todos os fornecedores e prestadores de serviços que com a REN 

cooperam nas diferentes actividades e iniciativas. 

 

O Conselho de Administração 

6 de Fevereiro de 2007 
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1. OBJECTIVO 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, adiante também designada por REN, S.A., assume na sua Declaração de 

Política da Qualidade, Ambiente e Segurança, o compromisso de adoptar um modelo de gestão ética e 

socialmente responsável, procurando considerar nas suas decisões, de forma equilibrada, os aspectos 

económicos, sociais e de preservação do ambiente. 

 

O presente documento, faz parte integrante do Caderno de Encargos, e tem como objectivo fixar os 

princípios de tratamento das questões ambientais e definir, por descritor ambiental, um conjunto de 

medidas e requisitos fornecendo, ao Adjudicatário, informação relativa a um conjunto de boas práticas 

ambientais adequadas à execução de forma sustentável dos serviços contratados pela REN, S.A. 

 

Para os fornecimentos que tenham sido objecto de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) prevalece, sobre 

as medidas apresentadas neste documento, o cumprimento das obrigações estabelecidas pela Declaração 

de Impacte Ambiental ou pelo Relatório de Conformidade Ambiental do Projecto de Execução (RECAPE) e 

contempladas no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA). 

 

O cumprimento pelo Adjudicatário das medidas apresentadas, no ponto 3. do presente documento, 

assumem uma importância determinante, para a minimização dos impactes sobre os principais descritores 

ambientais, em fornecimentos que não tenham sido alvo de processo de AIA ou para os quais não tenha 

sido elaborado um Plano de Acompanhamento Ambiental específico. 

 

2. COORDENAÇÃO DOS TRABALHOS 

Sempre que para tal seja solicitado, o Adjudicatário deverá colaborar com o responsável da REN, S.A., ou 

seu representante, pelas actividades de supervisão e acompanhamento ambiental. 

 

O Adjudicatário deve designar, e dar conhecimento à REN, S.A., um interlocutor que responda sobre as 

questões de índole ambiental decorrentes da prestação do serviço, o qual deverá integrar, sempre que 

aplicável, o organograma da equipa prestadora do fornecimento. 

 

O responsável da REN, S.A., ou seu representante, pela supervisão e acompanhamento ambiental terá 

acesso a todos os locais abrangidos pela prestação do serviço e actuará no sentido de fazer cumprir os 

requisitos ambientais do contrato, podendo mandar suspender a execução de qualquer trabalho em caso 

de risco grave para o ambiente. 

 

A presença e a acção do responsável pela supervisão e acompanhamento ambiental no decurso da 

prestação do serviço em nada diminui as obrigações e responsabilidades do Adjudicatário nos termos do 
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contrato, nomeadamente no tocante à aplicação das medidas de minimização e adopção sistemática de 

boas práticas ambientais. O Adjudicatário terá que ter em conta os impactes ambientais das actividades 

que realiza em função da natureza dos trabalhos e da sua localização. 

 

3. RESPONSABILIDADES DO ADJUDICATÁRIO 

O Adjudicatário encarregar-se-á da organização dos trabalhos com o objectivo de minimizar todos os 

impactes ambientais associados à actividade que desenvolve. 

 

Cabe ao Adjudicatário garantir que os seus trabalhadores possuem a aptidão profissional adequada e 

informação para as tarefas que lhes são confiadas e que se encontram disponíveis adequados 

equipamentos de trabalho e de actuação em caso de emergência ambiental. 

 

É da responsabilidade do Adjudicatário efectuar o acompanhamento regular dos trabalhos por si 

desenvolvidos, bem como por subempreiteiros ou trabalhadores independentes por si contratados, de 

forma a garantir um controlo eficaz dos impactes ambientais adoptando designadamente medidas de 

prevenção de potenciais impactes decorrentes da especificidade dos trabalhos. 

 

O Adjudicatário deverá designadamente: 

− Evidenciar o conhecimento e assegurar o cumprimento das medidas de minimização 

estabelecidas no Estudo de Impacte Ambiental (EIA), no Estudo de Incidências Ambientais 

(EIncA), na Declaração de Impacte Ambiental (DIA), no Relatório de Conformidade Ambiental do 

Projecto de Execução (RECAPE) e no Projecto de Execução, quando aplicável; 

− Assegurar o cumprimento de toda a legislação ambiental aplicável; 

− Concretizar as medidas preconizadas no PAA, caso exista, aplicando os procedimentos nele 

estabelecidos; 

− Efectuar o tratamento das não conformidades identificadas por si, pela REN, S.A. ou seu 

representante, e a realização das correspondentes acções correctivas e preventivas; 

− Garantir a conformidade ambiental do estaleiro, do parque de resíduos e restantes áreas de 

apoio às frentes de trabalho. 

 

O Adjudicatário deverá, no exercício da sua actividade, dar a conhecer de forma adequada aos seus 

trabalhadores o Plano de Emergência Ambiental, por forma a que estes possam actuar da melhor forma 

em situações de risco e de acidente, minimizando os efeitos no ambiente. 

 

Sempre que, dos serviços prestados pelo Adjudicatário, resultem danos para o ambiente que decorram da 

inobservância da legislação ambiental e de requisitos e práticas estabelecidas no Caderno de Encargos, a 
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REN, S.A. reserva-se o direito de mandar executar, por conta do Adjudicatário, os trabalhos necessários à 

minimização dos impactes causados ao meio ambiente. 

 

3.1. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

São identificados neste ponto um conjunto de boas práticas ambientais, a considerar no âmbito do 

fornecimento, especialmente em serviços não sujeitos a processo de AIA ou que para os quais não tenha 

sido elaborado Plano de Acompanhamento Ambiental, as quais o Adjudicatário se obriga a cumprir, 

sempre que aplicável ao âmbito dos serviços a prestar. 

Para a concretização do objectivo expresso no ponto 1., do presente documento, importa que o 

Adjudicatário, através da designação do interlocutor para as questões ambientais, garanta a análise da 

aplicabilidade das medidas de minimização propostas, o acompanhamento da sua implementação e, de 

acordo com a especificidade do fornecimento, proponha a adopção de medidas complementares. 

 

3.1.1. RUÍDO 

a) O Adjudicatário apenas poderá utilizar explosivos mediante autorização da REN, S.A., em 

conformidade com as condições que constarem das cláusulas técnicas especiais, quanto a limitações no 

emprego desses explosivos, quer no que respeita a horários, quer a frentes de trabalho, quer ainda à 

potência das cargas. 

b) O emprego de explosivos não será normalmente permitido durante a noite, salvo se nas cláusulas 

técnicas especiais constar qualquer disposição em contrário, e sem que para tal se tenha obtido uma 

licença especial de ruído junto da Câmara Municipal. A utilização de explosivos deverá ainda respeitar a 

legislação e normalização em vigor.  

c) As operações de construção, em especial as mais ruidosas, que se desenrolem na proximidade de casas 

de habitação apenas deverão ter lugar nos dias úteis, das 8h00 às 20h00. As actividades ruidosas só 

poderão ter lugar fora do período referido com a emissão de uma licença especial de ruído, de acordo 

com a legislação em vigor. 

d) O Adjudicatário terá que garantir os limites de emissão sonora dos equipamentos, de acordo com o 

estipulado no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de Novembro. 

e) O Adjudicatário deverá garantir que o tráfego de viaturas pesadas é efectuado em trajectos que 

passem fora das localidades e caso seja inevitável, o trajecto será o mais curto possível e efectuado a 

velocidade reduzida. 

 

3.1.2. SOLOS 

a) Sempre que do fornecimento resultem terras sobrantes nomeadamente, da abertura de caboucos, 
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estas deverão ser utilizadas na regularização dos terrenos das áreas envolventes, ou ser encaminhadas 

para vazadouro autorizado. Neste último caso, o transporte deverá efectuar-se em veículos com 

cobertura. 

b) Sempre que possível, os solos armazenados deverão ser protegidos com coberturas impermeáveis, ou 

outros meios, para evitar a sua mobilização pela chuva e pelo vento. 

c) O Adjudicatário deverá decapar, remover e separar as terras vegetais com vista à sua utilização na 

reintegração de áreas intervencionadas. A decapagem deve ser efectuada em todas as zonas onde 

ocorram mobilizações do solo e de acordo com as características do mesmo. Nos períodos de chuva, as 

terras vegetais deverão ser cobertas com material impermeável durante o armazenamento temporário, o 

qual deverá ser efectuado em locais planos e estáveis, a fim de evitar escorregamentos e arrastamento 

para a rede hidrográfica. Na existência de grandes quantidades de terras vegetais, estas deverão ser 

armazenadas em pargas. 

d) O Adjudicatário deve garantir que sempre que, no decorrer dos trabalhos, sejam directamente 

afectadas áreas de socalcos, estes são reconstruídos imediatamente após a conclusão da intervenção, 

utilizando muros de pedra caso estes existissem anteriormente. 

e) Nos trabalhos a realizar em zonas de Reserva Agrícola Nacional (RAN) e Reserva Ecológica Nacional 

(REN) devem evitar-se os períodos de maior pluviosidade, de modo a minimizar os riscos de erosão. 

Independentemente da localização da área de trabalho, as terras de escavação deverão ser, sempre que 

possível, depositadas a mais de 50 m de linhas de água devendo também ser evitada a sua deposição em 

leitos de cheia. 

f) Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios localizados em áreas de RAN ou de REN de 

forma a não serem afectadas áreas suplementares de solos integrados nessa (s) reserva (s), evitando a 

afectação de áreas circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da 

escavação. 

g) De forma a evitar mobilizações de solo desnecessárias, a fase inicial da abertura de caminhos e a 

limpeza das áreas circundantes dos locais de implantação de apoios, deve ser limpa com recurso a um 

corta matos de correntes ou de facas ou a um destroçador de matos. Após esta operação deve então ser 

avaliada a necessidade de regularização do terreno. 

h) Efectuar a descompactação dos solos e áreas utilizadas temporariamente durante a obra. 

i) O Adjudicatário deverá proceder à limpeza, manutenção e aspersão do solo, com água, nas zonas de 

estaleiro, nas vias de circulação e/ ou estradas de acesso (caso especifico das Subestações), de modo a 

minimizar o levantamento de poeiras e o incómodo para a população e trabalhadores. 

j) A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 
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obrigatoriamente ser feita de forma a minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos 

veículos. 

k) A calendarização dos trabalhos deverá ter em conta a minimização das perturbações das actividades 

agrícolas. 

l) A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. Quando esta 

se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá proceder-se apenas à lavagem dos 

resíduos de betão, das calhas de betonagem, de forma a que fiquem depositados junto das terras a 

utilizar posteriormente, no aterro das fundações. 

m) A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efectuada de modo a minimizar o risco de 

derrame para o solo, de acordo com as disposições do ponto 5. 

n) Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, o Adjudicatário deverá proceder à 

recolha do solo contaminado e proceder à sua gestão em conformidade com o disposto no ponto 4. do 

presente documento. 

o) Em zonas onde a mobilização dos solos tornou visíveis rochas/pedras de grandes dimensões, estas 

deverão ser enterradas ou removidas do local quer por questões de segurança (deslizamentos), quer para 

minimizar o impacte visual. 

 

3.1.3. ECOLOGIA 

3.1.3.1. PROTECÇÃO DA VEGETAÇÃO EXISTENTE 

a) O Adjudicatário deverá garantir que toda a vegetação arbustiva e arbórea, existente na envolvente da 

zona de trabalhos, é protegida de modo a não ser afectada com a localização de estaleiros, depósitos de 

materiais, instalações de pessoal e outras, ou com o movimento de máquinas e viaturas. Compete-lhe 

tomar as disposições adequadas para o efeito, designadamente instalando vedações onde for 

conveniente ou necessário.  

b) Deve ser evitado o pisoteio em áreas circundantes à da intervenção, quando os trabalhos decorram em 

áreas classificadas. Independentemente da localização dos trabalhos, deverá ser afectado o menor 

espaço possível de terreno envolvente, seja para parquear materiais ou maquinaria, entre outros. 

c) Nas actividades de desmatação e abate de árvores, as áreas a intervencionar deverão ser identificadas 

utilizando marcas visíveis. 

d) No caso de ser necessário intervir em espécies protegidas, ou em árvores ornamentais ou de interesse 

paisagístico, para estabelecer as condições de protecção à linha ou para permitir a execução de 

determinados trabalhos, o adjudicatário deverá preferir, sempre que seja possível, a execução de uma 

poda que mantenha o equilíbrio vegetativo das árvores de acordo com as limitações e preceitos técnicos 
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usuais, por forma a evitar o seu abate. 

e) Quando na abertura e/ou melhoria de acessos, na área de implantação da Subestação ou dos apoios 

for necessário proceder ao abate de árvores ou desmatação, o destino a dar a esses sobrantes da 

exploração florestal (toros, arbustos, ramagens, etc) deverá ser o disposto seguidamente: 

− acordo com os respectivos proprietários, o qual deverá levar em linha de conta eventuais 

recomendações previstas no processo de AIA (quando existir); 

− na falta de indicações em contrário, a recolha e o destino final dos sobrantes da exploração 

florestal é da responsabilidade do adjudicatário, em conformidade com a legislação em vigor. 

Os sobrantes da exploração florestal deverão ter o seguinte destino final: 

 Valorização energética em centrais de biomassa, caso em que o Adjudicatário deverá 

apresentar o comprovativo à REN, S.A.; 

 Estilha ou destroçamento, com espalhamento no solo; 

Qualquer outra opção deverá ser proposta e acordada com a REN, S.A. 

f) No caso da intervenção em espécies protegidas o adjudicatário deverá levar em linha de conta o que 

está legislado, nomeadamente no que respeita à técnica e época de intervenção e à obtenção da 

autorização formal por parte dos organismos competentes. Os respectivos requerimentos serão enviados 

através da REN, S.A. e, no caso de poda ou decote destas espécies, a intervenção será executada por 

pessoal devidamente credenciado. O Adjudicatário deverá preparar todos os elementos necessários à 

formalização do pedido. 

g) O Adjudicatário deverá garantir a implementação de medidas que garantam o cumprimento dos 

requisitos legais no âmbito da protecção contra incêndios, com especial incidência na época de fogos.  

h) As actividades a realizar em zonas florestais deverão ser efectuadas com mecanismos adequados à 

retenção de eventuais faíscas, a fim de minimizar o risco de incêndio. 

i) O Adjudicatário deverá utilizar ferramentas adequadas nas operações de desmatação e poda (serras ou 

moto-serras) no sentido de minimizar a afectação da vegetação situada no limite dos acessos ou na área 

de implantação dos apoios. 

 

3.1.3.2. APLICAÇÃO DE HERBICIDAS  

a) Nos trabalhos que impliquem a aplicação de herbicidas, o Adjudicatário deverá submeter à aprovação 

da REN, S.A. o produto, ou produtos, que pretende utilizar. Em todo o caso o Adjudicatário deverá: 

− Utilizar apenas produtos homologados pelo Ministério da Agricultura e do tipo orgânico; 

− Seleccionar herbicidas adequados a zonas não cultivadas e ao estado de desenvolvimento das 

infestantes (antes da emergência/após emergência); 

− Seleccionar, de entre os diversos produtos com a mesma forma de actuação, o que for menos 



ID: ET – 0007 

Edição: 02 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE GESTÃO AMBIENTAL 
Data: Novembro 2007 

 
 

PÁG. 8/19 
 

tóxico para o homem e apresentar o menor risco para os animais domésticos e o ambiente (de 

acordo com as Fichas Técnicas de Segurança dos produtos); 

− Cumprir as condições indicadas no rótulo de cada produto, nomeadamente as precauções 

ecotoxicológicas, as restrições de uso e as condições de aplicação (doses, concentrações, 

número de tratamentos e intervalo entre tratamentos); 

− Preparar volumes de calda adequados à dimensão das áreas a tratar, de forma a reduzir os 

excedentes e a necessidade da sua eliminação; 

− Não utilizar herbicidas sob coberto, nas culturas em floração e em épocas em que ocorra 

nidificação de aves; 

− Não usar sistematicamente a mesma substância activa, para evitar fenómenos de resistência; 

− Não utilizar herbicidas num raio de 15 m de poços, furos, nascentes, rios e ribeiras, nem na 

proximidade de valas ou condutas de drenagem; 

− Observar a proibição de descarga dos eventuais excedentes de calda e da lavagem de 

equipamentos nos sistemas de drenagem. Estes excedentes, depois de diluídos, devem ser 

aplicados até ao seu esgotamento em terreno com cobertura vegetal, beneficiando, assim, da 

retenção por parte das plantas; 

− Não aplicar herbicidas quando está vento, devido ao perigo de arrastamento para culturas 

vizinhas e aos riscos para o aplicador. A aplicação também não deve ser feita nas horas de 

maior calor; 

− Restringir a sua utilização ao interior da instalação, quando o herbicida for tóxico para animais 

domésticos; 

− Sinalizar a área abrangida pela aplicação dos herbicidas. 

 

Qualquer alteração do(s) produto(s) a utilizar deve ser submetida à aprovação da REN, S.A. 

 

3.1.3.3. AVIFAUNA E QUIRÓPTEROS 

a) Compete ao Adjudicatário garantir que: 

− No caso de haver necessidade de proceder a intervenções em apoios com ninhos de cegonha, 

assegurar que a transferência dos ninhos é realizada após obtenção de licença por parte do ICNB, 

e que esta se realiza de acordo com as condições estabelecidas por esta entidade. 

− A sinalização da linha com Bird Flight Diverter (BFD) deverá ser efectuada em conformidade com 

o Projecto de Licenciamento, a DIA ou o parecer da Comissão de Avaliação sobre o RECAPE, 

conforme o projecto tenha sido submetido a AIA sobre Projecto de Execução ou Estudo Prévio. 

Caso a linha tenha sido alvo de EIncA deverá ser considerada a sinalização recomendada nesse 

documento. 
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Deverá ainda ter-se em conta que os BFD devem ser instalados na localização geográfica 

preconizada no Projecto/DIA/RECAPE independentemente da numeração final dos apoios. No 

caso em que sejam preconizados BFD e simultaneamente balizagem aeronáutica, ambos os tipos 

de sinalização deverão ser colocados alternadamente. 

− Sempre que tenham sido identificadas áreas de nidificação de espécies sensíveis, passíveis de 

sofrer perturbação da reprodução e/ou perdas de ninhadas, o plano de obra deverá considerar 

uma redução das intervenções na sua proximidade durante as épocas reprodutivas. 

− Quando tenham sido identificadas áreas de abrigo de Quirópteros (morcegos) na proximidade das 

zonas de trabalho, na definição dos acessos deve garantir-se, sempre que possível, a distância 

mínima de 100 metros. 

 

3.1.4. RECURSOS HÍDRICOS 

a) Compete ao Adjudicatário o estabelecimento, a exploração e a manutenção das redes de água 

potável, de água industrial e de esgotos necessários às instalações gerais e de pessoal e à execução dos 

trabalhos da empreitada. 

b) Sempre que o Adjudicatário utilize instalações sanitárias não químicas para o pessoal da obra, devem 

estas instalações ser ligadas à rede de saneamento camarária ou, caso tal não seja viável, ser instalada 

uma fossa séptica estanque, com capacidade adequada. 

c) É da responsabilidade do Adjudicatário a obtenção das autorizações necessárias para integração nas 

redes públicas de abastecimento de água e saneamento, bem como, dos comprovativos de despejo da 

fossa séptica ou das instalações sanitárias químicas, através de viatura limpa-fossas, por parte dos 

serviços camarários ou operador licenciado para o efeito. 

d) O Adjudicatário deve garantir que as redes de águas residuais e pluviais não são utilizadas para a 

descarga da água de lavagem de material de aplicação de tintas, solventes, diluentes e vernizes, e dos 

produtos químicos sobrantes utilizados durante a obra. 

e) O Adjudicatário deve garantir que nos caminhos, a beneficiar ou a construir, que atravessem linhas de 

água são implementadas medidas no sentido de garantir o seu desimpedimento (p.e. mediante a 

colocação de manilhas). A responsabilidade pelo licenciamento desta utilização do domínio hídrico é do 

Adjudicatário. 

f) Cabe ao Adjudicatário disponibilizar contentores adequados para a recolha das águas residuais, 

provenientes das lavagens e manuseamento de substâncias referidas em 5., e separadas de acordo com 

os respectivos códigos definidos na Lista Europeia de Resíduos (LER) (IO-002 CODIFICAÇÃO E DESTINO FINAL DOS 

RESÍDUOS). 

g) A manipulação de produtos químicos deve sempre ser efectuada na perspectiva da minimização do 
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risco de derrame nos recursos hídricos, de acordo com as disposições do ponto 5. 

h) Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos nas redes de drenagem de águas pluviais ou 

cursos de água, o Adjudicatário deverá proceder à absorção do produto derramado com o absorvente 

adequado e recolhê-lo. Posteriormente, deverá proceder à sua gestão em conformidade com o disposto 

no ponto 4. do presente documento. 

i) Caso as escavações das fundações interceptem níveis freáticos, estes terão que ser rebaixados por 

bombagem e os caudais bombeados preferencialmente para valas abertas no solo. 

j) O Adjudicatário deverá planear os trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a 

exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

k) As linhas de água deverão ser limpas de forma a anular qualquer obstrução total ou parcial, induzida 

pela obra. 

l) As intervenções na proximidade de redes de drenagem e regadio, superficiais ou subterrâneas, devem 

ser efectuadas de modo a evitar a deposição de materiais em valas e a ruptura de condutas. 

 

3.1.5. ESTALEIROS E ACESSOS 

a) Os estaleiros e o parque de materiais deverão localizar-se preferencialmente em locais infra-

estruturados, ou caso tal não seja possível, deverão privilegiar-se locais com declive reduzido e com acesso 

próximo, para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos. 

b) Os estaleiros não deverão ser implantados: 

− Na proximidade de áreas urbanas (sempre que possível); 

− Em zonas de protecção de património cultural; 

− A menos de 50 m de linhas de água permanentes; 

− Onde seja necessário proceder à destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e 

paisagístico (nomeadamente sobreiros e azinheiras); 

− Em áreas de domínio hídrico; 

− Em terrenos classificados como RAN ou REN; 

− Na vizinhança de espaços turísticos; 

− Nos locais de maior sensibilidade da paisagem.  

A localização final do(s) estaleiro(s) será aprovada pela REN, S.A. 

c) Vedar todas as áreas de estaleiros e de parque de materiais. 

d) Quando não existir, executar uma rede de drenagem periférica nas plataformas de implantação dos 

estaleiros. 
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e) Estabelecer um local de armazenamento adequado dos diversos tipos de resíduos, enquanto aguardam 

encaminhamento para destino final ou recolha por operador licenciado. 

f) Assegurar e manter, em estaleiro, os meios de contentorização adequados para o armazenamento dos 

resíduos, enquanto aguardam recolha por operador licenciado. 

g) Definir, na planta dos estaleiros, os locais para: 

− Parque de equipamentos; 

− Lavagem de máquinas e equipamentos; 

− Armazenamento de combustíveis, óleos, outros lubrificantes e produtos químicos; 

− Abastecimento de combustíveis, óleos e outros lubrificantes; 

− Armazenamento temporário de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para 

valorização/eliminação em instalações licenciadas/ autorizadas. 

h) Proceder, após a conclusão dos trabalhos, à limpeza dos locais de estaleiro e parque de materiais, com 

reposição das condições existentes antes do início da obra. 

i) Efectuar a reposição e/ou substituição de eventuais infra-estruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas de obra e áreas adjacentes, que sejam afectadas no decurso da obra. 

j) Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessário abrir 

novos acessos ou melhorar os existentes deverá o Adjudicatário:  

− Reduzir ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as 

movimentações de terras; 

− Evitar a destruição de vegetação ripícola; 

− Reduzir a afectação de culturas; 

− Reduzir a afectação de áreas de RAN e REN; 

− Evitar a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico (nomeadamente 

sobreiros e azinheiras). 

k) O Adjudicatário deverá sinalizar os acessos definidos, devendo ser impedida a circulação de pessoas e 

maquinaria fora destes. 

l) Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desactivados, procedendo-se à criação 

de condições para a regeneração natural da vegetação, através da descompactação do solo. 

m) Os caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e que possam ter sido 

afectados deverão ser recuperados. 

n) Quando os acessos forem interrompidos deverá acautelar-se a manutenção das serventias de acesso a 

todos os terrenos. 
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3.1.6. OUTRAS BOAS PRÁTICAS 

a) Os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias afectadas devem ser devidamente reparados. 

b) Efectuar o revestimento vegetal dos taludes de escavação e aterro tão cedo quanto possível. 

c) Proceder à limpeza regular da via pública, sempre que forem vertidos materiais da construção ou 

materiais residuais da obra. 

 

4. GESTÃO DE RESÍDUOS 

Cabe ao Adjudicatário garantir que a gestão de resíduos é feita de acordo com o preconizado na 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA GERAL PARA A GESTÃO DE RESÍDUOS EM OBRAS DA REN, S.A. (ET-003), no tocante ao 

manuseamento, armazenamento e transporte de resíduos. 

 

5. PRODUTOS QUÍMICOS 

a) O Adjudicatário obriga-se a criar zonas de armazenagem específicas para produtos químicos, 

devidamente identificadas e delimitadas. 

b) O transporte ou a utilização de produtos químicos deve efectuar-se nos termos das normas legais em 

vigor para o efeito. A utilização de produtos químicos deverá ser sempre realizada de acordo com as 

especificações constantes da ficha de segurança de produto. 

c) Para o manuseamento ou preparação de produtos químicos, devem ser utilizados recipientes 

adequados e correctamente rotulados, de acordo com o especificado na IO-0067 relativa à EMBALAGEM, 

ROTULAGEM, ARMAZENAMENTO, UTILIZAÇÃO E DESTINO FINAL DE SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS. Os rótulos devem 

ser colocados para que o produto possa ser rapidamente identificado por qualquer pessoa, permitindo-

lhe conhecer os riscos e tomar as medidas de prevenção adequadas. 

d) Deve o Adjudicatário garantir a existência de meios de contenção secundária de derrames (p.e. 

paletas retentoras, aparadeiras e mantas absorventes), os quais serão utilizados no armazenamento e 

sempre que se proceda ao manuseamento de produtos químicos, de forma a prevenir eventuais fugas e 

derrames. 

e) É obrigação do Adjudicatário tornar acessíveis, para efeitos de consulta, as Ficha de Segurança dos 

produtos químicos, aquando do seu transporte, armazenamento, manuseamento ou preparação. 

f) O Adjudicatário deverá ter disponível e prontamente acessível, um produto absorvente adequado ao 

tipo de produtos manuseados, em quantidade suficiente, para actuação em caso de emergência 

ambiental, nomeadamente decorrente de derrames no solo, em redes de drenagem de águas pluviais ou 

cursos de água. 
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g) Nas operações de limpeza é proibida a utilização de detergentes que contenham na sua composição 

produtos tensoactivos aniónicos, catiónicos, não iónicos ou anfólitos cuja biodegrabilidade final seja 

inferior a 60%.  

 

5.1. TRANSPORTE DE COMBUSTÍVEIS, DE TINTAS E DE SOLVENTES 

a) Para o transporte de gasóleo, tintas e solventes por estrada até uma quantidade máxima de 1000 

litros, deverá o Adjudicatário assegurar o cumprimento dos seguintes pontos: 

− Utilização de recipientes aprovados nos termos do Regulamento Nacional do Transporte de 

Mercadorias Perigosas por Estrada (RPE) em bom estado de conservação, devidamente 

identificados com a etiqueta de perigo n.º 3, bem como a marcação do número de identificação 

da mercadoria, precedido das letras UN, de acordo com as figuras abaixo; 

 

OU 

 

UN 1202 Gasóleo e  

UN 1263 Tintas ou matérias aparentadas às tintas (incluindo solventes e diluentes para tintas) 

Figura 1 – Etiquetas a utilizar na identificação do gasóleo e de tintas e/ou solventes. 

Nota 1: Símbolo convencional (chama): negro ou branco sobre fundo vermelho; algarismo “3” no canto inferior. 
Nota 2: A identificação do tipo de tinta, solvente ou diluente, deverá sempre ser feita com base nas 
orientações definidas na ficha de segurança do produto respectivo. 
 

− Ficha de segurança do produto; 

− Existência de um extintor portátil adaptado às classes de inflamabilidade A, B e C, com 

capacidade mínima de 2 kg de pó (ou com capacidade equivalente, para outros agentes de 

extinção aceitáveis); 

− Existência de um colete fluorescente por cada membro da tripulação e de uma lanterna portátil 

de bolso para cada membro da tripulação; 

− Existência em cada veículo, de um calço com dimensões apropriadas ao peso do veículo e ao 

diâmetro das rodas; 

− Existência de dois sinais de aviso portáteis (cones ou triângulos reflectores ou luzes intermitentes 

cor de laranja independentes da instalação eléctrica do veículo); 

− Existência de um documento de transporte (guia de transporte da mercadoria), no qual deverão 

constar a designação da mercadoria, a quantidade total e o número e descrição dos volumes, o 
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nome e o endereço do expedidor, o nome e o endereço do destinatário e uma declaração 

conforme com as disposições de qualquer acordo particular. 

 

No documento de transporte deverá ainda constar a seguinte frase, de modo a evidenciar a utilização 

da isenção: 

“Transporte que não ultrapassa os limites de isenção prescritos no 1.1.3.6” 

 

Para o transporte de quantidades superiores a 1000 litros devem ser observadas as disposições do 

Decreto-Lei n.º 170-A/2007, de 4 de Maio. 

 

5.2. MANUSEAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE TINTAS E DE SOLVENTES 

a) O abastecimento de gasóleo em máquinas ou equipamentos afectos à prestação de serviços deverá 

ser preferencialmente realizado em estações de serviço. 

b) Sempre que seja necessário proceder ao abastecimento de gasóleo em máquinas parqueadas no local 

onde a obra se está realizar, deverá ser garantido pelo Adjudicatário que os meios utilizados no 

abastecimento sejam estanques, minimizando a eventual ocorrência de derrames. 

c) Na utilização das tintas e solventes deverão ser observados os requisitos constantes da IO-0067 – 

EMBALAGEM, ROTULAGEM, ARMAZENAMENTO, UTILIZAÇÃO E DESTINO FINAL DE SUBSTÂNCIAS E PREPARAÇÕES PERIGOSAS. 

d) O Adjudicatário deverá também garantir, sempre que utilize tintas e solventes, que estão presentes 

no local meios que garantam a máxima estanquicidade, minimizando a eventual ocorrência de 

derrames. 

e) O Adjudicatário deverá ainda garantir: 

- Que o abastecimento de combustíveis e a utilização de tintas e solventes não sejam realizados 

na proximidade de linhas de água, pontos de descarga de águas residuais, ou em locais cujo 

solo seja susceptível de permitir uma rápida percolação (ex.: solos arenosos); 

- A utilização de meios primários de contenção de derrames (ex.: colocação de paletas 

retentoras por baixo da mangueira, bem como em eventuais junções da mesma). 

 

5.3. ARMAZENAMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DE TINTAS E DE SOLVENTES 

a) O armazenamento de gasóleo, de diesel-oils e de fuel-oils em obra deverá ser objecto de 

licenciamento se realizado em reservatórios superficiais de capacidade superior a 1200 litros ou em 

reservatórios subterrâneos de capacidade superior a 3000 litros, de acordo com a legislação em vigor.  

b) Os combustíveis, tintas, solventes e óleos deverão ser armazenados sobre paletas retentoras e numa 
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área coberta, ventilada e protegida da intempérie.  

 

6. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI) E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO (ET) 

a) É da responsabilidade do Adjudicatário o fornecimento de equipamento de protecção individual, aos 

seus trabalhadores, necessário à realização dos trabalhos contratados, e assegurar a sua efectiva 

utilização. 

b) O Adjudicatário e o seu pessoal utilizarão exclusivamente EPI e ET com as características requeridas 

para o trabalho a realizar, tendo em conta os riscos inerentes ao ambiente de trabalho e a resistência a 

condicionamentos específicos, tais como a presença de produtos químicos, água, ruído, vibrações, 

poeiras e atmosferas explosivas. Estes equipamentos deverão estar adaptados aos utilizadores, em bom 

estado de funcionamento e de manutenção. 

c) Os equipamentos a utilizar obedecerão às normas nacionais existentes ou, na ausência destas, a 

normas europeias ou a outras normas internacionais desde que aceites pela REN, S.A.. 

 

6.1. EQUIPAMENTOS DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL 

a) O Adjudicatário deverá fornecer ao seu pessoal os fatos de trabalho e os EPI de acordo com as 

exigências da execução do contrato. Os EPI devem estar em conformidade com a legislação em vigor e 

adequados relativamente ao estipulado pelas Fichas de Segurança dos produtos. 

b) Salvo acordo prévio em contrário, a REN, S.A. não cederá, a qualquer título, ao Adjudicatário, 

qualquer Equipamento de Protecção Individual. 

 

6.2. EQUIPAMENTOS DE TRABALHO 

a) O Adjudicatário efectuará uma correcta manutenção dos equipamentos de protecção, bem como dos 

equipamentos de trabalho, nomeadamente, máquinas e veículos, para minimizar os impactes ambientais 

associados. 

b) As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, mas em 

oficinas licenciadas. 

c) Todas as pessoas que ocupem postos de trabalho que incluam a condução/operação de veículos ou 

máquinas, nomeadamente veículos a motor, gruas, máquinas elevatórias e plataformas móveis devem 

estar devidamente habilitadas e aptas para no caso de uma avaria da qual resultem impactes ambientais 

actuarem por forma a minimizar a gravidade da ocorrência. 

d) No que respeita ao ruído, o Adjudicatário deve verificar se os equipamentos e máquinas a utilizar não 

ultrapassam os níveis de ruído permitidos por lei e, caso tal aconteça, devem aplicar as medidas 
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correctivas necessárias, nomeadamente para o caso dos trabalhos nocturnos.  

 

6.3 MEIOS DE PREVENÇÃO DE RISCOS AMBIENTAIS 

a) No armazenamento de produtos químicos e de resíduos no estado líquido, o Adjudicatário deverá 

disponibilizar meios de contenção secundária (p.e. paletas retentoras) para o correcto armazenamento 

das substâncias utilizadas em obra (p.e. tintas, óleos, massas, diluentes, solventes), nos estaleiros e nas 

frentes de trabalhos.  

b) O manuseamento de produtos químicos deverá, sempre que aplicável, realizar-se sobre meios de 

contenção de derrames (p.e. aparadeiras, mantas absorventes). 

c) O Adjudicatário deverá prever e manter disponível um produto ou material absorvente adequado ao 

tipo de produtos manuseados e em quantidade suficiente para actuação em caso de emergência 

ambiental, como seja o derrame no solo, redes de drenagem de águas pluviais ou cursos de água nos 

estaleiros e nas frentes de obra (no caso das linhas). 

 

7. FORMAÇÃO DO PESSOAL 

a) O pessoal do Adjudicatário, e subempreiteiros, para além dos conhecimentos técnicos inerentes às 

actividades que desempenha, deverá de uma forma integrada, conhecer também os impactes ambientais 

e as medidas de minimização que lhes estão associados. 

b) O Adjudicatário deverá assegurar a participação do seu pessoal em acções de sensibilização que a 

REN, S.A. entenda realizar, no âmbito do SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL, em data e local a acordar 

previamente. 

c) O Adjudicatário deverá promover acções de sensibilização ambiental para os trabalhadores envolvidos 

na obra, de modo a que estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que 

a obra decorre. Essas acções deverão realizar-se previamente ao início da obra e sempre que novos 

trabalhadores entrem em obra. 

 

8. SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA 

a) Quando os trabalhos decorram nas instalações pré-existentes (subestações, postos de corte, postos 

repetidores ou edifícios) da REN, S.A., esta fornecerá ao Adjudicatário o Plano de Emergência Interno da 

instalação que contempla as medidas relativas a protecção contra incêndios, evacuação dos 

trabalhadores sinistrados e medidas relativas a situações de emergência ambiental, de carácter diverso. 

O Adjudicatário deve conhecer, dentro da sua zona de trabalhos, os locais onde estão colocados os 

diversos meios de actuação e fornecer essa informação aos seus trabalhadores. 
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b) Sempre que o fornecimento venha a ser prestado em Linhas de MAT (conservação, construção, 

remodelação, manutenção do corredor), compete ao Adjudicatário colaborar na revisão do plano de 

resposta a situações de emergência que, com base na identificação de potenciais causas de acidentes ou 

de situações de emergência, estipule a forma de resposta a dar para prevenir as causas e as situações de 

risco associado e actuar em caso de acidente minimizando os seus efeitos no ambiente. 

c) Caso se realizem simulacros de resposta a situações de emergência, deverá o Adjudicatário participar 

e colaborar na análise da necessidade de revisão do plano de resposta a situações de emergência. 

 

9. AUDITORIAS AMBIENTAIS 

a) O Adjudicatário deverá assegurar a participação do Interlocutor designado para as questões de índole 

ambiental em auditorias ambientais que venham a ser realizadas no âmbito do Plano de Auditorias 

estabelecido pela REN, S.A. 
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10. GLOSSÁRIO 

ACÇÃO CORRECTIVA – acção levada a efeito para eliminar as causas de não conformidades, de modo a evitar 

a sua recorrência. 

ACÇÃO PREVENTIVA – acção levada a efeito para eliminar as causas de potenciais não conformidades, de 

modo a evitar a sua ocorrência. 

ADJUDICATÁRIO – Entidade com a qual a Empresa Dono da Obra celebrou um contrato para a execução de 

uma obra, ou para a prestação de um serviço.  

AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) – Instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, 

sustentado na realização de estudos e consulta, com efectiva participação pública e análise de possíveis 

alternativas, que tem por objecto a recolha de informação, identificação e previsão dos efeitos 

ambientais de determinados projectos, bem como identificação e proposta de medidas que evitem, 

minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da execução de 

tais projectos e respectiva pós-avaliação. 

CONSTATAÇÃO - não satisfação de um requisito estabelecido internamente, sujeita a validação. 

DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) – decisão emitida no âmbito de AIA sobre a viabilidade da execução 

dos projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental. 

DIRECTOR DA OBRA (DO ADJUDICATÁRIO) – técnico designado pelo Adjudicatário para assegurar a direcção 

efectiva do estaleiro.  

EQUIPAMENTO DE PROTECÇÃO INDIVIDUAL (EPI) – qualquer equipamento destinado a ser usado por um 

trabalhador, para protecção contra riscos que possam ameaçar a sua saúde ou segurança no trabalho, bem 

como qualquer complemento ou acessório para esse fim.  

EQUIPAMENTO DE TRABALHO – qualquer máquina, aparelho, instrumento ou instalação utilizada no trabalho.  

ESTALEIRO – Área reservada aos trabalhos de execução da obra com tudo o que para eles concorre, 

incluindo os locais de apoio para instalações, depósito de materiais, colocação de equipamentos, acessos 

internos ou de apoio à prestação dos serviços.  

ESTUDO DE INCIDÊNCIAS AMBIENTAIS (EINCA) - documento elaborado pelo proponente quando o projecto apenas 

é sujeito a procedimento de AIA, quando a entidade licenciadora considere que o mesmo provocará 

impactes significativos no ambiente, em função da sua localização, dimensão ou natureza de acordo com 

os critérios descritos no Decreto-Lei n.º69/2000 de 3 de Maio, com a redacção dada pelo Decreto-Lei 

n.º197/2005, de 8 de Novembro.  

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) – documento elaborado pelo proponente no âmbito de procedimento de 

AIA, que contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes prováveis, 

positivos e negativos, que a realização do projecto, poderá ter no ambiente, a evolução previsível da 

situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental destinadas a evitar, 

minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não técnico destas informações. 
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GESTOR DE ACTIVIDADE (GESTOR DE OBRA) – pessoa que em nome do Dono da Obra é responsável pelo 

acompanhamento da obra na fase de execução.  

IMPACTE AMBIENTAL – conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros 

ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área, resultantes da 

realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa 

área, se esse projecto não viesse a ter lugar. 

NÃO CONFORMIDADE – não satisfação de um requisito (legal, normativo ou do sistema).  

OCORRÊNCIA – conjunto de tipologias verificadas e registadas no âmbito dos Sistemas de Gestão 

(constatações, não conformidades, acções preventivas, reclamações e sugestões de melhoria). 

PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (PAA) – documento que sintetiza a metodologia a aplicar, em fase de 

execução da empreitada, para garantir o cumprimento das medidas de minimização ambiental específicas 

de cada projecto. 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO DE EXECUÇÃO (RECAPE) - Documento que demonstra o 

cabal cumprimento das condições impostas pela DIA, permitindo assim verificar que as premissas 

associadas à aprovação, condicionada, de um determinado projecto que tenha sido submetido a processo 

de AIA em fase de anteprojecto ou estudo prévio, se cumprem. 

REN, S.A. – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

SUBEMPREITEIRO – entidade com alvará e com trabalhadores próprios a quem o Adjudicatário subcontrata a 

realização de uma parte dos trabalhos que lhe foram adjudicados. 
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1 GLOSSÁRIO 

As expressões a seguir indicadas têm, no contexto desta Especificação Técnica o seguinte significado: 

- ACÇÃO CORRECTIVA – acção levada a efeito para eliminar as causas de não conformidades, de modo a 

evitar a sua recorrência. 

- ACÇÃO PREVENTIVA - acção levada a efeito para eliminar as causas de potenciais não conformidades, de 

modo a evitar a sua ocorrência. 

- AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) – instrumento de carácter preventivo da política do ambiente, 

sustentado na realização de estudos e consulta, com efectiva participação pública e análise de 

possíveis alternativas, que tem por objecto a recolha de informação, identificação e previsão dos 

efeitos ambientais de determinados projectos, bem como identificação e proposta de medidas que 

evitem, minimizem ou compensem esses efeitos, tendo em vista uma decisão sobre a viabilidade da 

execução de tais projectos e respectiva pós-avaliação. 

- CONSTATAÇÃO – não satisfação de um requisito estabelecido internamente, sujeita a validação. 

- DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (DIA) – decisão emitida no âmbito de AIA sobre a viabilidade da 

execução dos projectos sujeitos a avaliação de impacte ambiental. 

- ESTUDO DE INCIDÊNCIAS AMBIENTAIS (EINCA) – documento elaborado pelo proponente quando o projecto 

apenas é sujeito a procedimento de AIA, quando a entidade licenciadora considere que o mesmo 

provocará impactes significativos no ambiente, em função da sua localização, dimensão ou natureza 

de acordo com os critérios descritos no Decreto-Lei n.º69/2000 de 3 de Maio, com a redacção dada 

pelo Decreto-Lei n.º197/2005, de 8 de Novembro. 

- ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL (EIA) – documento elaborado pelo proponente no âmbito de procedimento 

de AIA, que contém uma descrição sumária do projecto, a identificação e avaliação dos impactes 

prováveis, positivos e negativos, que a realização do projecto, poderá ter no ambiente, a evolução 

previsível da situação de facto sem a realização do projecto, as medidas de gestão ambiental 

destinadas a evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos esperados e um resumo não 

técnico destas informações. 

- GESTOR DE ACTIVIDADE (GA) – responsável por parte da REN, S.A. pela gestão das empreitadas. 
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- IMPACTE AMBIENTAL – conjunto de alterações favoráveis e desfavoráveis produzidas em parâmetros 

ambientais e sociais, num determinado período de tempo e numa determinada área, resultantes da 

realização de um projecto, comparadas com a situação que ocorreria, nesse período de tempo e nessa 

área, se esse projecto não viesse a ter lugar. 

- NÃO CONFORMIDADE – não satisfação de um requisito (legal, normativo ou do sistema).  

- OCORRÊNCIA – conjunto de tipologias verificadas e registadas no âmbito dos Sistemas de Gestão 

(constatações, não conformidades, acções preventivas, reclamações e sugestões de melhoria). 

- REN, S.A. – Rede Eléctrica Nacional, S.A. 

- RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJECTO EXECUTIVO (RECAPE) – documento que demonstra o 

cabal cumprimento das condições impostas pela DIA, permitindo assim verificar que as premissas 

associadas à aprovação, condicionada, de determinado projecto que tenha sido submetido a processo 

de AIA em fase anterior a projecto de execução, se cumprem. 

- RECLAMAÇÃO – acto de protesto por insatisfação de uma parte interessada, relativa a acções (ou 

omissões) desenvolvidas pela REN, S.A. no âmbito da sua actividade. 

- SUGESTÃO DE MELHORIA - proposta de actuação ou alteração de prática, por parte de qualquer 

colaborador, visando a melhoria do sistema. 
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2 OBJECTO E ÂMBITO 

Pretende-se com a presente Especificação Técnica definir as condições a observar nos fornecimentos 

relativos à prestação dos serviços de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL em fase de construção de linhas 

e subestações, por iniciativa da REN, S.A. ou decorrentes de um processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental. 

As actividades de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverão ser realizadas pelo Adjudicatário 

assumindo como o mínimo aceitável o estabelecido nesta Especificação Técnica. Todas as soluções 

alternativas ou complementares a esta especificação, desde que manifestamente vantajosas para o 

desempenho ambiental, serão consideradas pela REN, S.A., através do DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, AMBIENTE E 

SEGURANÇA da Divisão Equipamento. 

Estas especificações poderão ser revistas pela REN, S.A. quando a alteração de legislação ou outras 

condicionantes assim o justifiquem. 

3 ACTIVIDADES A REALIZAR NO ÂMBITO DA SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

As principais actividades que devem ser asseguradas pela EQUIPA DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

são as seguintes: 

- Elaboração do PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (PAA) específico para a obra e respectiva 

adaptação, em resultado da avaliação contínua de riscos ambientais. No caso da existência de um 

PAA elaborado em fase de EIA, RECAPE ou EIncA, deverá proceder-se à sua revisão e adaptação, 

devendo integrar, caso aplicável, nomeadamente as medidas de minimização preconizadas na DIA 

ou Parecer da Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do RECAPE com a DIA; 

- Realização ou acompanhamento das monitorizações ambientais em fase de construção decorrentes 

do procedimento de AIA, processo de Pós – Avaliação, ou porque a REN, S.A. entendeu a sua 

realização como conveniente. As monitorizações serão realizadas por fornecedores qualificados 

para as classes Medições de Ruído e Ecologia, ou por empresas previamente autorizadas, devendo 

os resultados ser apresentados em relatórios autónomos; 

- Avaliação da adequabilidade ambiental dos procedimentos propostos pelas entidades executantes 

e acompanhamento das actividades críticas da obra (nas vertentes de construção civil, instalação 

eléctrica geral/montagem de linhas de MAT e abertura da faixa), garantindo o cumprimento da 

legislação ambiental aplicável e a implementação das medidas minimizadoras; 
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- Elaboração de um PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL que estabeleça a forma de actuação em caso de 

situação de emergência ambiental, com a estrutura e conteúdo indicados no ponto 9; 

- Registo em documento apropriado, intitulado LIVRO DO AMBIENTE, de todas as questões ambientais 

relativas à obra, com a estrutura e conteúdo indicados no ponto 8; 

- Registo de todas as OCORRÊNCIAS E RECLAMAÇÕES, de acordo com o estabelecido no ponto 10, 

acompanhadas de propostas de medidas de recurso/correctivas a adoptar. Proceder ao 

acompanhamento da sua implementação e à avaliação da sua eficácia; 

- Participação do TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL nas reuniões de coordenação, com uma 

periodicidade mínima semanal, para análise das questões ambientais; 

- Garantir a participação do TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL nas Auditorias Ambientais a que a 

obra seja sujeita; 

- Participar na ronda final de vistoria às Linhas MAT em fase de conclusão da obra para 

encerramento dos pendentes ambientais; 

- Efectuar as actividades de supervisão e verificação da conformidade ambiental nas frentes de obra 

existentes nas diversas fases de realização procedendo aos registos em FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA 

CONFORMIDADE AMBIENTAL; 

- Apoiar a REN, S.A. e verificar o cumprimento das medidas da sua responsabilidade; 

- Promover ACÇÕES DE FORMAÇÃO / SENSIBILIZAÇÃO dirigidas aos trabalhadores envolvidos na obra e 

assegurar a divulgação da informação relevante para a preservação do Ambiente; 

- Elaborar mensalmente RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL relativos à actividade de SUPERVISÃO E 

ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, de acordo com o definido no ponto 12.1; 

- Elaborar, no final da obra, o RELATÓRIO FINAL DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL de acordo com 

o definido no ponto 12.2, o respectivo RELATÓRIO FINAL DE ANÁLISE DE EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

de acordo com o definido no ponto 12.2.4 e o Relatório FINAL DE SUGESTÕES DE MELHORIA E OCORRÊNCIAS, 

de acordo com o definido no ponto 12.3; 

- Garantir o atendimento ao público, de acordo com o definido no ponto 6 desta especificação; 
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- Assegurar o cumprimento, por parte das entidades executantes, das seguintes especificações 

técnicas, bem como das instruções operacionais associadas: 

•  Especificação Técnica Geral de Gestão de Resíduos em Obras da REN (ET-003); 

• Disposições Gerais sobre Gestão Ambiental (ET-0007). 

- Avaliar o desempenho ambiental das entidades executantes segundo o normativo da REN, S.A. 

4 COORDENAÇÃO DE TRABALHOS 

4.1 ACTIVIDADES DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS E SUBESTAÇÕES 

A coordenação das actividades inerentes à SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL com as actividades 

desenvolvidas pelas entidades executantes de Construção de Linhas e Subestações far-se-á por 

intermédio do GESTOR DE ACTIVIDADE dos Departamentos de Construção da REN, S.A. 

Refira-se a obrigatoriedade por parte da EQUIPA DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, de solicitar a 

intervenção do GESTOR DE ACTIVIDADE dos Departamentos de Construção para a resolução de questões 

ambientais que não tenham sido expeditamente resolvidas pela entidade executante em obra.  

A coordenação geral dos trabalhos atribuída à REN, S.A não isenta o Adjudicatário das suas obrigações 

contratuais. 

4.2 ACTIVIDADES DE EXPLORAÇÃO FLORESTAL 

A coordenação das actividades inerentes à SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL com as actividades 

desenvolvidas pelas entidades executantes de Abertura das Faixas de Protecção às Linhas da RNT far-se-

á por intermédio do GESTOR DE ACTIVIDADE do DEPARTAMENTO DE SERVIDÕES da REN, S.A. Para permitir o 

planeamento adequado dos trabalhos de supervisão da obra, o plano de trabalhos da faixa será 

disponibilizado pelo mesmo Gestor de Actividade. 

Refira-se a obrigatoriedade, por parte da EQUIPA DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, de solicitar a 

intervenção do GESTOR DE ACTIVIDADE do DEPARTAMENTO DE SERVIDÕES para a resolução de questões que não 

tenham sido expeditamente resolvidas pela entidade executante em obra.  

A coordenação geral dos trabalhos atribuída à REN, S.A não isenta o Adjudicatário das suas obrigações 

legais e contratuais. 
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5 ELABORAÇÃO E REVISÃO DO PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL (PAA) 

Deverá o Adjudicatário elaborar e/ou rever o PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, numa fase prévia à 

abertura do estaleiro de Obra e submetê-lo à REN, S.A. com o início da obra. 

5.1 SUPORTE DOCUMENTAL 

O PAA deverá ser entregue um exemplar em papel e um exemplar em suporte CD-ROM, e no formato MS-

Office 2000, dirigido ao DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA e um exemplar em papel dirigido 

ao DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO (DE LINHAS OU DE SUBESTAÇÕES) da Divisão Equipamento. Recomenda-se a 

impressão do PAA em frente e verso. 

5.2 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO DOCUMENTO 

O PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverá conter a indicação do número de revisão e ser estruturado 

da seguinte forma: 

Índice 

Deverá conter a identificação de cada um dos capítulos, bem como a identificação de cada um dos 

anexos. 

Capítulo 1 – Introdução 

Deverá conter uma identificação do projecto, assim como considerações gerais de carácter 

ambiental. 

Capítulo 2 – Objectivos e Âmbito 

Deverá ser feita a caracterização e definição do objectivo do PAA e deverão ser identificados quais 

os descritores que serão abordados. 

Capítulo 3 – Caracterização da Equipa Técnica de Acompanhamento 

Deverá ser identificada a estrutura da EQUIPA DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, identificação nominativa, 

perfil técnico e responsabilidades dos diversos intervenientes no trabalho a desenvolver. 

Capitulo 4 – Descrição Sucinta do Projecto 

Deverá ser efectuada uma breve descrição das partes do projecto relevantes para a concretização do 

PAA. 
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Capítulo 5 – Caracterização do acompanhamento ambiental 

5.1. Considerações Gerais 

Descrição da metodologia adoptada no acompanhamento ambiental e identificação das 

vantagens que a implementação do PAA pode trazer. 

5.2. Legislação Aplicável 

Deverá ser exaustivamente identificada toda, e apenas, a legislação ambiental aplicável à 

obra. 

5.3. Medidas de Minimização dos Impactes Ambientais 

Deverão ser devidamente justificadas todas as medidas de minimização consideradas como 

não aplicáveis ou reformuladas na fase de revisão do PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

Deverão ainda ser fundamentadas as metodologias propostas para a operacionalização das 

medidas de minimização apresentadas no ANEXO 1 ao PAA. As formas de operacionalização 

deverão ser descritas de forma apropriada e objectiva e apresentar um carácter operacional 

(“como fazer”). 

5.4. Actividades a Realizar no Âmbito da Supervisão e Acompanhamento Ambiental 

Caso sejam exigidas monitorizações ambientais em fase prévia ao início da construção ou em 

fase de construção, estas deverão ser referidas neste ponto e os Programas de Monitorização, 

deverão ser incluídos no capítulo 11 do LIVRO DO AMBIENTE. 

5.5. Documentação a Aplicar na Realização das Actividades 

Deverão ser identificados todos os documentos de suporte, nomeadamente procedimentos, 

instruções operacionais, especificações técnicas, planos e manuais a aplicar na realização das 

actividades de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, fornecidos pela REN, S.A. ou a elaborar 

pela Equipa de Supervisão.  
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ANEXO 1 – Plano de Implementação das Medidas de Minimização dos Impactes Ambientais1 

Nesta secção deverá ser apresentado o PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, a elaborar 

de acordo com o Anexo 3 a esta especificação. 

Este documento deverá identificar o conjunto das medidas genéricas e específicas que se propõe 

que sejam implementadas em obra, de forma estruturada e metódica, quer tenham sido 

identificadas no EIA / RECAPE / EIncA, DIA, Parecer da Comissão de Avaliação sobre a 

Conformidade do RECAPE com a DIA ou ainda pela EQUIPA DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

Deverão, também, ser incluídas as necessárias medidas de operacionalização e verificação, bem 

como, as responsabilidades pela sua implementação.  

Este documento poderá ser revisto posteriormente e cada revisão actualizada ser submetida à 

REN, S.A. em suporte papel e CD-ROM (MS Office 2000). 

5.3 METODOLOGIA DE VERIFICAÇÃO E REGISTO 

Tendo por base o PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, Anexo ao PAA deve o Adjudicatário 

elaborar as FicHas DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL, a aplicar, com o objectivo de evidenciar o 

cumprimento do PAA.  

A estrutura das fichas deverá ser conforme com modelo constante do Anexo 5 a esta especificação, que 

deverá contemplar a integração de registos fotográficos elucidativos das actividades verificadas. 

As FicHas DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL deverão ser preenchidas diariamente, permitindo 

evidenciar, por actividade e localização, o cumprimento de cada uma das medidas. No caso das Linhas 

de MAT deverá ser possível, através do preenchimento do EQIP107, evidenciar esta verificação em cada 

um dos apoios, para a totalidade das actividades ou, se devidamente justificado, para a grande maioria. 

A ESAA deverá utilizar o relatório de contactos com proprietários a disponibilizar pela REN, S.A. para 

conhecimento do acordado com os proprietários e verificação da implementação respectiva (p.e. 

responsabilidade pela gestão de sobrantes da exploração florestal ou pela reparação de um muro). 

                                                           
1 Sempre que uma medida tenha redacções diferentes em vários documentos, deverá ser sempre adoptada a redacção dos documentos das 
Autoridades (DIA, Parecer da Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do RECAPE com a DIA), sendo numeradas as medidas de acordo 
com a ordem apresentada nesse documento (p.e. DIA.02) Caso exista mais do que uma medida de minimização com a mesma forma de 
operacionalização, ou consistam numa medida comum a diferentes descritores, deverão ser agrupadas, identificando explicitamente a 
origem de cada uma delas (p.e. DIA 02 e 18) 
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O restabelecimento das condições iniciais no final da obra (p.e. regularização topográfica da plataforma 

criada para o funcionamento da grua, restabelecimento de socalcos, reconstrução de muros e recolha de 

todos os resíduos) deverá ser evidenciado em todas as áreas de trabalhos (p.e. apoios e respectivos 

acessos no caso das Linhas de MAT). 

Sempre que as condições da área de intervenção o justifiquem, no início dos trabalhos deverá ser 

efectuado um registo fotográfico, com o objectivo de documentar a situação de referência, que 

permitirá posteriormente verificar a eficácia das medidas de reestabelecimento do estado inicial das 

áreas intervencionadas. 

Durante as observações correntes, ao longo dos trabalhos, deverão ser identificados, e registados no 

EQIP111, os aspectos pendentes que deverão ser restabelecidos assim que possível pelo Adjudicatário 

(p.e. reconstrução de muros). Outros aspectos poderão estar dependentes do término efectivo dos 

trabalhos (p.e. descompactação dos solos), sendo o Adjudicatário de Construção informado das situações 

a corrigir. Posteriormente, realizar-se-á uma vistoria à obra em data prévia à desmontagem do estaleiro, 

a indicar pela REN, S.A.. 

Durante a vistoria, na qual participarão a ESAA, representantes do(s) Adjudicatário(s) envolvidos na 

construção e representantes da REN, S.A. (dos departamentos Construção de Linhas ou Subestações, 

Servidões - apenas no caso de Linhas - e de Qualidade, Ambiente e Segurança), deverá ser preenchido o 

impresso EQIP106 de forma a evidenciar o restabelecimento das condições iniciais ou identificar 

objectivamente todas as acções correctivas necessárias, prazos acordados (até à desmontagem do 

estaleiro) e responsabilidades na sua execução. O impresso deverá ser preenchido e assinado por todos 

os presentes no final da vistoria. Posteriormente, a ESAA deverá elaborar uma 2.ª edição deste relatório 

que deverá incluir fotografias dos aspectos pendentes (no caso das linhas, por apoio) que não será 

assinado, a disponibilizar à REN, SA em formato digital. No caso de terem sido registadas situações 

pendentes, deverá ser realizada nova vistoria pela ESAA, sendo elaborado um relatório com registos 

fotográficos, sempre que aplicável, que comprovem a sua implementação efectiva e o levantamento de 

eventuais situações que se mantenham pendentes. 

6 ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

Para efeitos de atendimento ao público será disponibilizado, pelo adjudicatário, um contacto telefónico 

equipado com atendedor de chamadas e, quando necessário, deverá ser viabilizado um encontro 

presencial, com o objectivo de esclarecer quaisquer dúvidas que surjam e resolver eventuais reclamações. 
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O Adjudicatário será responsável por registar no impresso dedicado ao registo de contactos com o 

Gabinete de Atendimento ao Público (EQIP70) todos e quaisquer contactos, ainda que não digam respeito 

directamente à obra (p.e. atendimento de pedidos de informações, reclamações relativas a indemnizações 

e pedidos de emprego). 

Todas as reclamações, de entidades externas e do público em geral, recebidas no Gabinete de 

Atendimento ao Público, deverão ser registadas no impresso EQIP58 e tratadas, da mesma forma que as 

ocorrências. Nos casos em que o responsável pelo tratamento da reclamação seja a REN, S.A. não deverá 

ser preenchido o campo relativo à Entidade Executante. 

As reclamações relativas às actividades de abertura de faixa deverão ser apresentadas separadamente das 

relativas à actividade de construção e remetidas para tratamento ao GESTOR DE ACTIVIDADE respectivo. 

7 GESTÃO DE RESÍDUOS 

O Adjudicatário deverá assegurar na sua actividade de Supervisão o cumprimento, por parte das entidades 

executantes, da Especificação Técnica Geral de Gestão de Resíduos em Obras da REN.S.A., devendo ser 

arquivada cópia das Guias Modelo A dos resíduos recolhidos em estaleiro. 

O adjudicatário assegurará o preenchimento do EQIP112. 

8 ESTRUTURA E CONTEÚDO DO LIVRO DO AMBIENTE 

O LIVRO DO AMBIENTE será constituído por um dossier, sempre disponível no estaleiro de obra, devidamente 

estruturado e actualizado, devendo integrar todas as questões ambientais relativas ao período de 

execução das empreitadas. 

A actualização do LIVRO DO AMBIENTE é da responsabilidade do TÉCNICO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL devendo 

ser estruturado e organizado por capítulos da seguinte forma: 

Índice 

Deverá conter a identificação de cada um dos capítulos, bem como a identificação de cada um dos 

anexos. 

Capítulo 1 – Declaração de Política da Qualidade, Ambiente e Segurança da REN S.A. 
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Capítulo 2– Plano de Acompanhamento Ambiental 

Plano de Acompanhamento Ambiental e Plano de Implementação das Medidas de Minimização. 

Capítulo 3 – Acções de Formação / Sensibilização 

Planos de formação e de sessão, registo de todas as acções de formação e sensibilização realizadas 

no decurso da obra, incluindo o material pedagógico utilizado e lista de presenças. 

Capítulo 4 – Auditorias Ambientais 

Registo de todas as auditorias ambientais realizadas à obra e de acções correctivas / preventivas que 

tenham sido preconizadas.  

Capítulo 5 –Contactos com Entidades e Público em Geral 

Registo de todos os contactos que tenham sido feitos com entidades oficiais e com o público em 

geral, nomeadamente todas as reclamações e pedidos de informação, assim como das comunicações 

da REN, S.A. decorrentes de obrigações legais e/ou de suporte a eventuais esclarecimentos a prestar 

ao público e outras entidades externas. 

Capítulo 6 – Fichas de Segurança e Saúde 

Fichas de Segurança e Saúde das substâncias químicas utilizadas em obra, com indicação das medidas 

de protecção ambiental necessárias à sua utilização. 

Capítulo 7 – Gestão de Resíduos 

Documentação associada ao processo de gestão de resíduos, nomeadamente as Guias Modelo A que 

acompanham o transporte de resíduos e ficha de Registo da Gestão de Resíduos (EQIP112). 

Capítulo 8 – Documentação Aplicável 

Manuais, procedimentos, Instruções e especificações ambientais da REN e produzidas pela EQUIPA DE 

SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL, aplicáveis. 

Documentação da Avaliação de Impacte Ambiental (p.e. DIA, EIA, EIncA, RECAPE, Parecer da 

Comissão de Avaliação ao RECAPE). 
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Todos os impressos relativos às FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL a usar nas diversas fases 

de realização da obra. 

Capítulo 9 – Registo de Ocorrências e Reclamações 

Registo de todas as ocorrências ambientais, reclamações, respectivas acções correctivas e de recurso 

definidas e preenchimento do mapa de registo de ocorrências (EQIP72). 

Capítulo 10 – Registos de Inspecções e Verificações 

Todos os registos de verificação ambiental que forem produzidos nas várias fases de realização da 

obra, nomeadamente suportados pelas FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL. 

Capítulo 11 – Monitorizações Ambientais 

Planos de monitorização e relatórios autónomos, produzidos pelas empresas qualificadas, de todas as 

campanhas de monitorização efectuadas em fase prévia ao início da construção e, em fase de 

construção.  

Capítulo 12 – Relatórios de Acompanhamento Ambiental 

RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL que, entretanto tenham sido produzidos. 

Capítulo 13 – Plano de Emergência Ambiental 

PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL elaborado e específico da obra. 

9 ELABORAÇÃO DO PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL 

O Adjudicatário deve elaborar e manter actualizado um PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL que, com base na 

identificação de potenciais causas de acidentes ou de situações de emergência, estipule a forma de 

actuação para prevenir as causas e as situações de risco associado e em caso de acidente, minimizando os 

seus efeitos no ambiente. 

O PLANO DE EMERGÊNCIA AMBIENTAL deverá ser estruturado e organizado por capítulos da seguinte forma: 

Índice 

Deverá conter a identificação de cada um dos capítulos, bem como a identificação de cada um dos 

anexos. 
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Capítulo 1 – Organização e responsabilidades 

Capítulo 2 – Coordenação com serviços internos e externos 

Capítulo 3 – Aspectos ambientais 

Identificação dos produtos químicos existentes em obra, incluindo nas frente de obra. 

Capítulo 4 – Riscos Ambientais 

Capítulo 5 – Medidas preventivas 

Estabelecer a obrigatoriedade nomeadamente de: 

− Disponibilizar a Ficha de Segurança e Saúde aquando do transporte, no local de manuseamento e 

no local de armazenamento de substâncias químicas (p.e. óleos e solventes); 

− Garantir o acondicionamento de substâncias químicas sobre paletas retentoras; 

− Garantir a existência de materiais absorventes durante operações de manuseamento de 

substâncias químicas (p.e. enchimento/recondicionamento do transformador); 

− Garantir a existência de absorvente hidrófubo em estaleiro e em cada viatura que transporta 

combustível em quantidade adequada; 

− Garantir a existência de aparadeiras/contentores para acondicionamento de resíduos perigosos; 

− Garantir a existência de contentores estanques para armazenamento do absorvente/solo 

contaminado com óleo; 

− (…) 

Capítulo 6 – Medidas de actuação em caso de emergência ambiental 

Deverão ser identificadas as medidas para cada situação de emergência ambiental. 

Capítulo 7 – Simulacros 

Preconizar a realização de simulações dos meios de prevenção e de intervenção, se aplicável. 

Após a realização de simulacros de resposta a situações de emergência, deverá o Adjudicatário 

analisar da necessidade de revisão do Plano de Emergência Ambiental. 
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Anexos ao Plano: 

Anexo 1 – Tabela Síntese de acordo com a tabela apresentada no EQIP113. 

Anexo 2 – Contactos de emergência. 

Anexo 3 – Plantas da rede de drenagem (estaleiro e plataforma). 

10 REGISTO DE OCORRÊNCIAS E RECLAMAÇÕES 

Os registos de ocorrências ambientais são efectuados no impresso informático (EQIP58), de forma a 

permitir efectuar a importação desses registos para uma base de dados de ocorrências existente na REN, 

S.A. 

O REGISTO DE OCORRÊNCIAS deverá ser, sempre que possível, acompanhado de registos fotográficos 

elucidativos em Anexo. 

Para efeitos de classificação da ocorrência quanto à sua gravidade, deverá considerar-se o estabelecido na 

tabela seguinte: 

TIPO DE REGISTO: AMBIENTE 

GRAVIDADE DA 
OCORRÊNCIA DESCRITIVO 

Incumprimento ou incorrecta implementação de medidas preconizadas e que podem 
originar impactes ambientais, embora pouco significativos 

Pouco grave 
Incumprimento ou incorrecta implementação de medidas preconizadas, que originaram 

impactes ambientais pouco significativos  

Incumprimento ou incorrecta implementação de medidas preconizadas e que podem 
originar impactes ambientais moderadamente significativos 

Incumprimento de medidas preconizadas que originaram impactes ambientais 
moderadamente significativos 

Grave 

Reincidência de ocorrência já identificada e que havia sido classificada como Pouco Grave 

Incumprimento ou incorrecta implementação de medidas preconizadas e que podem 
originar impactes ambientais significativos 

Incumprimento de medidas preconizadas que originaram impactes ambientais 
significativos 

Incumprimento de requisitos legais 

Muito grave 

Reincidência de ocorrência já identificada e que havia sido classificada como Grave  
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O seu tratamento far-se-á no contexto de obra, devendo a ESAA propor acções correctivas, que serão 

validadas pelo Gestor de Actividade. Após a implementação das acções correctivas, as ocorrências são 

finalizadas pelo Gestor de Actividade, transitando do estado “Pendente” para “Encerrado”. Mensalmente, 

as ocorrências deverão constar do Relatório de Supervisão (em papel), independentemente do seu estado. 

Mensalmente, apenas os registos de ocorrências que forem sendo encerrados no contexto de obra deverão 

constar de ficheiros individualizados e enviados em suporte CD-ROM, em anexo ao relatório respectivo 

(construção ou abertura de faixa), de forma a permitir a sua importação para uma base de dados 

centralizada. Apenas nas situações, para as quais o GESTOR DE ACTIVIDADE da REN entenda que o tratamento 

de determinadas ocorrências deva ter um tratamento fora do âmbito restrito da obra, devem os respectivos 

registos em estado pendente, constar em ficheiro, para introdução e seguimento posterior directamente a 

partir da base de dados de Gestão de Ocorrências. 

Para todas as actividades inerentes à gestão da faixa (fora do âmbito da responsabilidade dos empreiteiros 

de construção), o relacionamento e tratamento das ocorrências respectivas far-se-á directamente com o 

GESTOR DE ACTIVIDADE DO DEPARTAMENTO DE SERVIDÕES afecto à obra. 

Por último, refira-se que todas as não conformidades identificadas nas Fichas de Verificação da 

Conformidade Ambiental e nos diversos impressos, deverão ser registadas como ocorrências. 

Todos os registos de ocorrências e de reclamações deverão integrar o LIVRO DO AMBIENTE, assim como o 

respectivo mapa de registo de ocorrências (EQIP72). 

11 ACÇÕES DE FORMAÇÃO/SENSIBILIZAÇÃO 

11.1 DEFINIÇÃO DO PLANO DE FORMAÇÃO 

O Adjudicatário deverá preparar um plano de formação / sensibilização para a obra, tendo em 

consideração as exigências da REN em matéria Ambiental, nomeadamente as que decorrem do seu 

Sistema Integrado de Gestão da Qualidade, Ambiente e Segurança e expressas em documentação 

relevante. 

Deverá ser dado conhecimento prévio à REN, S.A. do plano de formação e materiais pedagógicos a 

utilizar nas acções de formação/sensibilização. 

Deverão ser abordadas questões de índole ambiental genéricas e outras específicas da obra, 

nomeadamente: 

− Impactes ambientais associados às principais actividades a desenvolver; 
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− Medidas de minimização constantes do PAA aplicáveis às actividades a desenvolver; 

− Boas práticas ambientais a adoptar nas diversas actividades; 

− Manuseamento, transporte e armazenamento de substâncias químicas; 

− Rotulagem de substâncias químicas; 

− Minimização de impactes em situações de emergência (aplicável à obra); 

− Práticas de gestão de resíduos; 

− Racionalização de consumos. 

O Plano de Formação e respectivos materiais pedagógicos deverão também incluir os conteúdos 

formativos que vierem a ser disponibilizados pela REN, S.A.. 

O Adjudicatário deverá ainda criar os mecanismos de registo que permitam avaliar a eficácia das acções 

de formação / sensibilização ministradas. 

11.2 RESPONSABILIDADE 

As acções de formação serão realizadas pelas equipas de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL e deverão 

abranger todos os trabalhadores, incluindo os responsáveis das Entidades Executantes (p.e. directores de 

obra, encarregados de obra e chefes de equipa) e dos subfornecedores. 

11.3 PERIODICIDADE DA REALIZAÇÃO DAS ACÇÕES 

As acções de formação/sensibilização serão realizadas no início de obra e sempre que novas equipas da 

entidade executante iniciem os trabalhos. 

Deverão também ser realizadas acções de sensibilização no início de actividades críticas em termos 

ambientais referindo potenciais impactes dessas actividades e procedimentos a adoptar de forma a 

minimizar eventuais riscos para o ambiente. 

11.4 REGISTOS 

Todas as acções de formação/sensibilização serão alvo de registo no EQIP110. 
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12 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

12.1 RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

12.1.1 Periodicidade de realização 

O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverá ser realizado com periodicidade mensal. 

12.1.2 Suporte documental e difusão 

Os RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverão ser dirigidos à REN, S.A., até ao dia 10 do mês 

seguinte. Deverá ser enviado um exemplar em suporte CD-ROM constituído por 2 ficheiros em formato 

PDF (um ficheiro contendo o corpo do Relatório e o outro com os respectivos anexos ao Relatório) e 

pelos ficheiros dos registos de ocorrências (em formato Excel) dirigido ao DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, 

AMBIENTE E SEGURANÇA e um exemplar em papel dirigido ao DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO (DE LINHAS OU DE 

SUBESTAÇÕES) da Divisão Equipamento. Recomenda-se a impressão dos relatórios em frente e verso. 

Este relatório deve ser acompanhado de um aditamento (em relato separado), no mesmo formato do 

base, sempre que haja lugar à supervisão de actividades de exploração florestal da responsabilidade do 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE SERVIDÕES. 

Os RELATÓRIOS DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverão também integrar o LIVRO DO AMBIENTE e estar sempre 

disponíveis para consulta no estaleiro. 

12.1.3 Estrutura e conteúdo documental 

O RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverá conter informação relativa às actividades de Supervisão 

e Acompanhamento Ambiental realizadas no período correspondente. 

A estrutura do Relatório deverá ser a seguinte: 

Índice 

Deverá conter a identificação de cada um dos capítulos, bem como a identificação de cada um dos 

anexos. 

Capítulo 1 – Introdução 

Deverá conter uma identificação do projecto, período a que se refere o relatório e considerações 

gerais de carácter ambiental aplicáveis. 
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Identificação das actividades críticas da obra que foram acompanhadas no período a que se refere o 

relatório. 

Os dias de presença em actividades de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL e participação em 

reuniões de coordenação de Obra. 

Capítulo 2 – Recursos Empregues 

Os dias de presença em actividades de SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL e descrição das 

actividades realizadas. 

Anexar mapa de registo de presenças (EQIP71) relativo ao período em questão. 

Capítulo 3 - Trabalhos realizados 

3.1. Acções de Formação / Sensibilização 

Acções de formação realizadas, incluindo os planos de sessão, materiais pedagógicos e folhas 

de presenças. Anexar o EQIP110 devidamente preenchido. 

3.2. Auditorias 

Referência a auditorias eventualmente realizadas em obra e acções correctivas / preventivas 

preconizadas. O relatório de auditoria deve ser anexado ao presente relatório. 

3.3. Contactos com Entidades e Público em Geral 

Contactos com entidades oficiais e com o público em geral e o registo das solicitações de 

esclarecimentos e reclamações. Anexar o EQIP70 devidamente preenchido. 

3.4. Fichas de Segurança e Saúde 

Listagem de substâncias químicas utilizadas em obra registada no EQIP108 e informação 

actualizada relativa a acções de sensibilização e esclarecimento levadas a cabo. 

3.5. Gestão de Resíduos 

Documentação produzida relativa ao tema. Anexar o EQIP112 devidamente preenchido. 
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3.6. Registo de Ocorrências 

Considerações relativas a ocorrências ambientais registadas e o estado de implementação das 

medidas correctivas. 

As FICHAS DE OCORRÊNCIA, quer se tratem de ocorrências pendentes ou encerradas devem 

constar em papel no relatório. 

Os registos de ocorrências que forem sendo encerrados no contexto de obra, no período a 

que reporta o relatório, deverão constar de ficheiros EXCEL (EQIP58) individualizados e 

enviados em suporte CD-ROM, em conjunto com o relatório. Estes ficheiros têm por objectivo 

a importação das ocorrências encerradas nas obras para uma base de dados centralizada 

(Achiever) e posterior tratamento estatístico. 

Deverá igualmente ser anexado o EQIP72 – MAPA DE REGISTO DE OCORRÊNCIAS em Obra, onde 

devem constar de forma sequencial as ocorrências verificadas em obra. 

3.7. Registos de Inspecções e Verificações 

Identificação e descrição das actividades da obra que foram acompanhadas no período a que 

se refere o relatório. 

Referências aos trabalhos desenvolvidos no âmbito da SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL. 

As FICHAS DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL e os registos nos diversos impressos devem 

ser anexados ao relatório. 

3.8. Monitorizações Ambientais 

Referência às campanhas de monitorização ambiental realizadas. 

3.9. Arqueologia 

Apresentação das acções desenvolvidas no âmbito do acompanhamento arqueológico da obra 

em relatório anexo. 

3.10. Plano de Emergência Ambiental 

Referência a simulacros efectuados se aplicável e a situações de emergência ambiental que 

se tenham verificado. 
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3.11. Estado de Implementação das Medidas de Minimização 

Evidências do controlo e implementação das medidas de minimização (documento referido no 

Anexo 4, actualizado à data a que se refere o relatório, com evidências do estado de 

implementação das medidas de minimização). 

Capítulo 4 – Trabalhos previstos realizar no mês seguinte 

Deverão ser identificados os trabalhos que se prevêem vir a realizar no mês seguinte, 

particularmente: 

a) Actividades críticas da obra a acompanhar, referindo o tipo de acompanhamento a realizar e 

calendarização; 

b) Medidas de minimização a implementar e impacte no planeamento dos trabalhos a realizar; 

c) Contactos a realizar com entidades oficiais e com o público em geral; 

d) Acções de formação / sensibilização planeadas; 

e) Campanhas de Monitorização ambiental a realizar e sua calendarização de acordo com Plano 

de Monitorização; 

Capítulo 5 – Situações Pendentes 

Deverão ser registadas no impresso EQIP111 todas as situações que aguardam resolução. 

Anexos do Relatório: 

Anexo 1 – Mapa de Registo de Presenças (EQIP71) 

Anexo 2 – Relatório de Auditoria 

Anexo 3 – Mapa de registo de Ocorrências (EQIP72) 

Anexo 4 – Registo de Contactos com o Gabinete de Atendimento ao Público (EQIP70) 

Anexo 5 – Fichas de Verificação da Conformidade Ambiental por Actividade de Construção de 

Linhas (EQIP107) 

Anexo 6 – Listagem de Substâncias Químicas (EQIP108) 
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Anexo 7 – Locais de instalação e tipo de dispositivos de protecção da avifauna (EQIP109) 

Anexo 8 – Registo de Acções de Formação (EQIP110) 

Anexo 9 – Registo de Situações Pendentes (EQIP111) 

Anexo 10 – Registo da Gestão de Resíduos (EQIP112) 

Anexo 11 – Fichas de Ocorrência (EQIP58) 

Anexo 12 – Estado de Implementação das Medidas de Minimização (EQQS/ET/SPVAA-A4) 

A periodicidade de preenchimento dos registos de Supervisão e Acompanhamento Ambiental é a seguinte: 

IMPRESSO PERIODICIDADE DE PREENCHIMENTO 

EQIP58 - Ficha de Registo de Ocorrências 
Pontual 

(Sempre que for identificada 
uma ocorrência ou reclamação) 

EQIP70 – Registo de Contactos com o Gabinete de Atendimento ao Público 
Pontual 

(Sempre que exista um 
contacto) 

EQIP71 – Mapa de Registo de Presenças da Equipa de Supervisão Mensal 

EQIP72 – Mapa de Registo de Ocorrências 
Pontual 

(Sempre que for identificada 
uma ocorrência ou reclamação) 

EQIP106 – Vistoria final No final da obra 

EQIP107 – FVCA por Actividade de Construção de Linhas Mensal 

EQIP108 – Listagem de Substâncias Químicas 
Pontual 

(Sempre que seja utilizada uma 
nova substância) 

EQIP109 – Locais de instalação e tipo de dispositivos de protecção da avifauna Mensal 

EQIP110 – Registo de Acções de Formação Mensal 

EQIP111 – Registo de Situações Pendentes Mensal 

EQIP112 – Registo da Gestão de Resíduos 
Pontual 

(Sempre que exista ocorra 
recolha de resíduos) 

EQIP113 - Plano de Emergência - Tabela Síntese No início da obra e sempre que 
revisto o plano de emergência 

EQQS/ET/SPVAA-A3 - Plano de Implementação de Medidas de Minimização  Início da obra, e sempre que 
estabelecidas novas medidas 

EQQS/ET/SPVAA-A4 – Estado de Implementação das Medidas de Minimização  Mensal 

EQQS/ET/SPVAA-A5 – Ficha de Verificação da Conformidade Ambiental Nº   Diária 

EQQS/ET/SPVAA-A6 – Avaliação da eficácia das Medidas de Minimização Com o relatório final 
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12.2 RELATÓRIO FINAL DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL 

12.2.1 Periodicidade de realização 

No final da obra será produzido um RELATÓRIO FINAL DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL que 

integrará a informação relevante sobre a componente ambiental relacionada com a empreitada, a 

remeter pela REN S.A. à Agência Portuguesa do Ambiente. 

12.2.2 Difusão e Suporte documental 

O RELATÓRIO FINAL DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL deverá ser entregue à REN, S.A., no prazo de 

1 mês após o encerramento da obra. Deverão ser enviados dois exemplares em papel e em suporte CD-

ROM (formato PDF completo) dirigido ao DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA, um exemplar 

em papel dirigido ao DEPARTAMENTO DE CONSTRUÇÃO (DE LINHAS OU DE SUBESTAÇÕES) e um exemplar em papel 

dirigido ao DEPARTAMENTO DE SERVIDÕES da Divisão Equipamento. 

12.2.3 Estrutura e conteúdo documental 

A estrutura deste relatório deverá respeitar, com as devidas adaptações, o estipulado no Anexo V da 

Portaria n.º 330/2001, de 2 de Abril, propondo-se a seguinte estrutura e conteúdos base: 

Índice 

Deverá conter a identificação de cada um dos capítulos, bem como a identificação de cada um dos 

anexos. 

Capítulo 1 – Introdução 

Identificação dos antecedentes (identificação do número do procedimento de AIA sobre Projecto 

Executivo ou Estudo Prévio e, neste caso, identificação também do número do processo de Pós-

Avaliação), justificação para a actividade de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (prática 

habitual da REN, S.A. e, eventualmente, adicionalmente preconizado na DIA). 

Identificação dos objectivos da actividade de SAA. 

Capítulo 2 - Identificação da Equipa Técnica 

Identificação nominal de cada elemento e respectiva formação base e responsabilidades nos 

trabalhos, incluindo autoria técnica do relatório. 
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Capítulo 3 - Descrição do Projecto 

3.1. Descrição geral 

Designação da Linha, identificação do nível de tensão, localização do projecto (pontos de partida 

e de chegada) e principais características técnicas (p.e. linha simples ou dupla, esteira vertical ou 

horizontal, apoios tubulares ou treliçados). 

3.2. Localização do Projecto 

Descrição da área onde se desenvolve o projecto (enquadramento administrativo – concelho, 

distrito e região do País), principais áreas atravessadas (p.e. proximidade de áreas urbanas, sítios 

da Rede Natura, áreas agrícolas, florestais e turísticas). A localização do projecto deverá ser 

graficamente representada. 

3.3. Actividades de Construção da Nova Linha 

Identificação do período de construção (desde a abertura de estaleiro até ao seu encerramento), 

levantamento e breve descrição das actividades de construção (identificando máquinas e 

equipamento e duração aproximada – em cada apoio e globalmente). 

Capítulo 4 - Actividades Realizadas no Âmbito da Supervisão e Acompanhamento Ambiental 

Descrição da abrangência dos serviços de SAA, afectação temporal de cada elemento, identificação 

da documentação utilizada na realização das actividades. 

4.1. Plano de Acompanhamento Ambiental 

Identificação da actividade de elaboração ou revisão do PAA. Deverá ser explicitado se o Plano de 

Acompanhamento Ambiental foi elaborado pela 1.ª vez pela ESAA ou, se se trata de uma revisão 

do PAA constante do EIA/RECAPE de forma a incluir as medidas preconizadas em AIA ou Pós-AIA ou 

medidas adicionais estabelecidas pela REN, S.A. ou pela ESAA. O seu conteúdo deverá ser 

apresentado de forma resumida. Deve ser feita referência ao documento apresentado em anexo. 

4.2. Plano de Emergência Ambiental 

Identificação da actividade de elaboração do PEA e respectiva divulgação. Identificar eventuais 

situações de emergência ambiental que tenham ocorrido, identificar e descrever sinteticamente 

as medidas implementadas (preventivas e correctivas ou de recurso), explicitar se todas as 

medidas implementadas estavam previstas no PEA, se houve necessidade de o rever. Apresentar 
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tabela síntese (EQIP108). Deve ser feita referência ao documento apresentado em anexo. 

4.3. Formação / Sensibilização 

Descrição relativa à elaboração do plano de formação, planos de sessão, materiais pedagógicos 

elaborados e às acções de formação/sensibilização realizadas (número, destinatários, temáticas 

abordadas). Listagem das acções realizadas de acordo com a estrutura do EQIP110. Explicitar se 

foram realizadas acções de formação/sensibilização motivadas por ocorrências registadas. Balanço 

das acções de formação realizadas, nomeadamente efectuando uma análise da sua eficácia.  

4.4. Contactos com Entidades e Público em Geral 

Descrição do modo de funcionamento do Gabinete de Atendimento ao Público (funcionamento do 

atendedor de chamadas em permanência; afixação do número de atendimento à entrada do 

estaleiro e em cada frente de obra; realização de reuniões, quando necessário para efeitos de 

atendimento presencial – recepção de reclamações e prestação de esclarecimentos). Identificar os 

contactos recebidos através do preenchimento do EQIP70, clarificando os respectivos objectivos 

(p.e. pedido de emprego, reclamações de proprietários). 

4.5. Auditorias Ambientais 

Identificação das auditorias realizadas e respectivo âmbito. 

4.6. Monitorizações Ambientais 

Identificação das monitorizações ambientais realizadas em frase prévia à construção e/ou durante 

a fase de construção, descriminando se foram da responsabilidade da ESAA ou acompanhadas por 

esta. 

4.7. Acompanhamento Arqueológico 

Descrição da metodologia de acompanhamento arqueológico. Deve ser feita referência à 

documentação apresentada em anexo. 

4.8. Medidas de Minimização Implementadas em Obra 

Identificação da metodologia para verificação da implementação das medidas de minimização 

preconizadas. Referência às Fichas de Verificação da Conformidade Ambiental. Descrição da 

metodologia de cruzamento da informação obtida com o registo de ocorrências. 

Apresentação sintética mas sistemática quanto ao cumprimento/incumprimento das medidas de 
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gestão ambiental preconizadas. Eventuais incumprimentos deverão ser descritos e justificados. 

Deve ser feita referência ao Anexo 4, preenchido à data final da obra. 

Descrição da situação final: informação sintética sobre o estado final, incluindo o 

restabelecimento da situação inicial (p.e. recolha de resíduos, regularização da área de trabalho) 

ou, das condições necessárias à sua recuperação (descompactação dos solos). 

Análise sintética da eficácia e aplicabilidade das medidas preconizadas, remetendo para o 

relatório final de análise da eficácia das medidas de minimização, a anexar. 

No caso de obra de Linhas, deve constar sempre uma tabela (EQIP109) com a referência dos vãos 

sinalizados com os dispositivos “salva-pássaros” (BFD’s) e a correspondência com os números dos 

vãos após construção, devendo ainda ser indicado o tipo de dispositivo e espaçamento. Deverá 

ter-se em especial conta que os BFD’s devem ser instalados na localização geográfica preconizada 

no Projecto/DIA/RECAPE independentemente da numeração final dos apoios. No caso em que 

sejam preconizados BFD’s e simultaneamente balizagem aeronáutica, ambos os tipos de 

sinalização deverão ser colocados de forma alternada. 

Capítulo 5 - Situações Pendentes 

Identificação das situações pendentes, incluindo o respectivo histórico. 

Capítulo 6 – Conclusões 

Cumprimento das medidas de gestão preconizadas, qualidade global do desempenho ambiental dos 

intervenientes na fase de construção, abrangência das medidas preconizadas (medidas não aplicáveis 

versus medidas não previstas), significância dos impactes verificados. 

Deverão constituir anexos ao Relatório Final os seguintes documentos: 

Anexo 1 – Plano de Acompanhamento Ambiental; 

Anexo 2 – Plano de Emergência Ambiental; 

Anexo 3 – Estado de Implementação das Medidas de Minimização (Anexo 4 da EQQS/ET/SPVAA); 

Anexo 4 – Carta de autorização dos trabalhos por parte do IGESPAR e relatório final de 

Arqueologia, acompanhado do respectivo Ofício de Aprovação do IGESPAR ou, caso ainda não 

tenha ocorrido a aprovação formal, a carta de envio do relatório ao IGESPAR; 

Anexo 5 – Relatório Final de Análise das Medidas de Minimização. 
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12.2.4 Relatório Final de Análise de Eficácia das Medidas de Minimização 

Este relatório, que constitui anexo ao Relatório Final de Supervisão e Acompanhamento Ambiental, 

deverá ser elaborado de acordo com o especificado no Anexo 6 a este documento, e terá por objectivo 

concluir relativamente à eficácia e aplicabilidade das medidas de minimização constantes dos diversos 

documentos de AIA e Pós-AIA. 

12.3 RELATÓRIO FINAL DE SUGESTÕES DE MELHORIA E OCORRÊNCIAS 

Este relatório autónomo permitirá identificar e justificar as sugestões de melhoria propostas pela ESAA, 

que serão alvo de análise por parte da REN, S.A. quanto à aplicabilidade e oportunidade de 

implementação. 

Este relatório deverá identificar as ocorrências detectadas, descrição das acções correctivas 

desenvolvidas, data de abertura, data de encerramento, estado actual, gravidade, tipologia e causa 

principal. Deverão também ser identificados os critérios de gravidade adoptados. Os grandes lapsos 

temporais entre abertura e encerramento de ocorrências e a existência de ocorrências pendentes 

deverão ser justificados. As ocorrências deverão ser analisadas por tipologia, causa principal e 

gravidade. Deverá recorrer-se a representação gráfica sempre que o número de registos o justifique. 

Deverá ser entregue um exemplar em formato papel e um exemplar em suporte CD-ROM (no formato MS-

Office 2000) dirigido ao DEPARTAMENTO DE QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA. 

ANEXOS 

ANEXO 1 – IMPRESSOS 

EQIP58 - FICHA DE OCORRÊNCIA 

EQIP70 – REGISTO DE CONTACTOS COM O GABINETE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

EQIP71 – MAPA DE REGISTO DE PRESENÇAS DA EQUIPA DE SUPERVISÃO 

EQIP72 – MAPA DE REGISTO DE OCORRÊNCIAS 

EQIP106 – VISTORIA FINAL 

EQIP107 – FVCA POR ACTIVIDADE DE CONSTRUÇÃO DE LINHAS 

EQIP108 – LISTAGEM DE SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS 

EQIP109 – LOCAIS DE INSTALAÇÃO E TIPO DE DISPOSITIVOS DE PROTECÇÃO DA AVIFAUNA 
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EQIP110 – REGISTO DE ACÇÕES DE FORMAÇÃO 

EQIP111 – REGISTO DE SITUAÇÕES PENDENTES 

EQIP112 - REGISTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS 

EQIP113 - PLANO DE EMERGÊNCIA - TABELA SÍNTESE 

ANEXO 2 – REGISTO DE ACTUALIZAÇÕES E CORRECÇÕES 

ANEXO 3 – PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

ANEXO 4 – ESTADO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

ANEXO 5 – MODELO DA FICHA DE VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE AMBIENTAL 

ANEXO 6 – AVALIAÇÃO DA EFICÁCIA DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 
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1. INTRODUÇÃO 

A REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., adiante designada por REN, S.A. no âmbito da vertente 

ambiental do seu SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DA QUALIDADE, AMBIENTE E SEGURANÇA (SIGQAS), definiu uma 

metodologia para a gestão de resíduos, assegurando o cumprimento dos requisitos legais em vigor e 

dos requisitos normativos da Norma NP EN ISO 14001:2004.  

 

2. ÂMBITO 

Estão abrangidos por esta Especificação todos os resíduos cuja listagem consta da IO-002 CODIFICAÇÃO E 

DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS. 

Não estão abrangidos por esta especificação o tratamento a dar a terras não contaminadas e aos 

sobrantes de exploração florestal gerados, sendo estes alvo de tratamento específico a acordar entre 

o Adjudicatário e a REN, S.A. caso a caso. 

 

3. RESPONSABILIDADES 

O Adjudicatário compromete-se a: 

− Cumprir com todas as obrigações resultantes da aplicação desta Especificação; 

− Cumprir com todos os requisitos legais constantes na legislação nacional e comunitária em 

matéria de gestão de resíduos; 

− Certificar documentalmente a eliminação dos resíduos recolhidos, através de cópias das Guias 

de Acompanhamento de Resíduos – Modelo A com o campo relativo ao destino final devidamente 

preenchido, nomeadamente quando os mesmos não são encaminhados através dos operadores 

contratados pela REN, S.A., designadamente os referidos no ponto 8; 

− Delimitar, no estaleiro, um espaço para o armazenamento temporário de resíduos; 

− Colocar no estaleiro os meios de contentorização adequados (tipo e número), referidos no ponto 

5.3., para armazenamento temporário de resíduos até à sua recolha por operador licenciado; 

− Disponibilizar contentores especificamente destinados à deposição selectiva dos resíduos 

produzidos (escritórios e cantinas) equiparáveis a resíduos sólidos urbanos (RSU), de acordo com 

as suas características físicas e químicas (Papel e Cartão; Embalagens; Vidro e “Lixo Geral”); 

− Garantir a deposição selectiva dos resíduos produzidos nos contentores especificamente 

destinados para o efeito; 

− Sinalizar os meios de contentorização por intermédio de fichas de identificação disponibilizadas 

pela REN, S.A.; 

− Garantir a recolha dos RSU pelos serviços municipais de recolha ou assegurar a sua deposição nos 

ecopontos/ ecocentros; 

− Avisar atempadamente a REN, S.A. de modo a que esta providencie a recolha dos resíduos 

industriais no(s) estaleiro(s) através de operador licenciado, indicando a forma de 
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acondicionamento dos resíduos e a eventual necessidade de o operador providenciar meios de 

carga; 

− Disponibilizar os meios de contenção/retenção de fugas ou derrames de reservatórios ou 

embalagens contendo substâncias perigosas passíveis de originar situações de emergência 

ambiental; 

− Substituir os contentores e os meios de contenção/retenção de fugas ou derrames, que não se 

encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam originar situações de 

emergência ambiental. 

 

4. METODOLOGIA DE GESTÃO DE RESÍDUOS 

Os resíduos industriais gerados nas obras da REN, S.A. são directamente recolhidos no(s) estaleiro(s) 

por operador licenciado, no âmbito do contrato de gestão de resíduos da REN, S.A. 

Os resíduos equiparáveis a resíduos sólidos urbanos deverão ser depositados em contentores 

especificamente destinados para o efeito, sendo a sua recolha da responsabilidade do Adjudicatário 

e o destino final adequado à tipologia dos resíduos (por exemplo: colocação no 

ecocentro/ecoponto).  

O Adjudicatário deverá assegurar que: 

− A recolha dos resíduos nas frentes de obra é contínua e realizada com a periodicidade adequada 

(preferencialmente diária), e não aquando do término dos trabalhos;  

− Não serão queimados resíduos a céu aberto.  

 

5. ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE RESÍDUOS EM ESTALEIRO 

 

5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Adjudicatário é responsável por efectuar a separação dos resíduos de acordo com as suas 

características físicas e químicas, e tendo em conta a classificação dos resíduos que consta da 

LISTA EUROPEIA DE RESÍDUOS (códigos LER).  

O local de armazenamento temporário, escolhido para cada tipo de resíduo, deverá ser 

devidamente delimitado, devendo cada tipo de resíduo aí armazenado ser identificado por meio 

de uma Ficha de Identificação de Resíduos, a ser disponibilizada pela REN, S.A., a qual contém 

uma descrição sucinta da forma adequada de armazenamento e manipulação por tipo de 

resíduo. 

Em qualquer situação, o armazenamento temporário de resíduos deverá ser efectuado de forma 

a não provocar qualquer dano para o ambiente nem para a saúde humana e de forma a evitar a 

possibilidade de derrame, incêndio ou explosão, devendo ser respeitadas as condições de 

segurança relativas às características que conferem perigosidade aos resíduos e que estão, regra 

geral, associadas com as características de perigo da substância (ou mistura de substâncias) 

perigosas presentes no resíduo em questão. 
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O armazenamento temporário de resíduos deverá ser efectuado em local apropriado, devendo 

ser previstos os meios de contenção/retenção de eventuais derrames de substâncias perigosas 

por forma a minimizar o risco de contaminação de solos e águas. 

 

5.2. GESTÃO DOS MEIOS DE CONTENTORIZAÇÃO 

Por forma a permitir um correcto armazenamento e recolha selectiva dos resíduos em estaleiro, 

o Adjudicatário é responsável por: 

− Efectuar a aquisição de meios de contentorização ou embalagens de recolha com 

resistência e capacidade de contenção adequadas; 

− Disponibilizar os meios de contenção/retenção de fugas ou derrames de reservatórios ou 

embalagens contendo substâncias perigosas passíveis de originar situações de emergência 

ambiental; 

− Garantir a manutenção dos contentores e outros meios de contenção/retenção de fugas ou 

derrames; 

− Garantir a substituição dos contentores e dos meios de contenção/retenção de fugas ou 

derrames, que não se encontrem em bom estado de conservação e que, por isso, possam 

originar situações de emergência ambiental; 

− Garantir a separação e o correcto acondicionamento de todos os resíduos durante o 

armazenamento temporário em estaleiro. 

 

5.3. TIPOLOGIA DOS MEIOS DE CONTENTORIZAÇÃO 

Apresenta-se na tabela seguinte uma proposta de tipologia para os contentores e embalagens de 

recolha, bem como para os meios de contenção/retenção de possíveis fugas ou derrames. Outras 

soluções poderão ser propostas, pelo Adjudicatário, se comprovada a sua eficiência ambiental e 

económica. 

Sempre que seja possível, deve-se evitar a utilização de contentores com a mesma cor, mesmo 

que com características distintas, para diferentes tipos de resíduos. A escolha da cor dos 

contentores deve ter em conta a fácil identificação do tipo de resíduo a que se destinam, por 

forma a permitir uma adequada triagem. 

 

5.3.1.   MEIOS DE CONTENTORIZAÇÃO 

 

RESÍDUO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COR 

Papel/Cartão Contentor em Polipropileno 100% reciclado, antiestático, isento de 
metais pesados e reciclável Azul 

Plástico Contentor em Polipropileno 100% reciclado, antiestático, isento de 
metais pesados e reciclável Amarelo 

Vidro 
Contentor em Polietileno de alta densidade colorido em massa 
estabilizado perante a acção da água e dos raios ultravioletas. 
Sistema de fecho mediante chave standard 

Verde 

Embalagens de 
Alumínio 

Contentor em Polipropileno 100% reciclado, antiestático, isento de 
metais pesados e reciclável - 

Outras substâncias Em Polietileno injectado a alta pressão estabilizado perante a acção - 
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RESÍDUO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COR 

Perigosas 
(Estado Liquido) 

dos raios ultravioletas. 
Abertura de enchimento e esvaziamento regulável. 
Torneira de descarga integrada e fixa. 

Óleos Contentor em Polietileno 100% reciclável, de uma só peça sem 
junções. - 

Baterias 

Contentor exterior em chapa e cabos de aço, protegido por uma 
pintura resistente aos ácidos e hermético. 
Contentor interior em polietileno linear de alta densidade, com 
protecção contra os raios ultravioletas. 
Tampa metálica e hermética. 
Fundo com padrão gravado em relevo, formando canais de recolha 
dos ácidos. 
Quatro pontos de fixação que possibilitem a elevação e fácil 
transporte do contentor. 

- 

 
Betão, Tijolos, Telhas 
Mistura de Resíduos 

de construção e 
demolição 

Contentor metálico de capacidade adequada - 

 
Mistura de Resíduos 

de construção e 
demolição 

contaminados com 
substâncias perigosas 

Contentor metálico de capacidade adequada e coberto - 

 
Isoladores vidro e 

cerâmicos 
Contentor metálico de capacidade adequada - 

 
Metais e Pontas de 

Cabos 
Contentor metálico de capacidade adequada - 

 
Madeiras 

 
Contentor metálico de capacidade adequada - 

 
 
 

5.3.2.   MEIOS DE RETENÇÃO PARA SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Paletas de suporte de 
contentores contendo 
substâncias perigosas 

 

Estrutura e grade galvanizada 

Cubas colectoras Estrutura e grade galvanizada ou Estrutura em Polietileno, com 
grade galvanizada ou em Polietileno 

 
Cubas colectoras para 2 

contentores de 
reservatórios 

Em Polietileno com grade galvanizada ou em Polietileno. 

 
 

5.4. CASOS PARTICULARES 

No caso de obras a realizar em instalações para as quais já se encontram criadas as condições 

adequadas para armazenamento temporário de resíduos e assegurada, por parte da REN, S.A. a sua 

recolha por operador licenciado, afigura-se vantajosa a utilização dos mesmos para a deposição, por 

parte do Adjudicatário, dos resíduos gerados no curso de obra. 
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6. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

As actividades de gestão de resíduos encontram-se regulamentadas por legislação nacional e 

comunitária de cumprimento obrigatório por parte do Adjudicatário. 

 

 

7. DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE 

Tendo em vista a operacionalização da metodologia de gestão de resíduos devem ser observadas as 

instruções operacionais do SIGQAS da REN, S.A. de cumprimento obrigatório, em anexo a esta 

especificação: 

− IO-002 CODIFICAÇÃO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS 

− IO-005 PREENCHIMENTO DAS GUIAS MODELO A 

 

A REN, S.A. reserva-se no direito de elaborar futuras revisões às instruções operacionais inerentes ao 

processo de gestão de resíduos, cuja versão actualizada será disponibilizada aos Adjudicatários. 

 

8. SITUAÇÕES PARTICULARES 

Caso sejam gerados resíduos de tipologias não abrangidas pelo Contrato de Gestão de Resíduos da 

REN, S.A. o Adjudicatário poderá propor o destino final dos resíduos desde que tenha em conta o 

seguinte: 

− Apenas serão aceites quaisquer soluções de destino final que garantam o cumprimento da 

legislação nacional e comunitária. Todos os operadores a ser utilizados pelo Adjudicatário 

deverão fazer parte da Lista de Operadores da Agência Portuguesa do Ambiente, devendo o 

Adjudicatário entregar à REN, S.A. cópias autenticadas das licenças de operação; 

− Sempre que em Portugal não existam instalações que reúnam as condições técnicas e legais para 

o tratamento de um tipo específico de resíduo, o Adjudicatário poderá, após autorização da 

REN, S.A. encontrar um destino final adequado noutro país que tenha as referidas condições 

para efectuar o seu tratamento; 

 

Neste caso, o Adjudicatário deverá entregar à REN, S.A.: 

− a documentação comprovativa do licenciamento do local para o destino final, com tradução 

autenticada em Português se aplicável; 

− documentação com a descrição do processo de tratamento a efectuar, quer seja valorização 

ou eliminação do resíduo, com tradução autenticada em Português se aplicável. 
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1 Objectivo 

Definir a metodologia utilizada na codificação e destino final dos resíduos industriais da REN 

Aplica-se a todas as actividades de gestão de resíduos na REN 

2 Descrição 

Na tabela que se segue são apresentadas, para o conjunto dos resíduos industriais da REN: 

• As codificações de acordo com a LER (Portaria 209/2004); 

• As caracterizações quanto à sua perigosidade (Portaria 209/2004); 

• As operações de destino final, de acordo com o PESGRI e a Portaria 209/2004.  
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08 01 Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização de revestimentos e remoção de tintas e vernizes 

Tintas com solvente 080111 
Resíduos de tintas e vernizes contendo solventes 

orgânicos e outras substâncias perigosas 
X  

D09 (tratamento físico-

químico) 
 

Tintas de água 080112 
Resíduos de tintas e vernizes sem substâncias 

perigosas 
 X 

D09 (tratamento físico-

químico) 
 

Resíduos de remoção de tintas e 

vernizes 
080118 

Resíduos de remoção de tintas e vernizes sem 

substâncias perigosas 
 X 

D01 (deposição em ater-

ro) 

D09 (tratamento físico-

químico) 

 

08 03 Resíduos do fabrico, formulação, distribuição e utilização de tintas de impressão 

Tinteiros de impressão 080308 
Resíduos líquidos aquosos contendo tintas de 

impressão 
 X R03 (reciclagem)  

Toners de impressão 080318 
Resíduos de toner de impressão não abrangidos 

pelo 080317 
 X R03 (reciclagem)  

Fitas de impressão 080399 Outros resíduos não anteriormente especificados  X R03 (reciclagem)  

12 01 Resíduos de moldagem e do tratamento físico e mecânico de superfície de metais e plásticos 

Aparas metálicas ferrosas 120101 Aparas de limalha de metais ferrosos  X R04 (reciclagem)  

Aparas metálicas não ferrosas 120103 Aparas de limalha de metais não ferrosos  X R04 (reciclagem)  
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13 01 Óleos hidráulicos usados 

Óleos hidráulicos minerais 130110 Óleos hidráulicos minerais não clorados X  R09 (reutilização de 

óleos) 
 

Óleos hidráulicos sintéticos 130111 Óleos hidráulicos sintéticos X  R09 (reutilização de 

óleos) 
 

13 02 Óleos de motores, transmissões e lubrificação usados 

Óleos lubrificantes minerais 130205 Óleos minerais não clorados de motores, trans-

missões e lubrificação 
X  R09 (reutilização de 

óleos) 
 

Óleos lubrificantes sintéticos 130206 Óleos sintéticos de motores, transmissões e lubri-

ficação 
X  R09 (reutilização de 

óleos) 
 

13 03 Óleos isolantes e de transmissão de calor 

Óleos isolantes com PCB 130301 Óleos isolantes e de transmissão de calor conten-

do PCB 
X  D10 (incineração)  

Óleos isolantes sem PCB 130307 Óleos minerais isolantes e de transmissão de 

calor não clorados 
X  R09 (reutilização de 

óleos) 
 

13 05 Conteúdo de separadores óleo/água 

Lamas oleosas 130502 Lamas provenientes dos separadores óleo-água X  

R01 (valorização energé-

tica) 

R09 (reutilização de 

óleos) 

 

Água c/óleo 130507 
Água com óleo proveniente de separadores 

óleo/água  
X  

R01 (valorização energé-

tica) 

R09 (reutilização de 

óleos) 
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14 06 Resíduos de solventes, fluídos de refrigeração e gases propulsores de espumas/aerossóis orgânicos 

Fluidos de refrigeração (CFC, HCFC, 

HFC) (*) 
140601 Clorofluorcarbonetos, HCFC, HFC X  R05 (reciclagem)  

Solventes halogenados de limpeza e 

manutenção 
140602 Outros solventes e misturas de solventes haloge-

nados 
X  R02 (recuperação de 

solventes) 
 

Solventes não halogenados de lim-

peza e manutenção 
140603 Outros solventes e misturas de solventes X  R09 (recuperação de 

solventes) 
 

15 01 Embalagens (incluindo resíduos urbanos e equiparados de embalagens, recolhidos separadamente) 

Embalagens de papel e cartão reco-

lhidas separadamente 
150101 Embalagens de papel e cartão  X R03 (reciclagem)  

Embalagens de plástico recolhidas 

separadamente 
150102 Embalagens de plástico  X R03 (reciclagem)  

Embalagens de madeira recolhidas 

separadamente 
150103 Embalagens de madeira  X R03 (reciclagem)  

Embalagens de metal recolhidas 

separadamente 
150106 Mistura de embalagens  X R03 (reciclagem)  

Embalagens de vidro recolhidas 

separadamente 
150107 Embalagens de vidro  X R05 (reciclagem)  

Embalagens contaminadas com 

substâncias perigosas 
150110 

Embalagens contendo ou contaminadas por resí-

duos ou substâncias perigosas 
X  

R03/04/05 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro 

de resíduos perigosos) 
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15 02 Absorventes, materiais filtrantes, panos de limpeza e vestuário de protecção  

Panos de limpeza e vestuário de 

protecção contaminado com subs-

tâncias perigosas 

150202 

Absorventes, materiais filtrantes, panos de lim-

peza e vestuário de protecção contaminados com 

substâncias perigosas 

X  

R03 (reciclagem) 

D01 (deposição em aterro 

de resíduos perigosos) 

 

16 01 Veículos em fim de vida de diferentes meios de transporte (incluindo máquinas todo o terreno) e resíduos do desmantelamento de veículos em fim de 

vida e da manutenção de veículos (excepto 13, 14, 16 06 e 16 08) 

Pneus usados 160103 Pneus Usados  X R04 (reciclagem)  

Fluidos anticongelantes grupos 

emergência 
160114 Fluidos anticongelantes contendo substâncias 

perigosas 
X  R05 (reciclagem)  

Fluidos anticongelantes grupos 

emergência 
160115 fluídos anticongelantes não abrangidos em 

160114 
 X R05 (reciclagem)  

16 02 Resíduos de equipamento eléctrico e electrónico   

Equipamentos refrigeração con-

tendo CFC, HCFC, HFC (*) 
160211 Equipamento fora de uso contendo Clorofluorcar-

bonetos, HCFC, HFC X   

R01 (valorização energé-

tica) 

R05 (reciclagem)  

Condensadores  160214 Equipamento fora de uso não abrangido em 

160209 a 160213  
 X R04 (reciclagem)  

Equipamento electrónico industrial 160214 Equipamento fora de uso não abrangido em 

160209 a 160213  
 X R04 (reciclagem)  

16 05 Gases em recipientes sob pressão e produtos químicos fora de uso 

HALONS 160504 
Gases em recipientes sob pressão (incluindo 

HALONS) contendo substâncias perigosas 
X  

R04 (reciclagem) 

D10 (incineração) 
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Massas fora de uso 160509 Produtos químicos fora de uso não abrangidos em 

160506, 160507 ou 160508 

 X 

R05 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-

químico)  

Silicone fora de uso 160509 Produtos químicos fora de uso não abrangidos em 

160506, 160507 ou 160508 

 X 

R05 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-

químico)  

Produtos de laboratório fora de uso  160509 Produtos químicos fora de uso não abrangidos em 

160506, 160507 ou 160508 

 X 

R05 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-

químico)  

16 06 Pilhas e acumuladores 

Baterias ácidas 160601 Acumuladores de chumbo X  R04 (reciclagem)  

Baterias alcalinas 160602 Acumuladores de níquel-cádmio X  R04 (reciclagem)  

17 01 Betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos (construção e demolição) 

Betão 170101 Betão  X 

R05 (reciclagem ou reuti-

lização) 

D01 (deposição em ater-

ro) 

 

Tijolos 170102 Tijolos  X 

R05 (reciclagem ou reuti-

lização) 

D01 (deposição em ater-

ro) 

 



ID: [IO-0002] 

Edição: [06]  

Codificação e destino final dos resíduos 

Data: [2008-03-11] 
 

PerigosidadeResíduo LER Designação LER 
SIM NÃO 

Destino Final Observações 

 

~9293927.doc             7/11 

 

Telhas e cerâmicas 170103 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos  X 

R05 (reciclagem ou reuti-

lização) 

D01 (deposição em ater-

ro) 

 

Isoladores cerâmicos 170103 Ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos  X 

R05 (reciclagem ou reuti-

lização) 

D01 (deposição em ater-

ro) 

 

17 02 Madeira, vidro ou plástico (construção e demolição) 

Madeira 170201 Madeira  X 
R01 (valorização energé-

tica) 

R03 (reciclagem) 

 

Isoladores de vidro 170202 Vidro  X 
R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em ater-

ro) 

 

Plásticos industriais 170203 Plástico  X R03 (reciclagem)  

Madeira contaminadas com subst. 

perigosas 
170204 

Vidro, plástico e madeira contendo ou contami-

nados com substâncias perigosas 
X  

R05 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-

químico) 

 

Plásticos contaminados com subst. 

perigosas 
170204 

Vidro, plástico e madeira contendo ou contami-

nados com substâncias perigosas 
X  

R05 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-

químico)  
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17 04 Metais incluindo ligas (construção e demolição) 

Cobre 170401 Cobre, bronze e latão  X R04 (reciclagem)  

Bronze 170401 Cobre, bronze e latão  X R04 (reciclagem)  

Latão 170401 Cobre, bronze e latão  X R04 (reciclagem)  

Sucata de alumínio 170402 Alumínio  X R04 (reciclagem)  

Sucata de chumbo 170403 Chumbo  X R04 (reciclagem)  

Sucata de zinco 170404 Zinco  X R04 (reciclagem)  

Sucata de ferro e aço 170405 Ferro e aço  X R04 (reciclagem)  

Sucata de metais diversos 170407 Mistura de metais  X R04 (reciclagem)  

Resíduos metálicos c/subst. peri-

gosas 
170409 

Resíduos metálicos contaminados com substâncias 

perigosas 
X  

R04 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-

químico)  

Cabos isolados contendo hidrocar-

bonetos, alcatrão e outras subs-

tâncias perigosas 

170410 
Cabos contendo hidrocarbonetos, alcatrão ou 

outras substâncias perigosas 
X  R04 (reciclagem)  

Cabos alumínio-aço 170411 Cabos não abrangidos em 170410  X R04 (reciclagem)  
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Cabos isolados sem substâncias 

perigosas 
170411 Cabos não abrangidos em 170410  X R04 (reciclagem)  

17 05 Solos, rochas e lamas de dragagem (construção e demolição) 

Terras e calhaus contaminados 

com hidrocarbonetos (gasóleo, 

óleo, fuelóleo, etc.) 

170503 Solos e rochas contendo substâncias perigosas X  
D09 (tratamento físico-

químico) 
 

Terras e calhaus não contaminados  170504 Solos e rochas não abrangidos em 170503  X D01 (deposição em ater-

ro) 
 

17 06 Materiais de isolamento e materiais de construção contendo amianto (construção e demolição) 

Isolamento com amianto 170601 Materiais de isolamento contendo amianto X  

D01 (deposição em 

aterro de resíduos 

perigosos) 

 

Isolamentos sem amianto (incluin-

do lã de vidro ou rocha) 
170604 

Materiais de isolamento não abrangidos em 

170601 e 170603 
 X 

R04 (reciclagem) 

D01 (deposição em 

aterro) 

 

Materiais de construção  contendo 

amianto 
170605 Materiais de construção contendo amianto X  

D01 (deposição em 

aterro de resíduos 

perigosos) 

 

17 09 Outros resíduos de construção e demolição 

Resíduos de const. e demolição 

c/PCB (*) 
170902 

Resíduos de construção e demolição contendo 

PCB 
X  D10 (incineração)  
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20 01 Fracções recolhidas selectivamente excepto 1501 (resíduos urbanos ou equiparados) 

Papel e cartão recolhido selecti-

vamente 
200101 Papel e cartão  X R03 (reciclagem)  

Vidro recolhido selectivamente 200102 Vidro  X R05 (reciclagem)  

Lâmpadas fluorescentes tubulares 

e compactas 
200121 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos con-

tendo mercúrio 
X  R05 (reciclagem)  

Lâmpadas de bolbo de vapor de 

mercúrio 
200121 Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos con-

tendo mercúrio 
X  R05 (reciclagem)  

Relés mercúrio (*) 200121 
Lâmpadas fluorescentes e outros resíduos con-

tendo mercúrio 
X  

R05 (reciclagem) 

D09 (tratamento físico-

químico) 

 

Mistura de vários tipos de pilhas 

não triadas 
200133 

Pilhas e acumuladores abrangidos em 160601, 

160602 ou 160603 e pilhas e acumuladores não 

triados, contendo essas pilhas ou acumuladores 

X  R04 (reciclagem)  

Monitores 200135 
Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, 

não abrangido em 200121 ou 200123, contendo 

componentes perigosos 

X  R04 (reciclagem)  

Mistura de resíduos de construção 

e demolição contaminados com 

substâncias perigosas 

170903 

Outros resíduos de construção e demolição 

(incluindo misturas de resíduos), contendo 

substâncias perigosas 

X  

D01 (deposição em 

aterro de resíduos 

perigosos) 

 

Mistura de resíduos de construção 

e demolição não contaminados 
170904 

Misturas de resíduos de construção e demolição 

não abrangidos em 170901, 170902 e170903 
 X 

R05 (reciclagem) 

D01 (deposição em 

aterro) 
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CPU’s, teclados, ratos, impresso-

ras, etc. 
200136 

Equipamento eléctrico e electrónico fora de uso, 

não abrangido em 200121, 200123 ou 200135 
X  R04 (reciclagem)  

Plásticos recolhidos selectivamente 200139 Plásticos  X R03 (reciclagem)  

Latas e pequenos metais recolhidos 

selectivamente 
200140 Metais  X R04 (reciclagem)  

Lâmpadas de filamento de halogé-

neo, incandescentes e vapor de 

sódio 

200199 Outras fracções não anteriormente especificadas  X R04 (reciclagem)  

Lamas de fossas sépticas 200304 Lamas de fossas sépticas  X 

D02 (Tratamento no 

solo) 

R10 (valorização agrí-
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1 Objectivo 

Definir a metodologia a utilizar para o arquivo das Guias de Acompanhamento de Resíduos Modelo A (GAR). 

Aplica-se a todas as actividades de gestão de resíduos da REN, S.A. 

2 Descrição 

2.1 Recepção e envio para arquivo das GAR 

Após recepção do comprovativo de destino final da GAR, o GLR, o colaborador da REN com responsabilidade 

pela obra (de construção, remodelação ou manutenção) ou pela prestação de serviços, deverá proceder ao 

envio do processo original para o FPLG, com a validação da pesagem. 

 

Estão abrangidas por esta obrigatoriedade todas as GAR, independentemente de estas estarem ou não relacio-

nadas com o Contrato de Gestão de Resíduos. 

 

Assim, deverão ser enviadas ao FPLG as GAR provenientes de: 

- recolhas nos nove locais de recolha (incluídas no Contrato de Gestão de Resíduos); 

- recolhas de resíduos em obras (incluídas no Contrato de Gestão de Resíduos); 

- recolhas de óleos usados (ao abrigo dos protocolos com a ECOLUB); 

- entregas de resíduos nos ecocentros. 

 

2.2 Arquivo das GAR 

Ao FPLG cabe a responsabilidade de assegurar o arquivo das GAR no Arquivo REN, de acordo com as normas de 

arquivo existentes na empresa. 

Estas GAR ficarão arquivadas pelo período definido na legislação em vigor (5 anos). Findo este período de tem-

po, o FPLG deve eliminar todos os documentos obsoletos arquivados no Arquivo REN, utilizando para este efeito 

as infra-estruturas de recolha selectiva de resíduos existentes na empresa. 
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1 Objectivo 

Definir a metodologia utilizada para o preenchimento das Guias de Acompanhamento dos Resíduos Modelo A. 

Aplica-se a todas as actividades de transporte de resíduos da REN. 

2 Descrição 

O preenchimento da GAR é obrigatório em todos os transportes de resíduos. 

O GLR, o colaborador da REN ou FSE que acompanha no local de recolha dos resíduos esta operação 4. a, deve 

preencher sempre a GAR da seguinte forma: 
 

1 Preencher o campo 1 (relativo ao 

produtor), identificando claramente 

a instalação, a quantidade e tipo de 

resíduo a transportar pelo operador, 

bem como a pessoa a contactar (o 

GLR ou o colaborador da REN respon-

sável pela obra). No caso das obras da 

Divisão EQ, deverá ser também indi-

cado o respectivo código de obra. O 

código LER para cada resíduo deve ter 

em atenção a Instrução “Codificação 

e destino final dos Resíduos” e a 

Ficha de Identificação dos Resíduos; 

2 Verificar o preenchimento pelo 

transportador do campo 2 (relativo ao 

transportador); 

3 Reter o exemplar relativo ao produ-

tor, devidamente preenchido, antes 

de se iniciar a operação de transporte 

de resíduos. 

 

A GAR deve ser preenchida para qualquer 

tipo de transporte de resíduos, mesmo 

que o destino final seja o ecocentro cama-

rário local. 

 

1 

2 
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3 OBSERVAÇÕES 

4. a – Os responsáveis pelo preenchimento da GAR serão: 

• Transporte para ecocentro camarário: os colaboradores presentes no local de origem do resíduo e que 

efectuam o transporte para o destino final; 

• Transporte dos locais de recolha para o destino final: o GLR, ou um colaborador que ele designe em 

sua substituição por impedimento deste ou o colaborador da REN responsável pela obra. 
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1 Objectivo 

Definir a metodologia utilizada para a gestão do transporte de resíduos produzidos pela REN. 

Aplica-se a todas as actividades de transporte de resíduos da REN. 

2 Descrição 

2.1 Normas de transporte de resíduos 

A recolha do resíduo em instalações da REN ao abrigo do contrato, deve ser realizada pelos operadores contra-

tados para o efeito. Noutras situações, o transporte poderá ser realizado por operadores seleccionados e/ou 

qualificados pela REN. 

O transporte de resíduos entre instalações da REN e os ecocentros pode ser realizado por colaboradores da 

empresa. 

O transporte de resíduos efectuado, quer pelos colaboradores da REN quer pelo FSE, deve ser sempre feito nas 

seguintes condições: 

- os resíduos devem estar acondicionados em recipientes próprios, rotulados com a ficha de identificação; 

- no caso do transporte de resíduos perigosos, o veículo deve estar licenciado/autorizado para o transporte 

dos mesmos (transporte da responsabilidade do operador de resíduos); 

- caso o transporte seja feito de locais em obras cuja degradação do pavimento seja evidente, devem ser 

lavados os rodados do veículo à saída da instalação. 

 

Todos os transportes de resíduos em território nacional devem ser sempre acompanhados pelo preenchimento 

da GAR, independentemente da entidade que efectue o transporte. 

 

2.2 Prazos de recepção de comprovativos de destino final 

De acordo com a legislação em vigor, as cópias com o comprovativo de destino final devem ser recepcionadas 

num prazo máximo de 30 dias, para transportes com destino final nacional, e um prazo máximo de 180 dias, 

para transportes com destino final internacional. 

Caso a recepção do comprovativo não seja feita no prazo estabelecido, o GLR deverá contactar o operador de 

resíduos responsável pelo destino final. 
 

Caso o comprovativo de destino final não chegue às instalações da REN no prazo estabelecido (30 dias para 

destinos finais nacionais e 180 dias para destinos finais internacionais), o GLR deverá contactar o destinatário, 

5 dias antes de terminarem os prazos estabelecidos, indicando a referência da GAR em falta, e solicitando o 

envio do comprovativo. 

Caso este envio não se verifique, o GLR ou o GA deverão contactar o FPLG para a resolução da situação de 

acordo com os mecanismos previstos no contrato de adjudicação dos serviços. 
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1 Objectivo 

Definição de regras e boas práticas a serem observadas na embalagem, rotulagem, armazenamento, utilização 

e destino final de substâncias e preparações químicas, em qualquer actividade desenvolvida pela REN, em que 

exista manuseamento de substâncias e preparações perigosas (SPP). 

2 Descrição 

2.1 Embalagens a utilizar 

No desenvolvimento de trabalhos que envolvam o manuseamento de SPP deverão ser preferencialmente utili-

zadas as embalagens originais dos produtos.  

Quando tal não seja possível por condicionalismos técnicos quer do trabalho a realizar, quer da natureza da 

embalagem poderão ser utilizadas outras embalagens que garantam a estanquicidade e a não reacção com as 

SPP. 

Está proibida a utilização dos seguintes tipos de embalagem: 

 - Embalagens que tenham contido géneros alimentícios (ex.: garrafas de água); 

 - Embalagens que tenham contido produtos de limpeza ou outros detergentes (ex.: garrafas de lixívia). 

  

2.2 Rotulagem 

As embalagens originais de SPP deverão ser sempre rotuladas em língua portuguesa. 

Sempre que não sejam utilizadas as embalagens originais, a embalagem deverá ser rotulada, de forma clara e 

indelével, utilizando o modelo de rótulo apresentado em anexo. Abaixo apresenta-se um exemplo de rótulo a 

utilizar para um solvente em utilização na REN. 

Clitol – Eco
(Solvente desengordurante)

Indicações adicionais

Não utilizar materiais combustíveis 
como a serradura para conter 
eventuais derrames. 

Em caso de incêndio extinguir com 
espuma ou pó químico.

Frases de Risco e Segurança

R 10 – Inflamável

S 3 – Conservar em local fresco

S 16 – Manter afastado de qualquer 
fonte de ignição. Não fumar.
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As dimensões do rótulo deverão ser adequadas ao tamanho da embalagem, permitindo uma fácil identificação 

por parte de qualquer utilizador. 

 

2.3 Armazenamento 

O armazenamento de SPP deverá ser efectuado de modo a prevenir eventuais derrames para o solo. Para tal, 

as SPP deverão ser armazenadas preferencialmente em locais com solo impermeabilizado e sem ligação a redes 

de drenagem de águas pluviais ou residuais. No caso de tal não ser possível, deverão ser armazenadas sobre 

meios de retenção de derrames (ex.: tinas ou bacias de retenção). 

Nestes locais deverão ainda existir os meios de extinção de incêndios e de contenção de derrames indicados 

nas fichas de segurança dos produtos. 

 

2.4 Utilização 

Nos locais de utilização de SPP deverá estar sempre disponível a ficha de segurança do produto manuseado.  

Esta ficha deverá estar obrigatoriamente escrita em língua portuguesa. 

A ficha de segurança dos produtos deverá obrigatoriamente indicar: 

1 – A identificação da SPP e da empresa que a comercializa 

2 – A composição/informação sobre os componentes da SPP 

3 – A identificação de perigos associados à SPP 

4 – As medidas de primeiros socorros 

5 – As medidas de combate a incêndios 

6 – As medidas a tomar em caso de fuga acidental 

7 – Os cuidados de manuseamento e armazenagem 

8 – As medidas de controlo da exposição/protecção individual 

9 – As propriedades físicas e químicas da SPP 

10 – A estabilidade e reactividade da SPP 

11 – Informações toxicológicas 

12 – Informações ecológicas 

13 – Considerações relativas à eliminação 

14 – Informações relativas ao transporte 

15 – Informação sobre regulamentação 

16 – Outras informações 

 

2.5 Destino final 

Todas as embalagens, originais ou não, que tenham contido SPP e que constituam resíduos, deverão ser enca-

minhadas para destino final, de acordo com a Metodologia de Gestão de Resíduos da REN, devendo ser identifi-

cadas com o código LER 15 01 10 “Embalagens contaminadas com substâncias perigosas”. 
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1 Ruído 
Decreto-Lei n.º 9/2007 de 17 de Janeiro, com a reda cção dada pelo Decreto-Lei nº 278/2007, de 
1 de Agosto 
Aprova o Regulamento Geral do Ruído e revoga o regime legal sobre poluição sonora, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 292/2000 
 
Decreto-Lei n.º221/2006 de 8 de Novembro 
Estabelece as regras em matéria de emissões sonoras de equipamento para utilização no exterior, 
transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 2005/88/CE, do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 14 de Dezembro, que altera a Directiva n.º 2000/14/CE, relativa à aproximação das 
legislações em matéria de emissões sonoras para o ambiente dos equipamentos para utilização no 
exterior. 

2 Recursos hídricos 
Decreto-Lei nº 226-A/2007 de 31 de Maio 
Estabelece o regime da utilização dos recursos hídricos 
 
Decreto-Lei n.º 236/98 de 1 de Agosto 
Estabelece normas, critérios e objectivos de qualidade com a finalidade de proteger o meio aquático e 
melhorar a qualidade das águas em função dos seus usos. 
 
Lei n.º 54/2005 de 15 de Novembro 
Estabelece a titularidade dos recursos hídricos 
 
Lei n.º 58/2005 de 29 de Dezembro 
Aprova a Lei da Água, transpondo para a ordem jurídica nacional a Directiva n.o 2000/60/CE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 23 de Outubro, e estabelecendo as bases e o quadro 
institucional para a gestão sustentável das águas. 

3 Conservação da Natureza 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 120/2005, de  28 de Julho 
Aprova o Plano de Ordenamento do Parque Natural do Douro Internacional 
 
Decreto-Lei n.º 140/99 de 24 de Abril, com a redacç ão dada pelo Decreto-Lei n.º 49/2005 de 24 
de Fevereiro 
Procede à revisão da transposição para o direito interno da Directiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, 
de 2 de Abril (directiva aves), alterada pelas Directivas n.ºs 91/244/CEE, da Comissão, de 6 de 
Março, 94/24/CE, do Conselho, de 8 de Junho, e 97/49/CE, da Comissão, de 29 de Junho; e da 
Directiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 21 de Maio (directiva habitats), com as alterações que lhe 
foram introduzidas pela Directiva n.º 97/62/CE, do Conselho, de 27 de Outubro.  
 
Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de Maio, alterado pe lo Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de Junho 
Classifica o sobreiro e a azinheira como espécies protegidas por lei 
 
Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de Maio 
Estabelece disposições quanto ao condicionamento do arranque de oliveiras 
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4 Ordenamento do território 
Decreto-Lei n.º 196/89 de 14 de Junho com a redacçã o dada pelo Decreto-Lei n.º 274/92 de 12 
de Dezembro e pelo Decreto-Lei nº 259/2002 de 23 de  Novembro 
Estabelece as disposições legais relativas à Reserva Agrícola Nacional (RAN), que visa defender e 
proteger as áreas de maior aptidão agrícola e garantir a sua afectação à agricultura. 
 
Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, com a redacç ão dada pelo Decreto-lei nº180/2006 de 6 de 
Setembro 
Contempla as disposições legais relativas à Reserva Ecológica Nacional (REN) e ao condicionamento 
de alteração de áreas com características ecológicas específicas. 
 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de Dezembro, com a red acção pela Lei n.º 60/2007, de 4 de 
Setembro 
Estabelece o regime jurídico da urbanização e da edificação 
 
Portaria n.º 232/2008, de 11 de Março 
Determina quais os elementos que devem instruir os pedidos de informação prévia, de licenciamento 
e de autorização referentes a todos os tipos de operações urbanísticas. 
 
Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril 
Define o papel das câmaras municipais na protecção ao relevo natural e ao revestimento vegetal 

5 Resíduos 
Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de Março 
Estabelece o regime das operações de gestão de resíduos de construção e demolição [entra em vigor 
90 dias após a sua publicação] 
 
Decreto-lei nº 178/2006 de 5 de Setembro 
Aprova o regime da gestão de resíduos, transpondo para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 
2006/12/CE e a Directiva n.º 91/689/CEE 
 
Portaria n.º 1408/2006 de 18 de Dezembro, com a red acção dada pela Portaria n.º 320/2007 de 
23 de Março 
Aprova o Regulamento de Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Electrónico de Resíduos 
(SIRER). 
 
Portaria n.º 209/2004 de 3 de Março 
Publica a Lista Europeia de resíduos e define as operações de valorização e de eliminação de 
resíduos 
 
Portaria n.º 335/97 de 16 de Maio 
Fixa as regras a que fica sujeito o transporte de resíduos dentro do território nacional 
 
Despacho n.º 8943/97, do Instituto dos Resíduos 
Identifica as guias a utilizar para o transporte de resíduos, em conformidade com o artigo 7.º da 
Portaria n.º 335/97 
 
Decreto-Lei n.º 153/2003 de 11 de Julho 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de óleos novos e usados. 
 
Portaria n.º 1028/92 
Estabelece normas de segurança para o transporte de óleos usados 
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Decreto n.º 37/93 
Aprova para ratificação, a Convenção de Basileia sobre controlo do movimento transfronteiriço de 
resíduos perigosos e a sua eliminação. 
 
 
Decreto-Lei n.º 366-A/97, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 162/2000 e Decreto-Lei nº 
92/2006 
Estabelece os princípios de normas aplicáveis ao sistema de gestão de embalagens e resíduos de 
embalagens. 
 
Decreto-Lei n.º 62/2001 de 19 de Fevereiro 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de pilhas e acumuladores, bem com a gestão 
de pilhas e acumuladores usados. 
 
Decreto-Lei n.º 230/2004 
Estabelece o regime jurídico a que fica sujeita a gestão de Resíduos de Equipamentos Eléctricos e 
Electrónicos (REEE). 
 

6 Outros 
Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de Dezembro 
Atribui às câmaras municipais competência em matéria de licenciamento de actividades diversas até 
agora cometidas aos governos civis. 
 
Decreto-Lei n.º 78/2004, de 3 de Abril 
Estabelece o regime da prevenção e controlo das emissões de poluentes para a atmosfera. 
 
Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de Maio, com a redacçã o dada pelo Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 
de Fevereiro  
Aprova o Código da Estrada 
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ANEXO 3: PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE 
MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTES AMBIENTAIS  



 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Pela Entidade de Supervisão Pela REN, S.A. Edição: 00 
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Quadro 1 – Medidas de minimização a aplicar antes da construção dos desvios de linhas 

 
Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
01 

 
SOT, RH, SE, 
PM, EC 

 
Elaborar um Plano de Acessos 
temporários aos estaleiros da obra que 
previlegie caminhos existentes, que evite a 
ocupação de manchas de RAN e REN e a 
afectação/abate de sobreiros e azinheiras 
e que garanta um afastamento de 100m 
relativamente aos elementos patrimoniais 
identificados no Desenho 9 do RECAPE. 
O Plano de Acessos deverá ainda garantir 
o acesso às propriedades, quer na fase de 
construção, quer na fase de exploração, 
sempre que os acessos sejam 
interrompidos 

 
DIA (Medidas B1, B5 e 

B11) 

 
Envio do Plano de Acessos à 
Direcção do Parque Natural do 
Douro Internacional para 
aprovação  
 
 
 
Cumprimento do Plano 
aprovado. 

 
Dono de Obra  
 
 
 
 
 
 
Adjudicatário da Obra 

 
Recepção de um 
Oficio de aprovação 
pelo PNDI 
 
 
 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
02 

 
SE 

 
Antes do início dos trabalhos, o respectivo 
calendário e locais de actividade deverão 
ser apresentados para divulgação às 
Juntas de Freguesia atravessadas pelo 
projecto, à Câmara Municipal de Freixo de 
Espada à Cinta, à Direcção do Parque 
Natural do Douro Internacional e à 
Autoridade de AIA 

 
DIA (Medida B15) 

 
Envio de carta ou fax para as 
entidades mencionadas. 

 
Dono de Obra 

 
- 

 
03 

 
EC 
 

Garantir a não afectação de carvalhos, de 
sobreiros e azinheiras na definição da 
faixa de protecção dos desvios de linha 

 
DIA (Medida B1 e B9) 

 
Sinalização de elementos 
arbóreos a salvaguardar 

 
Adjudicatário da 
Abertura da Faixa 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
DESCRITOR – Solos e Ordenamento do Território (SOT), Recursos Hídricos (RH), Sócio-economia (SE), Ambiente Sonoro (AS), Paisagem (PS), Património (PM), Ar (AR), Geologia (GL), 
Ecologia (EC). 
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA – Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 
RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA – Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA). 

 



 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO  

Pela Entidade de Supervisão Pela REN, S.A. Edição: 00 
Executado por: Verificado por: Aprovado  por: 

   Data: 2008.05.30 

Nº Obra:  Designação: Desvios das linhas a 220 kV para a Sube stação de Lagoaça  

 

2 

 
Quadro 2 – Medidas de minimização a aplicar durante a construção dos desvios de linha 

 
Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
04 

 
SOT, EC, RS, PS 

 
Na abertura dos acessos provisórios aos 
apoios de obra: 
- assegurar que a decapagem do solo e o 
corte da vegetação não excedam uma 
faixa de 5m; 
- assinalar os trilhos com bandeirolas ou 
fitas coloridas;  
- evitar a circulação fora dos trilhos. 

 
DIA (Medida B1) 

 
Inclusão das medidas no Plano 
de Acessos elaborado antes do 
início obra  
 
Cumprimento do estabelecido 
neste documento.  

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
05 

 

GL, RH, SOT, 
EC, AS, AR, RS, 

PS, PM, SE 

 
Os estaleiros deverão ser implantados em 
locais que obedeçam cumulativamente 
aos critérios estabelecidos na DIA: 
- Estar afastados, pelo menos 100m, das 
linhas de água e não constituir leitos de 
cheia; 
- Não afectar áreas classificadas como 
RAN, REN e/ou de uso agrícola 
- Não requerer o abate de sobreiros e/ou 
azinheiras nem constituir montado de 
sobro ou azinho; 
- Não estar incluída em áreas de 
protecção do património cultural e 
encontrar-se afastada 100m de elementos 
patrimoniais 
- Não estar inserida em sítios da Rede 
Natura 2000; 
- Afastar-se mais de 500m de 
aglomerados populacionais (definidos no 
PDM); 
- Evita a destruição de vegetação arbórea 
com interesse botânico ou paisagístico; 
- Pequena acessibilidade visual e/ou 
pequeno número de observadores 
potenciais. 

 
DIA (Medidas B1 e B2) 

 
Implantação dos estaleiros da 
obra em locais que cumpram as 
condicionantes cartografadas no 
Desenho 8 do RECAPE  

 
Adjudicatário da Obra 

 
Aprovação do local 
pela ESAA 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
06 

 
RH, SOT, EC, 

PS, PAT 

 
Vedar e sinalizar convenientemente todas 
as áreas de estaleiros e de parques de 
materiais. 
Não ocupar terrenos exteriores aos 
estaleiros para armazenagem temporária 
de equipamentos e materiais.. 
 

 
DIA (Medida B1) 

 
Delimitação e sinalização das 
áreas afectas aos estaleiros. 
 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
07 

 
RH, SOT, EC,   

 
O estaleiro deverá dispor de um sistema 
periférico de drenagem das águas pluviais 

 
DIA (Medida B4) 

 
Caso se trate de uma área não 
infraestrurada, projectar e 
executar a rede de drenagem 
em conformidade 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
08 
 
 

 

 
RS, PS, SOT, 

RH, AR, AS, SE 

 
Os estaleiros deverão estar dotados de 
estruturas adequadas ao armazenamento 
dos resíduos produzidos em obra. 

 
DIA (Medida B3) Implementação do Plano de 

Gestão de Resíduos (PGR) 
definido para a obra 

Providenciar meios de 
contentorização e armazenagem 
adequados de acordo com o 
PGR 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
09 
 

 
RS, SOT, RH 

 
Na gestão do estaleiro deverão ser 
seguidos os procedimentos definidos na 
ET-007 – Disposições Gerais sobre 
Gestão Ambiental, no que se refere ao 
armazenamento e manipulação de 
produtos químicos como tintas, óleos e 
outros, de modo a evitar o derrame no 
solo destas substâncias poluentes. 
 

 
DIA (Medidas B4 e B6) 

 
Seguir os procedimentos da 
REN, SA 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
10 
 
 
 

 
RS, PS, SOT, 

RH, AR, AS, SE 

 
Assegurar a gestão e destino final 
adequados para os resíduos produzidos 
durante a obra. 

 
DIA (Medidas B17 e B3) 

Implementação do Plano de 
Gestão de Resíduos (PGR) 
definido para a obra 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
11 

 
SOT, RH Iniciar as movimentações de terras logo 

após a desmatagem e decapagem de 
forma a minimizar o período de tempo 
durante o qual os solos se encontram 
expostos a agentes erosivos (vento e 
pluviosidade) 

Evitar repetição de acções sobre a mesma 
zona. 

 
DIA (Medida B4) 

 
 Planeamento dos trabalhos em 
conformidade 
 
 
 
 
 
 

Adjudicatário da Obra  
 
Ficha de Verificação 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 
12 

 
SOT, RH Proceder ao espalhamento das terras 

escavadas junto de cada apoio, após 
montagem do mesmo 

 
DIA (Medida B4) 

 
Proceder ao armazenamento 
temporário das terras escavadas 
na abertura dos caboucos e 
evitar o seu transporte para fora 
da área de estaleiro 

Adjudicatário da Obra  
 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 
13 

 
SOT, PS, EC 

 
Separação e acondicionamento da terra 
vegetal recolhida na decapagem dos solos 
 

 
DIA (Medida B4) 

 
- Decapar, remover e separar as 
terras de melhor qualidade com 
vista à sua utilização e dos solos 
decapadas na recuperação de 
áreas intervencionadas. 
 
- Providenciar um 
acondicionamento adequado 
para esses depósitos 
temporários de terra vegetal - 
recorrer a coberturas 
impermeáveis ou não porosas 
nos períodos de chuva. 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 
14 

 
RH, RS, SE 

 
Providenciar um destino final adequado 
para os efluentes domésticos provenientes 
do estaleiro. 

 
DIA (Medidas B4 e B6) As águas residuais produzidas 

deverão ser ligadas ao sistema 
municipal existente ou, em 
alternativa, recolhidas em fossas 
estanques e posteriormente 
recolhidas pelos serviços 
camarários ou empresas 
especializadas. 

 
 

Adjudicatário da Obra 

 
Ficha de Verificação 
 (Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
15 

 
RH, SOT, RS 

 
Lavagem de betoneiras feita, 
preferencialmente, na central de 
betonagem; a descarga das águas 
resultantes da limpeza das betoneiras 
deverá ser efectuada em locais destinados 
para o efeito. 

 
DIA (Medidas B4 e B6) Estas actividades deverão ser 

realizadas de acordo com as 
disposições da Especificação 
Técnica ET-003 da REN, SA. 

 
Adjudicatário da Obra 

Ficha de Verificação 
 (Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
16 

 
RH, SOT, AR, 

SE, RS 

 
Evitar sujar a via pública por arrastamento 
de terras e lamas pelos rodados dos 
veículos que saem das zonas de 
estaleiros e das frentes de obra 

 
DIA (Medida B7) 

 
Sempre que esta situação 
ocorra, proceder à sua limpeza 
imediata 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
17 

 
RH, SOT, AR, 

SE, RS 

 
Transporte dos materiais de natureza 
pulverulenta ou do tipo particulado em 
veículos adequados, com a carga coberta 

 
DIA (Medida B7) 

 
Proceder à cobertura da carga à 
saída do estaleiro ou garantir 
que a mesma se apresenta bem 
condicionada 
 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Fichas de Verificação 
(Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
18 

 
RH, SOT, EC, 

AR, RS, PS, SE  

 
Minimização da emissão de poeiras 
provenientes das movimentações de 
viaturas e maquinarias e das actividades 
de construção, na zona dos estaleiros e 
nas zonas adjacentes à obra: 
 
 

 
DIA (Medida B7) 

Verificar de forma periódica o 
estado de limpeza das vias de 
circulação junto aos pontos de 
acesso aos estaleiros e às 
frentes de trabalho, procedendo, 
sempre que necessário, à sua 
limpeza 
 
Transporte dos materiais 
pulverulentos em veículos 
devidamente acondicionados e 
cobertos, de forma a minimizar a 
emissão de poeiras. 
 
Delinear e colocar em prática, 
caso se venha a revelar 
necessário, um programa eficaz 
de humedecimento do 
pavimento de terra batida, nos 
locais em obra e principalmente 
durante a época seca. Esta 
acção visa a redução do 
levantamento de poeiras, 
geradas pela movimentação da 
maquinaria necessária à 
construção do projecto. 

 
 

Adjudicatário da Obra 

 
 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 
19 

 
AR, RH, SOT, 

 
Assegurar que as viaturas e maquinaria de 
apoio à obra se encontram em boas 
condições de funcionamento. 

 
DIA (Medida B7) Controlo periódico dos registos 

de manutenção e revisão de 
todo o equipamento e viaturas. 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Ficha de Verificação 
 (Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

20 
 

AS, SE 
 
Realização dos trabalhos mais ruidosos 
apenas no período diurno, entre as 7h e 
as 20h  
 

DIA (Medida B8) 

Cumprimento as disposições do 
Regulamento Geral do Ruído 
(RGR). Acompanhamento de 
queixas ou reclamações. 

Obtenção de Licença Especial 
de Ruído (LER) para a 
realização de trabalhos fora do 
período indicado 

Adjudicatário da 
Obra/TRAA 

 
Ficha de Verificação - 
(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

Registo de 
Monitorização 

Emissão de LER pelo 
Município 

 
21 

 
AR, AS 

 
Garantir a presença em obra unicamente 
de equipamento com homologação 
acústica nos termos da legislação 
aplicável. 
 
 

 
EIA 

 
 
 

 
Controlo periódico do 
equipamento presente em obra 
 
 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Ficha de Verificação 
 (Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
22 

 
EC 

 
Sinalização dos cabos das linhas com 
BFD (Bird Flight Diverter) de 10 em 10 m 
em cada cabo de terra 

 
DIA (Medida B10) 

 
Cumprimento do disposto no 
Projecto de Execução 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Ficha de Verificação 
 (Fichas de Ocorrência 
em caso de não-
conformidade) 

 
23 

 
PM 

 
Deverá realizar-se a reprospecção das 
áreas que se apresentavam com um 
coberto vegetal que impedia uma correcta 
observação do solo, sobretudo na zona 
dos apoios AP 03 e AP04 da LLGC.PN 2, 
APB da LPT.LGC 2 e AP01 da LLGC. AAV 
3 (representadas no Desenho 10 do 
RECAPE), após a desmatação,  

DIA (Medida B11) 
Realização da prospecção 
arqueológica sistemática em 
conformidade com a medida 

ESAA 
Ficha de Verificação 

Relatório de 
Arqueologia 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
24 

 
PM 

 
Preservar a memória dos muros de divisão 
de propriedade em pedra seca existentes 
na área de intervenção do projecto. 

 
DIA (Medida B11) 

 
Registo por amostragem 
tipológica e não mais que troços 
de 2 metros de comprimento dos 
muros que venham a ser alvo de 
afectação directa pelo projecto 
(destruição ou 
descaracterização) 

 
ESAA 

 
Ficha de Verificação 

Relatório de 
Arqueologia 

(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 
25 

 
PM 

 
Minimizar a afectação das ocorrências 1 e 
2 (abrigos) 

 
DIA (Medida B11) 

 
Sinalização e conservação da 
ocorrência 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Revisão e aprovação 
pela ESAA. 

 
26 

 
PM 

 
Minimizar a afectação da ocorrência 3 
(povoado) 

 
DIA (Medida B11) 

 
A abertura dos caboucos do 
apoio mais próximo deverá ser 
feita com recurso a sondagens 
mecânicas com decapagens 
artificiais de 30 em 30 cm 
No âmbito da construção de 
outras infra-estruturas 
associadas à construção dos 
desvios (acessos, estaleiros, 
etc.), estas deverão estar a uma 
distância mínima de 150m 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Revisão e aprovação 
pela ESAA. 

 
27 

 
PM 

 
Minimizar a afectação da ocorrência 4 
(abrigo) 

 
DIA (Medida B11) 

 
Registo, conservação e 
sinalização caso qualquer frente 
de obra se localize a menos de 
50m 

 
Adjudicatário da Obra 

 
Revisão e aprovação 
pela ESAA. 

 
28 

 
PM 

 
Minimizar a afectação da ocorrência 5 
(abrigo) 

 
DIA (Medida B11) 

 
Sinalização do elemento, dado 
que um dos apoios se localiza a 
menos de 50m.  
Registo caso seja necessário 
efectuar a sua destruição no 
âmbito da construção de outras 
infra-estruturas  

 
Adjudicatário da Obra 

 
Revisão e aprovação 
pela ESAA. 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
29 

 
PM 

 
Deverá realizar-se o acompanhamento 
arqueológico em permanência das acções 
com impacte no solo e que impliquem 
revolvimento ou remoção de terras 
(acessos, estaleiros, depósitos de terras, 
áreas de empréstimo, de depósito e 
outras), na área de implantação dos 
desvios ou outras zonas afectas à obra 
O arqueólogo deverá preconizar e 
justificar (técnica e financeiramente), as 
medidas de minimização que se venham a 
revelar necessárias em virtude do 
surgimento de novos dados no decurso da 
obra e que visem proteger e/ou valorizar 
elementos de reconhecido interesse 
patrimonial. 

 
DIA (Medidas B11, B12 

e B13) 

  
Pedido de autorização ao 
Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IGESPAR) para a 
realização dos trabalhos de 
acompanhamento arqueológico 
(com entrega do cronograma de 
trabalhos arqueológicos). 
Realizar o acompanhamento 
arqueológico em conformidade 
com a medida. Aprovação pelo 
IGESPAR do Relatório Final. 

 
ESAA 

 
Relatório de 
Arqueologia 
 
Cópia da autorização 
do IGESPAR e da 
aprovação do relatório 
final por parte do 
mesmo instituto 
(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 
30 

 
PM 

 
Elaborar o Plano de Acompanhamento 
Arqueológico da obra 

 
DIA (Medida B13) 

 
Pedido de autorização ao 
Instituto de Gestão do 
Património Arquitectónico e 
Arqueológico (IGESPAR) para a 
realização dos trabalhos de 
acompanhamento arqueológico. 
Realizar o acompanhamento 
arqueológico em conformidade 
com a medida. Aprovação pelo 
IGESPAR do Relatório Final. 

 
ESAA 

 
Acompanhamento 
pelo Dono da Obra 

 
31 

 
SE 

 
Avisar com antecedência as Juntas de 
Freguesias atravessadas pelos desvios e 
a população interessada de eventuais 
alterações ou condicionamentos na 
circulação rodoviária 

 
DIA (Medida B15) 

 
Envio de carta ou fax para as 
Juntas de Freguesia 
 
Prestar os esclarecimentos 
necessários no âmbito do 
atendimento ao público 

 
Adjudicatário da Obra 
 
 
ESAA 

 
Acompanhamento 
pelo Dono da Obra 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
32 

 
SE, R, AR 

 
Criação de um Gabinete de 
Acompanhamento que terá como funções: 
- Informar sobre as características da obra 
e sua duração; 
- Informar sobre eventuais interferências 
com circulações, acessos, etc. 
- Informar sobre as medidas de segurança 
adoptadas na fase de construção para o 
público geral; 
- A recepção de pedidos de 
esclarecimento, queixas e reclamações, 
incluindo queixas de ruído. 
- Esclarecer sobre a natureza e 
probabilidade dos riscos futuros, ao nível 
da segurança e saúde. 
 
O gabinete de atendimento de 
reclamações do público deverá ter 
disponível uma linha telefónica para 
atendimento ao público com atendedor de 
chamadas em permanência. 

 
DIA (Medidas B15 e 

B16) 

 
Criação de um gabinete de 
atendimento ao público.  

 
ESAA 

 
Recepção e registo de 
reclamações e 
questões em Ficha de 
Registo a elaborar. 
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Nº 

 
DESCRITOR(ES) 

 
DESCRIÇÃO DAS MEDIDAS 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 

 
FORMA DE 

OPERACIONALIZAÇÃO DA 
MEDIDA 

 
RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

 
FORMA DE 

VERIFICAÇÃO 

 
33 

 
GL, AS, SE 

 

 
Na execução das escavações com recurso 
a explosivos, minimizar impactes sobre 
formações geológicas e populações nas 
proximidades. 
 
 

 
EIA 

Correcto planeamento da obra e 
cumprimento da legislação em 
vigor referente à utilização de 
substâncias explosivas e a 
Norma Portuguesa, NP 2074-
"Avaliação da Influência em 
Construções de Vibrações 
Provocadas por Explosões ou 
Solicitações Similares". 
 
Emprego de métodos que 
minimizem as interferências com 
o padrão de drenagem sub-
superficial e com a transmissão 
de vibrações – recurso a 
técnicas de pré-corte e micro-
retardadores. 

 
Adjudicatário da 
Obra/TRAA 

 
Plano de Vistorias 
 
 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 
34 

 
SOT, EC 

 
Proibir o fogueamento durante o Verão, 
reduzindo, assim, o risco de incêndio EIA 

Colocação de sinalização no 
estaleiro 
Sensibilização do pessoal da 
obra. 

 
 
Adjudicatário da Obra 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 
em caso de não 
conformidade) 

 
35 

 
EC 

 
Evitar a afectação da sebe existente junto 
ao apoio APd da Linha Picote-Lagoaça 2 
 

 
DIA (Condicionantes 

A7) 
Vedar a sebe existente. 

 
 
Adjudicatário da Obra 

 
Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 
36 

 
EC 

 
Evitar a afectação da mancha de carvalhal 
existente junto ao apoio AP04 da Linha 
Lagoaça – Aldeadávila 3 

 
DIA (Condicionantes 

A7) 
Delimitar e sinalizar a mancha. 

 
 
Adjudicatário da Obra 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

 
37 

 
EC 

 
Evitar a afectação da mancha de carvalhal 
decorrente da abertura da faixa de 
protecção dos desvios 

 
DIA (Condicionantes 

A8) 

Assegurar que os espécimens 
de carvalho são apenas alvo de 
decote e não de abate.. 

 
 
Adjudicatário da Obra 

Ficha de Verificação 
(Ficha de Ocorrência 

em caso de não 
conformidade) 

DESCRITOR – Solos e Ordenamento do Território (SOT), Recursos Hídricos (RH), Sócio-economia (SE), Ambiente Sonoro (AS), Paisagem (PS), Património (PM), Ar (AR), Geologia (GL), 
Ecologia (EC). 
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA – Declaração de Impacte Ambiental (DIA), Estudo de Impacte Ambiental (EIA ). 
RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DA MEDIDA – Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental (ESAA). 
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Quadro 3 – Medidas de minimização a aplicar imediatamente após a construção dos desvios de linha  
 

N.º DESCRITOR(E
S) DESCRIÇÃO DA MEDIDA 

 
DOCUMENTO DE 

REFERÊNCIA 
FORMA DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MEDIDA 

RESPONSÁVEL PELA 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

MEDIDA 

FORMA DE 
VERIFICAÇÃO 

 
38 
 
 

 

 
SE, SOT, EC, 

PS 
 
 
 
 

 

 

 

 

Reposição das condições 
existentes antes do início 
das obras nas áreas 
ocupadas pelos estaleiros 
e acessos temporários. 

 

 

 
DIA (Medidas B1 e 

B4) 

Desactivação total e Recuperação dos acessos temporários aos 
estaleiros. 
 
Desactivação total e recuperação das áreas afectas à obra e a remoção 
de todo o equipamento, maquinaria e materiais produzidos ou 
armazenados nos estaleiros. 
 
Revolvimento dos solos e áreas utilizadas para estaleiros, parques de 
máquinas e acessos provisórios de modo a descompactá-los e arejá-los, 
reconstituindo assim, na medida do possível, a sua estrutura de equilíbrio. 
 
Reposição e/ou substituição de quaisquer infra-estruturas, equipamentos 
e/ou serviços e caminhos existentes que tenham sido afectados durante a 
obra. 
 

 

 
 
 
 
 
Adjudicatário da Obra 

Fichas de 
Verificação 
(Fichas de 

Ocorrência em 
caso de não 

conformidade) 

 
DESCRITOR – Solos e Ordenamento do Território (SOT), Recursos Hídricos (RH), Socio-economia (SE), Ambiente Sonoro (AS), Paisagem (PS), Património (PM), Ar (AR), Geologia (GL), 
Ecologia (EC). 
DOCUMENTO DE REFERÊNCIA – Declaração de Impacte Ambiental (DIA), 
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