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1. INTRODUÇÃO 

Em cumprimento da legislação sobre Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), designadamente o 

Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro1, foi enviado à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

(APA, I.P.), para procedimento de verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução, o 

Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da “Subestação de Ribeira 

de Pena, 400/60 kV ", bem como o Projeto de Execução em causa. O proponente do projeto é a REN 

– Rede Elétrica Nacional, S.A. sendo o licenciador a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 9 de julho de 2018, data em que se considerou estarem reunidos 

todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

Assim, a APA, na qualidade de Autoridade de AIA, através do ofício n.º S043519-201807-DAIA.DAP, 

de 17/07/2018, procedeu ao envio às entidades que integraram a respetiva Comissão de Avaliação 

(CA), então nomeada no âmbito da avaliação do Anteprojeto, constituída pelas seguintes entidades: 

Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), 

Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), 

Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR Norte) e o Instituto Superior 

de Agronomia/Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, foram os seguintes: 

 APA/DAIA – Arq.º João Bento (Coordenação) 

 APA/DCOM – Dr.ª Rita Cardoso (Consulta Pública) 

 APA/ARH Norte – Eng.º António Afonso (Recursos Hídricos (incluindo Qualidade da Água e 

Domínio Hídrico) 

 ICNF – Dr. João Pargana (Sistemas Ecológicos) 

 DGPC – Dr.ª Alexandra Estorninho (Património Cultural) 

 LNEG – Doutora Rita Caldeira (Geologia (incluindo Geomorfologia, Tectónica e Sismicidade) e 

Recursos Minerais) 

 CCDR Norte – Eng.ª Maria Ana Fonseca (Ordenamento do Território e Uso do Solo, Socio 

Economia, Qualidade do Ar,) 

 ISA/CEABN – Arq.º Paisagista João Jorge (Paisagem) 

O RECAPE referente ao Projeto da Execução da “Subestação de Ribeira de Pena", sendo datado de 

maio de 2018, é da responsabilidade da empresa PROMAN – Centro de Estudos e Projetos, S.A., tendo 

sido elaborado entre julho de 2017 e maio de 2018. É composto pelos seguintes volumes: 

                                                      

1 Alterado pelos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março; Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de agosto; Lei 

n.º 37/2017, de 2 de junho; Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
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 Volume 1 – Resumo Não Técnico 

 Volume 2 – Relatório Técnico 

 Volume 3 – Projeto de Integração Paisagística (PIP) 

 Volume 4 – Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) 

 Volume 5 – Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD) 

 Volume 6 – Plano de Emergência Ambiental (PEA) 

 Volume 7 – Estudo de Condicionamento Acústico da subestação 

O RECAPE foi acompanhado pelo respetivo projeto de execução. O presente Parecer tem por objetivo 

proceder à verificação da conformidade do Projeto de Execução da” Subestação de Ribeira de Pena, 

400/60 kV" com o determinado na Declaração de Impacte Ambiental (DIA). 

Esta fase do procedimento de AIA tem igualmente como objetivo a determinação da eficácia das 

medidas previstas para evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos e potenciar os efeitos 

positivos, bem como, se necessário, determinar a adoção de medidas adicionais. 

2. ANTECEDENTES 

O projeto da subestação de Ribeira de Pena, em fase de Estudo Prévio, foi alvo de dois Estudos de 

Impacte Ambiental (EIA), que foram realizados pela ATKINS (Portugal), respetivamente, entre 

novembro de 2009 e novembro de 2010 e entre março e outubro de 2012. 

O primeiro EIA incidia sobre o projeto em fase de Estudo Prévio do “Eixo da RNT entre Carrapatelo, 

Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV”, para o qual foi emitida uma Declaração de 

Impacte Ambiental (DIA 1), a 30 de setembro de 2011, favorável aos troços 1A, 2, 3B, 7, 7A, 8, 8A, 9A, 

9B, 11A, 11B e 12 para a implantação das linhas elétricas e à localização A da subestação de Fridão, 

condicionada a um conjunto de medidas e estudos complementares, e desfavorável aos troços 4, 4A, 

4B, 5A a 5I, 6A, 6B, 10 e à localização A e C da subestação de Ribeira de Pena.  

Na sequência da decisão desfavorável da primeira DIA às localizações inicialmente em estudo para a 

subestação, foi necessário estudar alternativas às soluções objeto daquela decisão, de forma a garantir 

a viabilidade do projeto como um todo, procedendo-se à reformulação do Estudo Prévio inicial, e 

respetivo EIA, nos troços 4, 5, 6 e 10 e nas localizações para a subestação de Ribeira de Pena, para o 

qual foi emitida uma DIA (DIA 2), a 12 de julho de 2013, favorável aos troços A, B2, B3, C, E1, G e H1 

para a implantação das linhas elétricas e à localização D da subestação de Ribeira de Pena, 

condicionada a um conjunto de medidas e estudos complementares. 

Os dois EIA foram enviados pela DGEG, na qualidade de entidade licenciadora, à APA para efeitos de 

procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos termos do Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 

de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de novembro. 

Em seguida apresenta-se um resumo do decurso dos dois processos de AIA. 
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Processo de AIA n.º 2363 (primeiro EIA) 

No âmbito deste procedimento de AIA foi nomeada pela APA uma Comissão de Avaliação (CA), 

constituída por representantes das seguintes entidades: APA, Administração da Região Hidrográfica 

do Norte, I.P. (ARH do Norte), Ex-Instituto de Conservação da Natureza e da Biodiversidade, I.P. 

(ICNB), atual Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), Ex-Instituto de Gestão 

do Património Arquitetónico e Arqueológico, I.P. (IGESPAR), atual Direção Geral do Património Cultural 

(DGPC), Direção Regional de Cultura do Norte (DRCN), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Norte (CCDR-N), Instituto Superior de Agronomia/ Centro de Ecologia Aplicada "Prof. 

Baeta Neves” (ISA/CEABN) e Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG). 

No decurso da análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar a apresentação 

de elementos adicionais ao estudo apresentado, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

novembro, conforme Ofício Ref. 2744/10/GAIA, de 20 de dezembro de 2010, nas seguintes áreas: 

Descrição do projeto; Ordenamento do território e uso do solo; Recursos hídricos; Socioeconomia; 

Património; Paisagem; Geologia/geomorfologia; Impactes cumulativos; Resumo Não Técnico. 

O prazo do procedimento de AIA foi interrompido até à entrega da totalidade dos elementos adicionais 

solicitados, o que ocorreu entre 20 de dezembro de 2010 e 25 de fevereiro de 2011. Após a análise 

dos elementos, a CA considerou que a informação contida nos documentos dava resposta às questões 

colocadas, pelo que foi declarada a conformidade do EIA, a 11 de março de 2011. 

No âmbito da declaração de conformidade, foram solicitados esclarecimentos complementares 

relativos aos fatores Recursos hídricos e Ecologia, os quais foram respondidos através do documento 

“Aditamento ao EIA – Elementos finais”, datado de 7 de abril de 2011. 

A Consulta Pública do EIA decorreu durante 45 dias úteis, entre 1 de abril e 30 de maio de 2011. 

Na sequência do procedimento de avaliação, no qual a CA procedeu (i) à análise técnica do EIA e dos 

Aditamentos ao EIA, (ii) a uma visita técnica ao local de implantação do projeto e (iii) à avaliação dos 

resultados da Consulta Pública realizada, foi emitido um parecer desfavorável a parte do projeto, e 

favorável condicionado a um conjunto de disposições a assegurar em fase de RECAPE à restante parte 

do projeto. Assim, a 30 de setembro de 2011, foi emitida uma DIA desfavorável aos troços 4, 4A, 4B, 

5A a 5I, 6A, 6B, 10 e às localizações A a C da subestação de Ribeira de Pena (apesar de favorável 

condicionada aos troços 1A, 2, 3B, 7, 7A, 8, 8A, 9A, 9B, 11A, 11B e 12 para a implantação das linhas 

elétricas e à localização A da subestação de Fridão). 

Processo AIA n.º 2621 (segundo EIA - reformulação) 

No âmbito deste procedimento de AIA foi nomeada pela APA uma Comissão de Avaliação (CA), 

constituída por representantes das seguintes entidades: APA, Instituto de Conservação da Natureza e 

das Florestas, I.P. (ICNF), Direção Geral do Património Cultural (DGPC), Direção Regional de Cultura 

do Norte (DRCN), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia, I.P. (LNEG) e do Instituto Superior de Agronomia/ Centro 

de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves” (ISA/CEABN). 
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No decurso da análise de conformidade do EIA, a CA considerou necessário solicitar a apresentação 

de elementos adicionais ao estudo apresentado, ao abrigo do n.º 5 do artigo 13º do Decreto-Lei n.º 

69/2000, de 3 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de 

novembro, conforme Nota Técnica emitida a 13 de dezembro de 2012, nas seguintes áreas:  

 Caracterização do projeto; 

 Geologia, geomorfologia e recursos minerais; 

 Recursos hídricos; 

 Ordenamento do território; 

 Socioeconomia; 

 Património; 

 Paisagem. 

O prazo do procedimento de AIA foi interrompido até à entrega da totalidade dos elementos adicionais 

solicitados. Após a análise dos elementos, a CA considerou que a informação contida nos documentos 

dava resposta às questões colocadas, pelo que o EIA foi considerado conforme. 

A Consulta Pública do EIA decorreu durante 40 dias úteis, entre 25 de fevereiro e 2 de abril de 2013. 

Na sequência do procedimento de avaliação, no qual a CA procedeu (i) à análise técnica do EIA e do 

Aditamento ao EIA, (ii) à solicitação de parecer a entidades externas, nomeadamente à Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte, (iii) a uma visita técnica ao local de implantação do 

projeto, (iv) à realização de uma reunião com a IBERDROLA Generación, S.A. e (iii) à avaliação dos 

resultados da Consulta Pública realizada, foi emitido um parecer favorável ao projeto, condicionado a 

um conjunto de disposições a assegurar em fase de RECAPE. 

Assim a 12 de julho de 2013 foi emitida uma Declaração de Impacte Ambiental (DIA) favorável aos 

troços A, B2, B3, C, E1, G e H1 para a implantação das linhas elétricas e à localização D da subestação 

de Ribeira de Pena, mas condicionada: 

 ao desenvolvimento do projeto de execução em cumprimento das condicionantes listadas na DIA 

e à sua demonstração em sede de RECAPE; 

 à apresentação de informação adicional, designada por “Elementos a apresentar”; 

 à concretização no RECAPE das medidas de minimização, de uma medida de compensação ao 

nível do património cultural e de um programa de monitorização de avifauna descrito na DIA. 

Considerando a validade de 4 anos da DIA relativa ao processo de AIA n.º2621, a REN despoletou 

junto da APA, o pedido de prorrogação da mesma. A 2 de Outubro de 2017 foi emitida a prorrogação 

da DIA até 12/07/2021. 

Na sequência da emissão da DIA, foi desenvolvido o projeto de execução da subestação de Ribeira de 

Pena, a 400/60 kV, no estrito cumprimento das condicionantes e demais medidas estabelecidas na 

DIA, sendo a respetiva demonstração apresentada no presente RECAPE. 
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3. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados para realização do 

procedimento de verificação da conformidade ambiental do Projeto de Execução. 

3.1 Objectivos do projeto 

De acordo com o RECAPE, o conjunto de centrais de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega, inserido no 

Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), tem a sua localização 

numa zona do território nacional onde, no presente, não existem infraestruturas da rede nacional de 

transporte de eletricidade (RNT), que possibilitem a integração e transporte da energia proveniente 

destes aproveitamentos hidroelétricos. 

Face a esta limitação e tendo em consideração o elevado montante de potência instalada previsto para 

este conjunto de centrais, ascendendo a cerca de 1150 MW, nos estudos de rede desenvolvidos no 

âmbito do PNBEPH, foi identificada a necessidade de expansão da RNT com o futuro eixo a 400 kV 

Ribeira de Pena – Feira, no qual a nova subestação de Ribeira de Pena constitui o ponto da RNT onde 

serão diretamente ligadas as referidas centrais de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega. 

Neste enquadramento, a abertura da futura subestação da RNT em Ribeira Pena tem como um dos 

seus principais objetivos reduzir, na medida do possível e tecnicamente razoável, a distância das 

infraestruturas da RNT relativamente aos mencionados aproveitamentos hidroelétricos, minimizando 

deste modo o impacto da ligação à rede destes centros electroprodutores, mediante uma redução da 

extensão necessária de novas linhas.  

Adicionalmente, a subestação de Ribeira de Pena poderá vir a consubstanciar também um futuro ponto 

de receção de nova geração renovável a 60 kV, assim como providenciar um melhor apoio aos 

consumos da rede local de distribuição, com a instalação, mais tarde, de transformação 400/60 kV. 

Ainda de acordo com o RECAE, também nesta região do território nacional, mais concretamente na 

zona do Fridão, encontra se com decisão de construção suspensa pelo Ministério do Ambiente a nova 

central do PNBEPH do Fridão (238 MW). Caso a construção da barragem do Fridão venha a ser 

decidida positivamente, a sua integração na RNT não necessitará de reforços adicionais de elevada 

dimensão, uma vez que poderá tirar partido do referido eixo Ribeira de Pena – Feira, mediante abertura 

deste numa nova subestação (subestação do Fridão). 

Simultaneamente, a região de Trás-os-Montes, constitui uma zona do país caracterizada por um 

potencial eólico significativo, estimando-se que novos projetos de produção eólica possam vir a instalar-

se futuramente nesta região. Atendendo a este potencial e à insuficiência de capacidade local na RNT 

para receção de nova produção, foi identificado o interesse no reforço da atual rede de 220 kV na zona, 

mediante a constituição de uma ligação a 220 kV entre as atuais subestações de Vila Pouca de Aguiar 

e do Carrapatelo. Essa ligação, quando implementada, no seu traçado entre Ribeira de Pena e 

Carrapatelo tirará partido do eixo Ribeira de Pena – Feira, através de uma partilha de apoios.  



 

RECAPE/AIA 2621 | Subestação de Ribeira de Pena, 400/60 kV 6 

Parecer da Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

Neste sentido, tendo como um dos principais objetivos a minimização do impacte ambiental na região 

decorrente da implantação de novas infraestruturas, o troço em apreço, entre Ribeira de Pena e 

Carrapatelo, será construído com apoios de linha dupla preparada para 400+220 kV, em que o terno 

de 220 kV prosseguirá de Ribeira de Pena para Este, em direção a Vila Pouca de Aguiar. 

Atualmente, face a uma progressão mais lenta das metas de produção renovável de origem eólica, a 

ligação a 220 kV entre as subestações de Vila Pouca de Aguiar e do Carrapatelo foi recalendarizada 

para uma data mais tarde face ao anteriormente previsto. 

3.2 Localização do projeto 

De acordo com as divisões territoriais de Portugal, a SRBP localiza-se, segundo a divisão em NUTS II, 

na região Norte, e em NUTS III, na sub-região do Alto Tâmega. 

Segundo a divisão administrativa, a subestação localiza-se no distrito de Vila Real, no concelho de 

Ribeira de Pena e na União de Freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-

Tâmega. Na Figura 1 podem observar-se estas delimitações. 

 

Figura 1 – Enquadramento Administrativo do projeto da subestação (Fonte: RECAPE, 2018) 

O projeto em estudo não se insere em nenhuma área sensível tendo em atenção o entendimento 

expresso na alínea a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
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3.3 Descrição do projeto 

A SRBP fica situada a cerca de 0,5 km a nascente do Parque de Campismo de Bragadas e cerca de 1 

km a sudeste da povoação de Santo Aleixo de Além Tâmega, atravessando unicamente a União de 

Freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega, do concelho de Ribeira de 

Pena, distrito de Vila Real (como evidenciado na Figura 2). 

 

Figura 2 – Localização do projeto e suas componentes principais 

O projeto, a seguir descrito, é composto pelos seguintes elementos: 

 Caracterização do local de implantação: 

- Geologia e hidrogeologia local (com base no estudo geológico-geotécnico elaborado); 

- Implantação da plataforma e acesso; 

- Drenagem; 

 Estruturas e infraestruturas a edificar na plataforma; 

 Projeto elétrico; 

 Projeto de Integração Paisagística. 



 

RECAPE/AIA 2621 | Subestação de Ribeira de Pena, 400/60 kV 8 

Parecer da Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

Dada a fase em que se encontra o desenvolvimento do Projeto (projeto de execução), a localização em 

estudo para a implantação da SRBP encontra-se perfeitamente definida, assim como as dimensões da 

plataforma, infraestruturas a edificar na plataforma, localização da estrada de acesso, bem como os 

traçados de entrada e saída das linhas elétricas. 

O projeto de execução avaliado define as estruturas e infraestruturas que constituem a subestação 

propriamente dita. Neste, são apresentados os elementos mais significativos que possibilitam ter uma 

ideia da amplitude da construção e respetivo impacte em termos da área a ocupar. 

Em termos gerais, encontram-se assim previstas as seguintes ações: 

 Abate de árvores e desmatação de toda a área de intervenção; 

 Terraplenagens dos terrenos, incluindo escavações e aterros, para construção da plataforma e do 

caminho de acesso. Nas escavações, e atendendo às características dos solos, prevê-se a 

necessidade de utilização de retroescavadora, ripper e explosivos. Uma vez que a construção da 

plataforma implicará o corte de alguns caminhos rurais que permitem o acesso a propriedades, 

dever-se-á previamente proceder ao desvio desses caminhos afetados; 

 Execução de vedação nos limites da Subestação, incluindo a construção dos portões de acesso e 

muros anexos. Deverão também ser colocados marcos de limite de propriedade da REN; 

 Construção da rede geral de drenagem da plataforma e caminho de acesso; 

 Construção das redes de serviço aos edifícios técnicos - abastecimento de água, drenagem, 

esgotos pluviais e esgotos domésticos. Na rede geral de esgotos domésticos prevê-se a instalação 

de um reservatório (enterrado) de armazenamento dos efluentes. A manutenção da Subestação 

deverá, em fase de funcionamento, prever a recolha periódica das águas residuais acumuladas. 

A água de consumo para a Subestação será proveniente de um reservatório que terá que ser 

abastecido periodicamente; 

 Construção da infraestrutura para a rede de iluminação; 

 Construção da infraestrutura para a Rede de Fibra Ótica; 

 Construção de maciços em betão armado para transformadores, pórticos de amarração, suportes 

de aparelhagem; 

 Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras no interior da plataforma, na 

periferia exterior da vedação e respetivas ligações aos maciços de equipamentos e prumos 

metálicos da vedação; 

 Execução de caleiras para passagem de cabos; 

 Construção dos Edifícios Técnicos – Edifício de Comando, Casa dos Serviços Auxiliares, Casa de 

Painel e Casa das Bombas (abastecimento de água) -, incluindo todos os trabalhos de estruturas, 

águas, esgotos, AVAC e acabamentos de arquitectura; 

 Execução dos trabalhos para a colocação do reservatório de água de consumo e respetivo sistema 

de tratamento; 

 Construção das vias interiores – via principal dos transformadores, vias secundárias e caminhos 

preferenciais de circulação; 
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 Colocação da camada superficial de gravilha; 

 Execução do novo acesso à estrada municipal, incluindo escavações, aterros, drenagem, 

pavimentos, pinturas, colocação de sinalização vertical, etc; 

 Arranjos exteriores. 

Durante a empreitada de construção civil da subestação, particularmente no que se refere à construção 

da plataforma e caminho de acesso, serão tidos em consideração os aspetos definidos na Projeto de 

Integração Paisagística da envolvente da subestação.  

A planta geral de localização da SRBP é apresentada no Anexo 2. 

Considerações técnicas associadas ao local de implantação 

Geologia e hidrogeologia local 

Geologicamente, de acordo com o RECAPE, a região onde se enquadra a Subestação de Ribeira de 

Pena, cartografada na Carta Geológica de Portugal, à escala 1:50 000, folha 6-C (Cabeceiras de Basto), 

insere-se nas unidades geotectónicas do NW Peninsular: Zona Centro-Ibérica (ZCI) e Zona de Galiza 

Média Trás-os-Montes (ZGMTM), nomeadamente no limite entre ambas as unidades. Esta região 

engloba fundamentalmente dois tipos de formações: granitoides hercínicos e metassedimentos do 

Paleozoico inferior, acompanhados por pequenas manchas de depósitos de cobertura. 

Em termos hidrogeológicos, enquadra-se na unidade hidrogeológica Maciço Hespérico ou Antigo. Este 

é maioritariamente constituído por rochas magmáticas e metamórficas, mais ou menos intensamente 

fraturadas. Trata-se essencialmente de granitoides, xistos e grauvaques que originam aquíferos 

maioritariamente do tipo fissurado. Com menor expressão espacial, na unidade hidrogeológica, 

encontram-se rochas carbonatadas (mármores, calcários dolomíticos e dolomias), gabros e quartzitos. 

Implantação da plataforma e acesso 

A cota geral da plataforma (515.900) - medida a partir da “Via dos Transformadores”, é a cota de 

referência para o cálculo de volumes da terraplenagem. Assim, deverá efetuar-se a terraplenagem geral 

com base naquela cota, marcando-se as plataformas com 0,30% de inclinação transversal e só depois 

se farão as escavações necessárias para os equipamentos e restantes trabalhos. 

Com base no Estudo Geológico e Geotécnico, definiram-se os parâmetros a adotar para os trabalhos 

de terraplenagem, que a seguir se descrevem. 

Previamente à execução dos movimentos de terras será efetuada a decapagem da terra vegetal, com 

0,80m de espessura média. As escavações a efetuar serão executadas com o recurso equipamentos 

tradicionais de terraplenagem de baixa a média potência, admitindo-se porém haver a necessidade de 

proceder ao desmonte a fogo em certas zonas pontuais não ripáveis. 

Assim, na plataforma, adotou-se a inclinação de 1/1.5 (V/H) para os taludes de escavação, não havendo 

necessidade de colocação de banquetas pois a altura dos taludes é inferior a 5,0 metros. As inclinações 

indicadas para as escavações poderão ser alteradas em obra, após aprovação da fiscalização, 

mediante o tipo de materiais interessados que forem encontrados. 
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Terraplenagens 

Os aterros serão constituídos com materiais provenientes das escavações, de acordo com o definido 

neste projeto. Preconizam-se para os aterros, taludes com 1/2 (V/H) e a colocação de banquetas com 

3,0 metros de largura para taludes com altura superior a 8,0 metros. 

Neste projeto de terraplenagens consideraram-se dois eixos para definir os cortes transversais e 

longitudinais à plataforma, a partir dos quais foram efetuados os cálculos dos movimentos de terras. 

A maior parte das terras sobrantes dos trabalhos de terraplenagens previstos na presente empreitada 

serão sujeitas a uma modelação e ficarão junto à subestação, onde indicado nas peças desenhadas 

de projeto, em propriedade da REN. Estas terras deverão, no final, ser revestidas por uma camada de 

terra vegetal, sobrante dos movimentos de terras executados. 

No entanto, e dado o grande volume de material proveniente da decapagem de terra vegetal, poderá 

ser necessário recorrer a outros locais fora do limite de propriedade da REN para utilização destas 

terras (nomeadamente utilização noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, na 

recuperação ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros 

destinados a resíduos ou, ainda, em local licenciado pela câmara municipal, nos termos do artigo 1.º 

do Decreto-Lei n.º 139/89, de 28 de Abril). 

Na tabela seguinte, descreve-se o balanço de terras previsto pelo projeto. 

Tabela 1 – Balanço de terraplenagens da SRBP (m3) 

 Escavação  Aterro  Utilização de terras 
noutro local   

Balanço  65.080,00 64.050,00 1.030,00 

 

Na tabela seguinte, descreve-se o balanço de terras previsto pelo projeto. 

Drenagem pluvial 

A rede de drenagem de águas pluviais destina-se a drenar as águas provenientes da plataforma da 

subestação, da via de acesso, do terreno envolvente e das caleiras. 

A subestação situa-se no topo de uma elevação e insere-se numa área ocupada por floresta. No terreno 

inicia-se uma linha de escorrência em direcção a Norte, de pouca relevância e mal caracterizada no 

terreno. No Anexo B.2 apresentam-se as soluções de drenagem em geral da plataforma da subestação 

e da estrada de acesso. De igual modo, referem-se as soluções propostas e os critérios que conduziram 

ao dimensionamento dos dispositivos adotados. 

Foi objetivo do projeto assegurar a continuidade dos sistemas hídricos existentes, de modo a preservar 

as características das zonas associadas às linhas de águas pluviais e definir uma solução conjunta 
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assegurando um sistema de drenagem eficaz e que durante a ocorrência da cheia de dimensionamento 

não ocorram prejuízos graves nem nas infraestruturas projetadas, nem nas áreas envolventes. 

O estudo de drenagem foi dividido em três partes: 

I. A caracterização das bacias hidrográficas para a solução a adotar no restabelecimento do 

Ribeiro das Cruzadas e dimensionamento das passagens hidráulicas da estrada de acesso; 

II. A caracterização do sistema de drenagem da plataforma e acessos, onde se procedeu ao 

dimensionamento da drenagem; 

III. A verificação das secções definidas para o restabelecimento do Ribeiro das Cruzadas e valas 

afluentes. 

Drenagem da plataforma 

As águas exteriores que escorrem naturalmente de Nordeste para Sudoeste serão intersectadas por 

valetas de crista de talude no topo dos taludes de escavação constitu

400, cujas águas serão encaminhadas para descidas de talude e ligadas a coletores, e/ou por valas de 

encaminhadas para as linhas de água naturais do terreno. 

Para recolha das águas de escorrência da plataforma, junto às vias, serão implantadas valetas 

trapezoidais e conduzidas a sumidouros que ligarão à rede de coletores projetada. 

Drenagem da estrada de acesso 

A drenagem da estrada de acesso será constituída por drenagem longitudinal: valetas de plataforma, 

valetas de bordadura, valas de crista, valas de pé de talude, descidas de talude e respetivos 

dissipadores de energia. 

As águas superficiais geradas na estrada e plataforma descarregam no terreno natural e na rede de 

drenagem prevista para a plataforma da subestação, respetivamente. 

Para assegurar a drenagem transversal da estrada não foi necessário implantar qualquer passagem 

hidráulica pois não existem linhas de água que afluam à estrada, sendo somente necessário conduzir 

as águas provenientes da rede de drenagem da plataforma e a implantação de colectores de evacuação 

lateral de forma a permitir a condução da água das valetas. 

Drenagem do caminho 

A drenagem longitudinal do caminho em pavimento em tout-venant, será constituída essencialmente 

por valetas de plataforma. 

Para assegurar a drenagem transversal do caminho, foram implantadas passagens galgáveis e não 

galgáveis e deste modo permitir a condução das águas provenientes da plataforma da subestação e 

dos respectivos taludes. 
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Estruturas e infraestruturas a edificar na plataforma 

Os trabalhos a realizar para a construção da SRBP incluem, designadamente: 

 Construção de maciços em betão armado para assentamento dos transformadores, fundação dos 

pórticos de amarração de linhas elétricas e dos suportes de aparelhagem elétrica; 

 Construção dos Edifícios Técnicos (Edifício de Comando, Casa dos Serviços Auxiliares, Casa de 

Painel e Casa das Bombas) e respetivas redes de abastecimento de água, de drenagem de 

esgotos domésticos, de drenagem de águas pluviais e instalações de climatização - AVAC; 

 Construção do depósito de retenção de óleos e respetiva rede de drenagem associada; 

 Execução de caleiras, em betão pré-fabricado, para passagem de cabos elétricos; 

 Construção da infraestrutura para a futura instalação da Rede de Fibra Ótica; 

 Abertura e tapamento de valas para execução da rede de terras; 

 Construção das vias interiores (via principal dos transformadores, vias interiores e via periférica, 

revestidas a betão betuminoso), da estrada de acesso e de um acesso em terra batida, com a 

largura de 4m, sobre o traçado do limite de propriedade, no exterior da vedação; 

 Regularização de terreno e espalhamento de gravilha; 

 Execução de vedação de segurança da subestação, incluindo a construção dos portões de acesso 

e muros anexos; 

 Colocação de marcos de propriedade para delimitação da propriedade da REN; 

 Arranjos exteriores - execução da Integração Paisagística da subestação na envolvente. 

Estruturas para suporte de equipamento 

O equipamento a instalar será montado em estruturas metálicas de suporte, fundadas em maciços de 

betão armado, semi-enterrados. Os maciços de equipamentos a construir nesta empreitada passam 

por soluções já anteriormente definidas e utilizadas pela REN,S.A. noutras subestações. 

Os materiais adotados no dimensionamento dos diferentes elementos estruturais foram equivalentes 

aos considerados nas restantes estruturas desta subestação. 

Edificações 

Os edifícios técnicos a construir – Edifício de Comando, Casa de Painel, Casa dos Serviços Auxiliares 

e Casa das Bombas – serão em estrutura de laje, pilar e viga e cobertura em betão, com paredes em 

alvenaria. 

A cobertura dos edifícios é termicamente isolada, bem como as paredes exteriores, que são duplas, 

em alvenaria dupla de tijolo, com caixa-de-ar. Ressalta-se que o isolamento térmico contribui para uma 

melhor eficiência do funcionamento do sistema de ar condicionado. 

Quanto aos acabamentos exteriores, a cobertura é feita com painéis de chapa de aço do tipo “ERFI” 

espessura de 7mm, com lacagem em “Poliester” na cor branco RAL 9001 (para ambiente não 

corrosivo). A platibanda e o soco do edifício (viga de fundação à vista) são em betão e terão um 

acabamento com uma tinta impermeabilizante semi-espessa com elevada resistência às intempéries. 
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Face às características da subestação, não haverá pessoal em permanência diária nas instalações, 

sendo que a ocupação pontual máxima prevista para o Edifício de Comando é de 1 a 2 pessoas na 

fase de exploração (situação comum) e de 6 pessoas na fase de conservação (situação ocasional). 

Em termos de utilização, os edifícios denominados Casa de Painel e Casa de Serviços Auxiliares 

destinam-se exclusivamente à instalação de equipamentos.  

Os edifícios apresentam-se com planta retangular e volumetria simples, com um único piso térreo e 

com as seguintes tipologias: 

Edifício de Comando 

O Edifício de Comando tem uma implantação de 214,50m2 (20,08m x 10,68m). O edifício desenvolve-

se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4,23m. É constituído por seis compartimentos 

técnicos: Sala de Telecomunicações (34,98m2), Sala de Quadros (38,28m2), Oficina (22,75m2), 

Armazém (22,57m2), Sala de Comando (19,14m2) e Sala Polivalente (17,52m2); por duas Instalações 

Sanitárias, uma para utilização feminina e pessoas com mobilidade condicionada (5m2), e outra para 

utilização masculina contendo ainda zona de vestiário e duche (9,10m2); e uma divisão para Arrumos 

(2m2). No centro do edifício existe um corredor para circulação e acesso às divisões. A Sala Polivalente 

contempla um armário para uma mini-copa que ficará integrado na linha de armários que serão 

previstos posteriormente para este espaço. 

Casa de Painel 

A Casa de Painel tem uma implantação de 69,18m2 (12,18m x 5,68m) com um passeio exterior de 

acesso com 4,8m2 (4,00m x 1,20m). Desenvolve-se num único piso ao nível térreo, com uma cércea 

de 4,23m. É constituída por um único compartimento destinado à Sala de Quadros, com a área de 

57,50m2 (11,50m x 5,00m), a uma cota de soleira de 18cm (8cm acima da cota do passeio exterior) e 

com pé direito livre de 2,90m. 

Casa dos Serviços Auxiliares 

A Casa dos Serviços Auxiliares tem uma implantação de 125,16m2 (16,96m x 7,38m), desenvolvendo-

se num único piso ao nível térreo, com uma cércea de 4,23m. Este edifício apresenta-se dividido em 

três compartimentos técnicos: Sala do Grupo Diesel (26,80m2), Sala de Quadros (26,80m2) e Sala de 

Baterias (51,59m2). 

Casa das Bombas 

A Casa das Bombas tem uma implantação de 6,65m2 (3,23m x 2,06m). Desenvolve-se num único piso 

ao nível térreo, com uma cércea máxima de 2,70m, e encontra-se acoplada à fachada Sul do Edifício 

de Comando. 

É constituída por um único compartimento, com a área de 5,00m2 (2,75m x 1,82m), a uma cota de 

soleira de 0,15cm e com pé direito livre variável. 
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Abastecimento de água 

Os edifícios serão abastecidos a partir de um reservatório de acumulação de água, de cerca de 6000 

L. A jusante deste reservatório prevê-se a instalação de uma central hidropressora, localizada na Casa 

das Bombas, para abastecimento aos edifícios. O contador geral será instalado em armário próprio, no 

interior da Casa das Bombas, a jusante da central hidropressora. 

Na Casa das Bombas, juntamente com a central de pressurização está incluída a sinalização sonora e 

luminosa, do nível máximo de enchimento do reservatório de armazenamento de água (90%). Através 

de sinalização remota, no Edifício de Comando será instalado uma sinalização luminosa para quando 

o nível mínimo no reservatório (20%) é atingido. Este nível mínimo é definido de acordo com as 

especificações e instruções do fornecedor do equipamento já que também depende da resistência às 

cargas laterais do terreno no reservatório. 

Todas as tubagens da rede exterior serão em tubo de Polietileno de Alta Densidade (PEAD). 

A jusante do contador será instalada uma electroválvula ligada a um sistema automático de detecção 

de inundações, que corta o abastecimento ao edifício sempre que os sensores instalados nas divisões 

com equipamentos mecânicos sejam accionados. 

O sistema predial é alimentado com água potável acumulada num reservatório enterrado (com cerca 

de 6000l), que será abastecido por entidade a contratar e é independente de qualquer sistema de 

distribuição de água com outra origem nomeadamente poços ou furos privados. 

A desinfecção e recirculação da água será efectuada através de um clorador de pastilhas. 

Periodicamente a água do reservatório será bombeada por meio de uma bomba de recirculação ao 

clorador de pastilhas (hipoclorito de sódio de dissolução lenta). No contacto da água com as pastilhas 

efectua-se a sua desinfecção por dissolução lenta destas, retornando a água ao reservatório. 

Drenagem de efluentes 

A drenagem de águas residuais da subestação será feita mediante ligação ao reservatório enterrado 

(fossa séptica). O armazenamento será feito num reservatório cilíndrico de PRFV, com uma capacidade 

de 10.000 litros, do tipo “ALULINE” ou equivalente. Devido à cota de chegada do colector de águas 

residuais domésticas ao reservatório ser baixa, e para garantia da integridade do equipamento, deverá 

executar-se uma estrutura de protecção constituída por uma laje repartidora de cargas em betão, 

conforme os pormenores construtivos. Previu-se igualmente uma laje de fundo para amarração do 

reservatório. 

A rede de águas residuais domésticas destina-se à recolha e condução das águas residuais domésticas 

produzidas no interior do Edifício de Comando e Casa dos Serviços Auxiliares. Toda a drenagem é feita 

por gravidade. As águas residuais domésticas produzidas são conduzidas através de ramais de 

descarga para as caixas de ligação. O material a empregar na rede será o PVC rígido. A rede de 

drenagem das águas residuais domésticas será separada de qualquer rede de drenagem de águas 

pluviais. 
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Assim, as canalizações instaladas serão identificadas consoante a natureza das águas transportadas, 

de acordo com as regras de normalização estabelecidas. De modo a prevenir a contaminação, não 

será permitida a ligação entre a rede predial de distribuição de água e a rede predial de drenagem de 

águas residuais. 

Acesso à subestação, caminho, arruamentos interiores e pavimentação 

Acesso à Subestação 

Para a implantação da via de acesso à subestação foi utilizado em parte um caminho florestal 

atualmente existente, tendo a sua origem num entrocamento com a EN312. A via atual dá acesso a 

várias propriedades cujas acessibilidades se manterão. 

O traçado do Acesso à subestação está condicionado, tanto em planta como em perfil longitudinal, ao 

caminho atual, com o qual é coincidente em parte do traçado, e com a cota da plataforma da 

subestação, que foi calculada de forma a que, na constituição da plataforma, não fosse necessário 

recorrer a terras de empréstimo. 

Caminho 

Com o objectivo de restabelecer as acessibilidades cortadas com a construção da plataforma da 

subestação, foi necessário implantar este caminho, que terá o seu início por volta do km 0+680 do 

acesso à subestação. 

Procurou-se desenvolver o traçado do caminho de forma a evitar grandes movimentos de terras, 

tentando deste modo acompanhar o desenvolvimento das curvas de nível. 

Arruamentos interiores 

A partir da rede viária interna definida na conceção geral da Plataforma da subestação, definiram-se 

nove eixos de cálculo para os arruamentos e implantou-se a obra. Os eixos de cálculo definidos no 

projeto foram a Via dos Transformadores e Eixos 1 a 8. 

Para a definição geométrica, tanto em planta como em perfil dos diferentes arruamentos, procurou-se 

uma solução que garantisse não só uma boa funcionalidade de conjunto quer do ponto de vista de 

traçado, quer do ponto de vista de escoamento de águas pluviais, com as limitações inerentes às suas 

funções junto da circulação (velocidades reduzidas) como a topografia e modelação geral prevista para 

a área em estudo. 

Os eixos de cálculo no interior da subestação, condicionados pela geometria da plataforma, apresentam 

inclinações longitudinais de 0,0%, no caso da Via dos transformadores, Eixos 1, 3, 4, 5 e 6, e de 0,3% 

de inclinação no caso dos Eixos 2, 7 e 8. 

Perfis Transversais Tipo 

A Estrada de Acesso à subestação apresenta uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura e bermas 

laterais com 1,00 m. 
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A inclinação transversal da via é de 2,50% para o exterior em reta. Em curva utilizou-se uma inclinação 

de 2,50% para o intradorso da curva. 

O Caminho de Acesso à subestação apresenta uma faixa de rodagem com 4,00 m de largura e bermas 

laterais com 0,50 m. 

A inclinação transversal da via é de 2,50% para o exterior em reta. Em curva utilizou-se uma inclinação 

de 2,50% para o intradorso da curva. 

A Via dos transformadores da subestação tem uma faixa de rodagem com 5,00 m de largura, enquanto 

que as vias de circulação periférica têm 3,50m. A separar a faixa de rodagem da plataforma, colocar-

se-ão lancis do tipo e dimensões constantes das respetivas peças desenhadas, ou valetas em betão. 

Na via de acesso à subestação as valetas apresentam um diâmetro de 300mm. 

Na plataforma da subestação, para além da vedação do parque de AT, quer se trate de aterro ou 

escavação, considerou-se a execução de uma sobre largura com 2,00 m, que auxiliará à contenção 

lateral dos terraplenos e pavimentos da plataforma. 

Pavimentação 

Os pavimentos previstos nas diferentes vias de circulação, de acordo com a prática corrente da REN, 

terão a seguinte constituição: 

Acesso à Subestação, Vias Paralelas e Vias Transversais à Via dos Transformadores: 

 Sub-base constituída por uma camada em agregado em "tout-venant", com uma espessura de 

0,15m após recalque; 

 Base constituída por produtos britados com as características especificadas nas Cláusulas 

Técnicas, extensa, com uma espessura de 0,15m após recalque; 

 Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura. 

Via dos transformadores: 

 Sub-base constituída por uma camada em "tout-venant", com uma espessura de 0,30m após 

recalque; 

 Base constituída por produtos britados com as características especificadas nas Cláusulas 

Técnicas, com uma espessura de 0,30m após recalque; 

 Camada de desgaste em betão betuminoso, com 0,05 m de espessura. 

Caminho: 

 Sub-base constituída por uma camada em agregado em "tout-venant", com uma espessura de 

0,15m após recalque; 

 Base constituída por produtos britados com as características especificadas nas Cláusulas 

Técnicas, extensa, com uma espessura de 0,15m após recalque. 
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Vedação 

A marcação da propriedade da REN é realizada de duas formas – com marcos de limite de propriedade 

e por uma vedação de arame e postes de madeira. Nos vértices da extrema de limite de propriedade 

da REN colocar-se-ão marcos, em betão, com secção quadrada de 0,15m, altura de 0,75m e com as 

letras REN, em baixo relevo, na face voltada para o interior da propriedade (de acordo com o Despacho 

n.º 63/MPAT/95, de 21 de Julho). Estes marcos deverão ser pintados na face superior, com o respetivo 

número, de acordo com o definido pela REN em obra. 

Previu-se ainda a delimitação da propriedade por uma vedação de arame fixa em prumos de madeira, 

com 0.80m de altura, de forma a não permitir o acesso de pessoas estranhas à propriedade da REN. 

A vedação deverá contornar os caminhos públicos para que seja permitida a passagem para os 

terrenos anexos. Propõem-se ainda a colocação de um portão de madeira para facilitar o acesso a toda 

a envolvente (necessário por questões de manutenção). 

Projeto Elétrico 

A subestação de Ribeira de Pena (SRBP), de código 94, encontra-se inscrita no Plano de Investimento 

da Rede Nacional de Transporte (PDIRT), onde corresponde ao projeto PR0914. 

Para a descrição sumária do projeto elétrico ver o RECAPE. 

Projeto de Integração Paisagística 

A área de intervenção do PIP tem, aproximadamente, 13,81 ha incluindo a plataforma da subestação 

e o seu caminho de acesso, assim como as áreas de estaleiro, área de modelação de terras sobrantes 

e depósito temporário de materiais. As áreas referidas encontram-se integradas no terreno adquirido 

pela REN, que se assume como o limite da área de projeto. 

O Projeto de Integração Paisagística (PIP) foi delineado visando a minimização do impacte visual da 

subestação de Ribeira de Pena através do enquadramento estético das instalações na paisagem 

envolvente, considerando a natureza ecológica do local, a recuperação dos sistemas naturais afetados 

pela implantação desta infraestrutura elétrica e a sustentabilidade temporal da evolução do projeto. 

No que se refere aos objetivos específicos do PIP, destacam-se os seguintes: 

 Prever a eliminação e transporte a vazadouro de toda a vegetação considerada invasora; 

 Prever uma modelação final que se coadune com a envolvente, evitando formas topográficas muito 

artificiais; 

 Prever o revestimento com vegetação de todas as áreas que pelo decorrer da obra ficaram 

destituídas de vegetação, assegurando o rápido revestimento dos taludes, protegendo-os dos 

agentes de meteorização; 

 Selecionar um elenco de vegetação, de acordo com as características edafoclimáticas da zona e 

respetiva formação climácica, tendo em consideração também a ocupação atual do solo na 

envolvente imediata da área de intervenção; 
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 Excluir vegetação com menor resistência ao fogo, i.e. espécies pirófitas; 

 Garantir uma estrutura verde que não interfira com o normal funcionamento da subestação; 

 Assegurar uma solução final com baixos custos de manutenção. 

O PIP pretende minimizar os impactes visuais negativos decorrentes da presença do elemento exógeno 

que é a subestação, criando simultaneamente um espaço visualmente enriquecedor da paisagem, quer 

em termos estéticos, quer ecológicos. Com essa premissa a proposta teve como base as características 

do local, privilegiando a diversidade e especificidade ecológica que ainda é possível encontrar na região 

e que deve ser preservada e/ou recuperada. 

A proposta de integração paisagística compreende essencialmente 3 tipos de intervenção: 

I. Medidas cautelares e trabalhos preparatórios; 

II. Ações de modelação do terreno; 

III. Ações de aplicação de um revestimento vegetal que assegure a adequada proteção do solo 

(plantações arbustivas e arbóreas e sementeiras herbáceas e arbustivas). 

Medidas cautelares e trabalhos preparatórios 

No âmbito do PIP, destacam-se as seguintes medidas cautelares e trabalhos preparatórios: 

 Proteção de manchas arbóreas existentes a manter, incluindo o desbaste das áreas de pinhal na 

área a poente da subestação, de modo a cumprir as medidas preconizadas nos diplomas legais 

de proteção da floresta contra os incêndios; 

 Desmatação das áreas de implantação da plataforma e acessos e faixas de servidão sob as linhas 

elétricas; 

 Decapagem da camada superior de terra vegetal para posterior utilização na integração 

paisagística. 

Ações de modelação do terreno 

A modelação dos taludes de aterro e escavação deverá assegurar, quando possível, uma certa 

continuidade com o terreno natural, evitando formas artificiais. Para este efeito, foram garantidas 

inclinações máximas de 1:1,5(V/H) e de 1:2 (V:H) nos taludes de escavação e de aterro, 

respetivamente. Relativamente ao perfil, preconiza-se a adoção do perfil sinusoidal, suavizando a crista 

e a base do talude, uma vez que é este que oferece melhores resultados no processo de estabilização. 

Esta micromodelação dos taludes permitirá também reduzir as velocidades de escorrência superficial, 

minimizando os fenómenos erosivos e salvaguardando quer a camada de terra vegetal quer as 

sementeiras realizadas, contribuindo, deste modo, para uma redução dos custos de manutenção futura. 

Revestimento vegetal 

Concluídas as operações de modelação do terreno e espalhamento de terra vegetal proveniente de 

decapagem, proceder-se-á de imediato à instalação da vegetação, através de plantações e de 

sementeiras, de forma a obter uma rápida reconstituição do coberto vegetal e integração da área na 

paisagem envolvente. Do ponto de vista da vegetação, preconiza-se a utilização de espécies 
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preferencialmente autóctones ou adaptadas às condições edafoclimáticas, respeitando assim a 

sensibilidade ecológica da paisagem em questão e garantindo simultaneamente menores exigências 

de manutenção. 

Caminho 

No âmbito do PIP está previsto um novo caminho na envolvente da plataforma da subestação, para 

permitir o acesso a todas as áreas intervencionadas, para manutenção. Este caminho de manutenção 

articulará com o acesso viário à subestação, a sul, e com o caminho florestal restabelecido, a norte. 

Nestes dois pontos a vedação será interrompida, apresentando portões com a mesma tipologia. Os 

caminhos preconizados serão em tout-venant. 

Delimitação de propriedade 

A delimitação da propriedade será apenas efetuada pela colocação de marcos, não se instalando 

qualquer vedação, com exceção da plataforma da Subestação. Esta opção, que não corresponde ao 

procedimento normal, decorreu da reunião realizada com o ICNF, uma vez que parte dos terrenos irão 

integrar as faixas da Rede Primária do PMDFCI, sob gestão do ICNF, à qual pretendem que seja 

garantido o normal acesso. 

3.4 Principais atividades por fase de projeto 

Fase de construção 

No decurso da obra ter-se-ão duas localizações de estaleiro. Uma, na fase inicial da obra, durante os 

trabalhos de movimentação de terras e até à construção da plataforma da Subestação e sua vedação, 

que ficará implantada junto ao alçado Sul da Subestação. Outra, já no interior da Subestação, para a 

execução dos restantes trabalhos de construção civil e empreitada elétrica. 

Estes estaleiros, para além de preverem instalações destinadas ao seu pessoal, deverão prever 

também as seguintes instalações: 

 Um módulo englobando sala de reuniões e arquivo, devidamente equipado com ar condicionado 

reversível e mobiliário (cadeiras, mesas, etc.); 

 Um módulo para a supervisão da obra; 

 Instalações sanitárias (deverão ser distintas das destinadas ao empreiteiro); 

 Prever limpeza e manutenção das instalações atrás referidas. 

Para as instalações de carácter administrativo e de pessoal serão utilizados contentores, dotados dos 

meios adequados, tendo sempre em conta o seu carácter provisório. Estas instalações serão 

devidamente ventiladas e equipadas de forma a assegurar condições de habitabilidade 

regulamentares. As instalações deverão ficar definidos em planta. 

Para além das instalações referidas, deverão ficar definidos locais para: 

 Parque de viaturas; 

 Parque de equipamentos; 
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 Armazenamento de produtos químicos, combustíveis, óleos e outros lubrificantes; 

 Armazenamento temporário de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para 

valorização/eliminação em instalações licenciadas/autorizadas. 

As áreas destinadas a oficinas e ferramentaria serão cobertas por telheiros. 

O armazenamento de combustíveis, óleos e outros lubrificantes deverá ser efetuado em área coberta 

e sobre meios de contenção, sendo que as operações de abastecimento de combustível e manutenção 

de equipamento deverão recorrer à utilização de bacias de retenção  

Os efluentes domésticos gerados no estaleiro serão encaminhados para elementos amovíveis e 

estanques dos quais serão recolhidos por empresa especializada que se responsabilizará pela sua 

condução a estação de tratamento adequada. 

O abastecimento de água será feito por camiões-cisterna sendo a distribuição realizada através de 

depósito de capacidade adequada ao número de trabalhadores. 

A área de Estaleiro será vedada, de acesso restrito por portão, devidamente sinalizada nos termos 

regulamentares. 

Os estaleiros de obra implantam-se totalmente em área permanentemente ocupada pela subestação, 

sendo de realçar que, apesar de as áreas de parqueamento não serem impermeabilizadas, sempre 

que as características do solo o justifiquem, as mesmas serão revestidas com gravilha de forma a 

minimizar o arrastamento de poeiras e lamas para a via pública, de acordo com medida constante da 

FRA-0016 da REN, específica para estaleiros. 

Com a desmontagem do estaleiro, as respetivas áreas serão repostas nas condições originais. 

No que respeita aos resíduos, serão seguidos os princípios de triagem na origem, armazenamento 

adequado, transporte e destino final licenciados, optando-se se possível pela sua valorização. 

Fase de exploração 

Face às características da subestação, não haverá pessoal em permanência diária nas instalações. A 

deslocação de trabalhadores à instalação será previsivelmente pontual, para a realização de trabalhos 

de reparação, conservação e eventual operação. 

No que se refere à operação da subestação, haverá um Sistema de Comando e Controlo (SCC) que 

será objeto de projeto específico, devendo estar de acordo com os princípios que têm vindo a ser 

adotados pela REN para a Rede de Transporte. 

Prevê-se ainda a ocorrência de atividades de manutenção e conservação da subestação, 

nomeadamente aos seus transformadores de potência, transformadores de medida, disjuntores, 

seccionadores ou baterias: 

 Limpeza de isoladores; 

 Verificações de circuitos; 

 Verificação de SF6 nos disjuntores; 



 

RECAPE/AIA 2621 | Subestação de Ribeira de Pena, 400/60 kV 21 

Parecer da Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

 Conservação do comando de seccionadores; 

 Verificação do eletrólito e ensaios nas baterias. 

Fase de desativação 

Importa referir que, como regra geral, as subestações não são desativadas, sendo antes objeto de 

remodelações, que consistem na substituição de equipamentos obsoletos ou insuficientes e visando a 

melhoria do funcionamento da instalação. Os equipamentos substituídos são em geral instalados 

noutras instalações similares, desde que ainda possuam valia técnica. 

Os equipamentos obsoletos são eliminados como resíduos e a sua gestão obedece aos seguintes 

princípios: 

 Triagem na origem. 

 Armazenamento adequado. 

 Transporte licenciado. 

 Operação preferencial: valorização. 

3.5 Faseamento 

A data prevista de início da fase de obra é janeiro de 2019 e a data prevista de entrada em 

funcionamento é junho de 2020. 

Os trabalhos localizar-se-ão numa área que se encontra coberta de vegetação rasteira e algumas 

árvores. Assim, a primeira ação a desenvolver passará pelo abate de árvores e pela desmatação de 

toda a área de intervenção (plataforma da SBRB e nova estrada de acesso). Seguidamente poderão 

iniciar-se os trabalhos de escavação e aterro das áreas desmatadas. Como as terraplenagens definidas 

contemplam uma área de aterro com os solos escavados, dever-se-á prever o aprovisionamento do 

respetivo volume de solo para posterior aplicação – após o saneamento de uma primeira camada de 

terra vegetal (que também deverá ser armazenada para posterior aplicação no revestimento de taludes 

e o restante deverá ser transportado a local licenciado, fora dos terrenos da REN). 

Tendo em consideração que a construção da plataforma implicará o corte de alguns caminhos rurais 

que permitem o acesso a propriedades, dever-se-á previamente proceder ao desvio desses caminhos 

afetados. Em relação aos trabalhos de terraplenagem deverá ter-se em consideração a necessidade 

de se fazer uma seleção de solos para a selagem final do aterro – ver peças escritas e desenhadas do 

presente projeto. 

Os aterros realizados deverão permitir a realização de fundações diretas por sapatas com os solos a 

apresentarem uma tensão admissível não inferior a 200 kPa. 

Concluídas as terraplenagens dever-se-á implementar a drenagem geral da plataforma e proceder à 

construção da vedação nos limites da Subestação. Seguidamente poderão iniciar-se os trabalhos 

referentes à execução dos maciços de fundação de equipamentos elétricos, à construção da rede de 
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terras – no interior e no exterior da Subestação, para posterior ligação aos equipamentos e aos prumos 

metálicos da vedação – e de todas as infraestruturas da Subestação, como caleiras e vias de acesso. 

Refira-se que só após a conclusão de todos os trabalhos de terraplenagem se poderá passar à 

execução de abertura de caboucos para fundações (de pórticos, equipamentos, etc.), aberturas de 

caixas de pavimento, etc. Após as atividades anteriores concluídas poderá iniciar-se, também, a 

construção dos edifícios técnicos. 

A colocação da rede de terras, face à construção das caleiras, deverá ser realizada em primeiro lugar 

atendendo a que por vezes existem cruzamentos entre ambas e as primeiras se desenvolvem a uma 

cota inferior. Quando num maciço confluem três tubos de passagem de cabos para os equipamentos, 

dever-se-á dispor um troço de caleira C1’, com o comprimento de uma tampa, para ligação dos tubos. 

Concluídos todos os trabalhos referentes a estruturas enterradas deverão executar-se as vias interiores 

de circulação. Os trabalhos na plataforma concluir-se-ão com a colocação de uma camada de gravilha 

com 0.07m de altura (na área definida nas peças desenhadas do projeto). Os trabalhos do acesso à 

rede viária local poderão decorrer de forma independente dos do interior da subestação 

3.6 Projetos complementares ou associados 

Como projetos complementares, há a referir os seguintes: 

 A linha Carrapatelo – Vila Pouca de Aguiar, a 220 kV (400 kV), troço entre a Subestação do 

Carrapatelo e a Subestação de Ribeira de Pena, incluído no mesmo procedimento de AIA que a 

subestação agora em estudo, que será, futuramente, objeto de projeto de execução e RECAPE 

autónomos; 

 A futura subestação do Fridão, que será, em devido tempo, igualmente objeto de projeto de 

execução e RECAPE autónomo; 

 O sistema electroprodutor do Tâmega, constituído pelos Aproveitamentos Hidroelétricos de 

Daivões, Gouvães e Alto Tâmega, que se irão ligar à Rede Nacional de Transporte através da 

subestação de Ribeira de Pena; 

 A Linha Feira - Ribeira de Pena, a 400 kV, troço entre a Subestação da Feira e o apoio P49 da 

Linha dupla Carrapatelo – Estarreja 3, a 220 kV (400 kV). 
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4. APRECIAÇÃO 

Atendendo a que o projeto analisado no RECAPE objeto da presente apreciação apenas se reporta às 

componentes da “Subestação de Ribeira de Pena, 400/60 kV” relativas ao projeto do “Eixo da RNT 

entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400 kV” subsistirão disposições 

da DIA emitida que apenas serão aplicáveis à componente do projeto da linha elétrica, pelo que a 

verificação do seu cumprimento apenas será possível quando for apresentado o respetivo RECAPE. 

Deste modo, nos capítulos seguintes apresenta-se a apreciação referente à informação apresentada 

no RECAPE. No primeiro ponto é efetuada a apreciação global da informação constante no RECAPE. 

No segundo ponto é apresentada a apreciação específica relativa à verificação do cumprimento dos 

termos e condições de aprovação enunciadas na DIA, sendo efetuada uma verificação, caso a caso, 

das várias disposições da mesma. 

4.1 Apreciação do RECAPE 

Em termos gerais, a estrutura e o conteúdo do RECAPE possibilita a verificação se o respetivo Projeto 

de Execução obedece aos critérios estabelecidos na DIA e se dá ou não cumprimento aos termos e 

condições nela fixados. 

Assim, o RECAPE, atendendo à diversidade possível de respostas às disposições da DIA e com vista 

a demonstrar a conformidade do Projeto de Execução com a mesma, aborda em capítulos distintos os 

seguintes temas: descrição do Projeto de Execução; demonstração da conformidade ambiental com a 

DIA, bem como a descrição da forma como é assegurado o cumprimento das disposições da DIA, 

sendo ainda apresentados os elementos e os estudos desenvolvidos, em resposta ao estipulado na 

DIA. Neste âmbito, apresenta ainda os seguintes volumes anexos:  

 Projeto de Integração Paisagística (PIP);  

 Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA);  

 Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD);  

 Plano de Emergência Ambiental (PEA);  

 Estudo de Condicionamento Acústico da subestação. 

O RECAPE na generalidade encontra-se bem estruturado e elaborado, incluindo, na globalidade, 

fundamentação suficiente. 
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4.2 Verificação do cumprimento da DIA 

4.2.1 Condicionantes 

3. A implantação final da subestação de Ribeira de Pena dentro da alternativa de localização 

selecionada (Localização D) deve fazer-se o mais afastada possível do parque de campismo (a 

oeste) e da habitação (a sul), procurando ainda evitar os solos classificados como Reserva 

Ecológica Nacional (REN) e a afetação da mancha agrícola existente. A implantação da 

subestação deve ainda salvaguardar e/ou minimizar a afetação de qualquer linha de água 

existente. 

Esta localização insere-se em áreas baldias submetidas a regime florestal parcial e que fazem 

parte integrante do Perímetro Florestal do Barroso, sob gestão do Departamento de Conservação 

da Natureza e Florestas do Norte (DCNFN) do Instituto de Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), pelo que a execução de obras que se insiram ou colidam com áreas deste 

perímetro devem ter o acompanhamento daquele organismo. Essas obras devem estar 

enquadradas nos Planos de Utilização de Baldios e/ou Planos de Gestão Florestal existentes 

para os locais a ocupar. Neste âmbito, caso não haja expropriação e se proceda apenas à 

desafetação do regime florestal ainda necessário que seja incluída no processo a respetiva 

autorização das entidades representativas dos compartes das Unidades de Baldio envolvidas. 

Relativamente à Condicionante n.º 3, o RECAPE informa que se procedeu à implantação da 

subestação de Ribeira de Pena no interior da localização aprovada (localização D). De forma a evitar 

e ou minimizar a ocorrência de impactes face às áreas e locais indicados, informa o seguinte: 

1. A Subestação localiza-se a cerca de 400m do parque de campismo de Bragada; 

2. A Subestação localiza-se a cerca de 380m da referida habitação; 

3. Não há afetação de solos da REN nem de manchas agrícolas; 

4. Foi minimizada a afetação de linhas de água no seu troço nascente mas que na realidade têm 

carácter estival; 

5. As questões associadas aos baldios e à floresta serão consideradas posteriormente aquando 

do processo de aquisição e posse dos terrenos.  

Analisando a informação sobre o projeto verifica-se que foi cumprido o exigido para a localização da 

implantação da subestação de Ribeira de Pena. Sobre a afetação das linhas de água, a localização 

da subestação localiza-se numa zona de cumeada, numa zona em que as linhas de água ainda não 

têm leito definido, minimizando desta forma a interferência com leitos e margens de linhas de água.  

Sobre a autorização das entidades representativas dos compartes das Unidades de Baldio envolvidas, 

apenas é dispensável nesta fase, caso se proceda à expropriação dos terrenos em causa. Todavia, 

de acordo com o referido no relatório síntese na demonstração do cumprimento desta condicionante, 

os terrenos serão alvo de compra por parte da REN, o que, na prática, corresponde a uma 

expropriação e, por conseguinte, dispensa a autorização acima referida. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se esta condicionante cumprida. 
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4. Na definição do traçado final da linha elétrica deve ser assegurada a articulação com as Câmaras 

Municipais territorialmente competentes (Vila Pouca de Aguiar, Ribeira de Pena, Mondim de Basto, 

Amarante e Marco de Canaveses), no sentido de minimizar as afetações e interferências do projeto 

com a envolvente e promover a sua articulação com as funcionalidades presentes no território 

afetado. Nesta sede, para além da compatibilização com o estipulado nos Regulamentos dos 

Planos Diretores Municipais (PDM) dos concelhos afetados, devem ser equacionadas as matérias 

relacionadas com a proteção contra incêndios, atendendo à legislação relativa ao Sistema 

Nacional de Defesa Contra Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2008, de 28 de junho, alterado e 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro) e às disposições dos respetivos Planos 

Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, bem como quanto à definição do projeto final 

do acesso à subestação e respetiva articulação com a rede viária local. 

Relativamente à Condicionante n.º 4, o RECAPE refere que de forma a compatibilizar a localização da 

subestação de Ribeira de Pena com o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios 2017, 

a REN teve uma reunião com o ICNF-N no início de Janeiro de 2018, onde se definiram os ajustes 

necessários para garantir a compatibilização. No que diz respeito à compatibilização do acesso à 

subestação e articulação com a rede viária local, o RECAPE informa que foi enviado ofício à CM de 

Ribeira de Pena a solicitar a aprovação do mesmo, não tendo obtido resposta até a data.  

Face ao exposto, considera-se que a condicionante n.º 4 não chegou a ser cumprida na íntegra, pois a 

referida articulação com a Câmara Municipal de Ribeira de Pena não se efetivou.  

Na sequência da apreciação efetuada, a presente condicionante não foi cumprida, pelo que a decisão 

deverá exigir a apresentação deste elemento antes do início da fase de obra. 

6. Após o desenvolvimento do projeto de execução deverá ser consultada a ANPC - Autoridade 

Nacional de Proteção Civil, em matéria de risco. 

O RECAPE informa que se procedeu a consulta à ANPC em dois momentos, na fase inicial de 

elaboração do RECAPE e após a definição do projeto final da SBRP. No entanto, informa que até à 

data ainda não recebeu resposta da ANPC à primeira consulta e à carta com projeto final. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que a presente condicionante não foi cumprida, 

pelo que a decisão deverá exigir a apresentação deste elemento antes do início da fase de obra. 

8. O projeto de execução deve prever a compatibilização e minimização da afetação das áreas de 

regadio, devendo para o efeito ser consultada a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte 

(DRAP-N). 

O projeto de execução não afeta qualquer área de regadio uma vez que se implanta em área florestal 

pelo que se considera esta condicionante cumprida. 
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9. O projeto de execução deve prever a minimização da afetação de áreas da Reserva Agrícola 

Nacional (RAN), devendo, em fase de projeto de execução, ser solicitada a respetiva alteração do 

uso do solo à Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Norte (ERRAN-N). 

O projeto de execução não afeta qualquer área da Reserva Agrícola Nacional pelo que se considera 

esta condicionante cumprida. 

11. O projeto de execução deve prever o cumprimento das servidões aeronáuticas sempre que 

aplicável, devendo nesses casos prever-se a sinalização/balizagem dos elementos que constituem 

a linha elétrica e/ou da subestação que se enquadrem na caracterização de “obstáculos à 

navegação aérea”, conforme a Circular de Informação Aeronáutica nº 10/2003, de 6 de Maio, do 

Instituto Nacional de Aviação Civil (INAC). Neste quadro, o projeto final deve ser submetido para 

validação à ANA Aeroportos de Portugal, Força Aérea Portuguesa e entidades gestoras dos meios 

afetos ao combate a incêndios florestais. 

O RECAPE informa que se procedeu a consulta à ANAC, entidade responsável pela vertente 

aeronáutica nacional, bem como à Força Aérea Portuguesa, sendo que estas entidades informaram 

que não têm nada a obstar ao projeto de execução da SBRP, pelo que se considera esta condicionante 

cumprida. 

12. O projeto de execução deve prever a definição, quando aplicável, das medidas que garantam o 

cumprimento das disposições legais em matéria de: 

a) Proteção aos povoamentos de sobreiro e de azinheira (Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, 

com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho). 

b) Corte prematuro de exemplares de Pinheiro bravo em áreas superiores a 2 ha, ou de Eucalipto em 

áreas superiores a 1 ha (Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de Maio). 

c) Restrições impostas para o controle e erradicação do nemátodo da madeira do Pinheiro (Portaria 

n.º 103/2006, de 6 de Fevereiro, com as alterações introduzidas pela Portaria n.º 815/2008, de 16 

de Agosto). 

d) Ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa contra Incêndios, bem como as 

disposições estabelecidas nos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) 

dos concelhos territorialmente competentes. 

Face à interferência da subestação de Ribeira de Pena com a Rede Primária de Faixas de Gestão de 

Combustível (RPFGC), deverá ser reconstruído o caminho que atualmente constitui aquela Rede 

Primária, bem como mantido o seu acesso. 

Na sequência da apreciação efetuada, a decisão deve ser condicionada à reconstrução do caminho 

que atualmente constitui aquela a Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível (RPFGC). 
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13. O projeto de execução deve prever a compatibilização e minimização da afetação das redes de 

infraestruturas e de equipamentos existentes e previstos, devendo, sempre que necessário, ser 

contatadas e obtida a aprovação das entidades responsáveis pela sua gestão, designadamente 

no que respeita a: 

 Perímetros florestais; 

 Áreas com recursos geológicos, designadamente pedreiras; 

 Captações de águas subterrâneas para abastecimento público e captações privadas; 

 Redes de abastecimento de água e de drenagem; 

 Rede viária nacional, regional e municipal; 

 Rede ferroviária; 

 Vértices geodésicos; 

 Rede de telecomunicações. 

O RECAPE apresenta informação sobre a compatibilização e minimização da afetação do projeto com 

as redes de infraestruturas e de equipamentos existentes e previstos, demonstrado o cumprimento da 

presente condicionante.  

Sobre os perímetros florestais, o RECAPE informa que a subestação de Ribeira de Pena insere-se em 

áreas baldias submetidas a regime florestal parcial e que fazem parte integrante do Perímetro Florestal 

do Barroso. Contudo, não foi possível evitar esta área, atendendo a que a localização aprovada em 

DIA se implanta totalmente em zona de Perímetro florestal. 

No que diz respeito a recursos minerais é apresentada no RECAPE informação sobre pedreiras em 

exploração, áreas concedidas para a exploração de minerais e massas minerais, e sobre pedidos de 

prospeção e pesquisa de depósitos minerais. A área de implantação do projeto e sua envolvente 

apenas se sobrepõe a um pedido de prospeção e pesquisa sem área reservada ou condicionante 

associada, não tendo sido identificada qualquer condicionante. 

Na área envolvente próxima à implantação do projeto, não existem captações subterrâneas para 

abastecimento público de captações privadas. No que respeita às redes de abastecimento, a 

infraestrutura mais próxima é a rede de Bragadas, que mesmo assim fica fora do limite das áreas de 

intervenção, não se prevendo qualquer tipo de afetação. 

No que se refere à rede viária nacional, regional e municipal, o RECAPE informa que foi contactado, 

em setembro de 2017, a Infraestruturas de Portugal, não tendo sido identificadas condicionantes. 

Considera-se, contudo, que a afetação dos caminhos rurais e soluções desenvolvidas deverão ser alvo 

de análise e articulação com a Câmara Municipal e União de Juntas de Freguesias, de forma a garantir 

que seja efetuado, atempadamente, o desvio dos caminhos rurais identificados, que permitem o acesso 

às propriedades privadas. 

No âmbito da consulta pública a Direção-Geral do Território (DGT) refere que não existem vértices 

geodésicos da Rede Geodésica Nacional, nem marcas de nivelamento da Rede de Nivelamento 
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Geométrico de Alta-Precisão. Assim, refere que não constitui impedimento para as atividades 

geodésicas desenvolvidas pela DGT.  

A Autoridade Nacional de Comunicações verifica a inexistência de condicionantes de natureza 

radioelétrica, aplicáveis ao local em causa, não colocando objeção à implementação do projeto. 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil informa que na área de implantação do projeto não existem 

infraestruturas aeronáuticas, pelo que se considera não haver inconveniente na referida localização. 

Na sequência da apreciação efetuada, sendo que no âmbito da condicionante n.º 4 já se prevê a 

necessidade de articulação com a respetiva Câmara Municipal sobre o acesso à subestação de Ribeira 

de Pena e respetiva articulação com a rede viária local, considera-se esta condicionante cumprida. 

15. Elaborar o Projeto de Integração Paisagística (PIP) para a subestação, de modo a minimizar o seu 

impacte cénico, nomeadamente da plataforma criada para a instalação da mesma e do respetivo 

acesso, para os observadores mais próximos. Este PIP deve incluir o plano de manutenção e um 

faseamento das ações previstas, compatível com as fases de implementação da subestação. 

O RECAPE informa que no cumprimento da presente condicionante foi elaborado o Projeto de 

Integração Paisagístico (PIP) da SBRP, sendo o mesmo apresentado no Volume 3 do RECAPE. 

Sobre o PIP apresentado refere-se que são apresentados 2 documentos: um associado ao Projeto, em 

si mesmo, e outro associado ao RECAPE que contém o primeiro. Contudo, não se percebe o porquê 

da existência de dois documentos escritos assim como de peças desenhadas com algumas diferenças. 

Por outro lado, também não se compreende que apresentem algumas diferenças de conteúdo e de 

estrutura. O documento para avaliação deve ser único e, neste caso, tratando-se de um Projeto, e de 

um projeto de execução, deve ser apresentado como documento autónomo, de forma a não ser 

necessário proceder à visualização de inúmeros ficheiros para se fazer a análise devida. 

No geral, e no que se refere ao Caderno de Encargos (Peças Escritas), o mesmo integra diversas 

questões/orientações/ações habitualmente pertinentes num projeto desta natureza, e para o contexto 

em causa, e, nesse sentido, considera-se adequado aos objetivos a cumprir, pese embora ser 

necessário fazer alterações que se prendem com a questão das espécies vegetais exóticas invasoras 

e da terra viva.  

Contudo, a Proposta, quando refletida graficamente no Plano Geral (Peças Desenhadas), revela-se 

insatisfatória e pouco clara, pese embora as condicionantes decorrentes da lei, que de fato limitam em 

muito a integração da Subestação. Considera-se assim, que a proposta padece de clarificação quanto 

à solução de integração proposta. A mesma precisa de ser melhor explicada/explicitada, não só 

textualmente, como através da apresentação de peças desenhadas, onde, por um lado, desagreguem 

a informação e, por outro, através da apresentação de novas peças desenhadas.  

As temáticas devem ter representação gráfica em cartas separadas, dado que o apresentado, revela 

situações/áreas de indefinição ou não passíveis de uma leitura inequívoca. Revela-se muito importante 

proceder ao zonamento gráfico de áreas para que a proposta de integração paisagística seja 



 

RECAPE/AIA 2621 | Subestação de Ribeira de Pena, 400/60 kV 29 

Parecer da Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

devidamente justificada e avaliada, em particular quando se registam “vazios” de grande dimensão, 

quanto à ausência de proposta de plantação de elementos arbóreos.  

Assim, devem ser apresentadas, em separado, as seguintes peças desenhadas do PIP: 

1. Planta com o zonamento determinado pelas restrições legais, entre outros, tais como o Decreto-

Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, republicado pela Lei n.º 76/2017 de 17 de agosto, e o Decreto-

Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro. Nesta planta devem ter representação gráfica das áreas de 

acordo com, entre outros pertinentes, os seguintes aspetos: 

i. Faixa de 2m com revestimento em brita à volta da subestação. 

ii. As áreas, e sua configuração, propostas, como opção de projeto/integração, de acordo com 

a “Percentagem de coberto do solo” para o fitovolume referido no próprio PIP. 

iii. A área de cada um dos corredores das linhas elétricas aéreas que ligarão à subestação 

iv. Densidades de plantação. 

v. Distâncias de segurança. 

vi. As áreas que sofrerão desbaste no povoamento de pinhal bravo existente a poente. 

De acordo com as restrições, decorrentes da interpretação, ou aplicação, das leis, tais como largura 

de faixas e densidades, devem, as mesmas, refletirem-se graficamente em cartografia. Ou seja, 

cada uma dessas restrições/condicionantes determinará uma tipologia de área, ou faixa (envolvente 

aos caminhos e/ou à subestação), que interessa identificar, no sentido de permitir uma avaliação do 

PIP mais informada. 

2. Planta de Modelação Final do terreno. 

3. Planta de Sementeira de Herbáceas. 

4. Planta de Sementeira de Arbustos. 

5. Planta de Plantação. 

6. Cortes longitudinais e transversais da integração da subestação que reflitam de cada lado as 

situações de variação do relevo, devendo ser necessário pelo menos cortes 3 longitudinais. 

7. Planta com a identificação e diferenciação de zonas por tipo de “Controlo de Fitovolume e 

Desbastes” às quais deve ser associado, textualmente, em peça escrita, as ações/orientações e o 

planeamento das mesmas a serem executadas na Fase de Exploração, de forma a que o conceito 

de intervenção proposto no PIP não seja desvirtuado durante o tempo de vida da subestação.  

8. A “Planta de Medidas Cautelares e Trabalhos Preparatórios”, peça desenhada SRBP 72106, deve 

ser refeita, de forma a que as áreas onde ocorram espécies vegetais exóticas invasoras, tenham 

representação gráfica, e de forma individualizada. Pretende-se com esta cartografia ter critérios 

para a execução da decapagem da terra viva, de modo a fazer a separação, no momento da 

decapagem, das terras vivas “contaminadas” das que se pretendem isentas de sementes das 

referidas espécies invasoras, para que estas últimas possam ser reutilizadas, com maior 

segurança, na integração paisagística, evitando assim a sua mistura. Igualmente, a definição da 
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área de depósito das terras vivas, deve prever zonas distintas e suficientemente afastadas, para 

depósito de terras não “contaminadas” das que serão reutilizadas na integração paisagística, caso 

não seja dado destino imediato às terras vivas “contaminadas”. 

9. A área interior da Subestação, assim como os apoios das linhas que nesta dão entrada devem ter 

representação gráfica em todas as peças desenhadas, tal como representado na peça desenhada 

do Projeto nº 072107, devendo esta ficar em destaque sobre os hatch’s. 

No que se refere às Peças Escritas, nas mesmas deve constar a explicação das condicionantes 

determinadas pela legislação e a razão de cada opção de proposta para cada área expressa no 

zonamento a apresentar na qualidade de peça desenhada. Cada área do zonamento deve também ser 

caracterizada quanto ao tipo de manutenção futura. 

Deve ainda constar no PIP um Mapa de Quantidades que contemple todo o material vegetal proposto. 

Deve também constar, em adenda ao PIP, ou em capítulo próprio ao mesmo, a metodologia a ser 

seguida para as espécies vegetais exóticas invasoras e para as terras vivas/vegetais onde as mesmas 

tenham presença. No que se refere à metodologia proposta para a eliminação do material vegetal em 

causa, considera-se como não totalmente adequada assim como quanto à utilização de químicos e 

controle de continuidade. Nestes termos, a metodologia deve ser revista, incluindo o expresso no 

quadro “7. Quadro de Execução de Operações” para as três fases consideradas, no sentido de maior 

precisão e adequação, sendo que a via química é de todo inadequada, quando há outras soluções de 

controle físico eficazes. 

Manifesta-se estranheza e reserva quanto à falta de articulação, entre o PIP e o expresso no Ponto “4. 

Terraplenagens” da Memória Descritiva da “Empreitada de Obras de Engenharia” (Página 8) quanto à 

questão da decapagem das terras vivas, assim como também quanto ao expresso no Ponto “5. 

Decapagem” das Condições Técnicas Especiais da Empreitada de Obras de Engenharia (Página 14). 

Quer a “Memória Descritiva” quer as “Condições Técnicas Especiais da Empreitada de Obras de 

Engenharia” devem ter inscritas as orientações que constam no PIP no que se refere à gestão da terra 

viva – decapagem, separação e conservação. Não se considera admissível que as preocupações 

presentes no PIP não estejam devidamente vertidas nos dois documentos em causa ou em todos os 

que façam referência a esta questão. A sua omissão e desarticulação com o PIP, põe em causa o 

cumprimento dos objetivos e a eficácia das medidas, no âmbito do mesmo. As ações a executar em 

obra e a sua sequência temporal e espacial deve ser exatamente a mesma em todos os documentos. 

Em todos os documentos que façam referência à decapagem das terras vivas/vegetais, deve ficar 

claramente expresso que se deve proceder à separação das terras contaminadas pelos propágulos das 

espécies vegetais exóticas invasoras das demais. 

No que se refere à desflorestação e desmatagem verifica-se que não existe articulação entre o 

preconizado no PIP e o conteúdo expresso no Ponto “2. Desmatação, Desarborização e 

Desenraizamento” inscrito Condições Técnicas Especiais da Empreitada de Obras de Engenharia 

(Página 12), muito em particular, no que se refere ao material vegetal proveniente das plantas exóticas 

invasoras, estando mesmo prevista ações contrárias ao previsto no PIP, com elevado prejuízo a 
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verificar-se a disseminação destas espécies pelas áreas de integração, dado que não se prevê a 

segregação do material vegetal e se contempla, inclusive, o estilhaçamento. As ações a executar em 

obra e a sua sequência temporal e espacial deve ser exatamente a mesma em todos os documentos. 

Também, incompreensivelmente, o PIP apenas prevê distribuir uma camada de cerca de 0,20m de 

terra viva/vegetal sobre as áreas a recuperar e/ou a integrar paisagisticamente. No Ponto “4. 

Terraplenagens” da Memória Descritiva da “Empreitada de Obras de Engenharia” (Página 8) está 

previsto que "Previamente à execução dos movimentos de terras será efetuada a decapagem da terra 

vegetal, com 0,80m de espessura média." Considera-se que o diferencial não deve ir para fora do local, 

e a depósito, mas sim ser distribuído numa camada substancialmente superior ao proposto, nas ações 

de recuperação. Não se considera aceitável que a sua aplicação não seja maximizada quando se trata 

de taludes, que pelas suas pendente relativamente pouco acentuadas, podem acolher uma camada de 

terra viva com muito maior espessura.  

Os documentos “Projeto de Integração Paisagística”, a “Memória Descritiva da Empreitada de Obras 

de Engenharia” e as “Condições Técnicas Especiais da Empreitada de Obras de Engenharia” devem 

ser revistos de acordo com o atrás expresso de forma a que as ações comuns sejam coerentes entre 

si, uniformizadas nas ações e procedimentos com igual sequência temporal e espacial. 

Na sequência da apreciação efetuada, considera-se que a presente condicionante não foi integralmente 

cumprida devendo a decisão ser condicionada à apresentação antes do início da obra do PIP revisto, 

bem como, a “Memória Descritiva da Empreitada de Obras de Engenharia” e as “Condições Técnicas 

Especiais da Empreitada de Obras de Engenharia” de acordo com exposto. 

4.2.2 Elementos a apresentar 

1. O RECAPE deve apresentar com o detalhe adequado a demonstração do cumprimento de todos 

os estudos, condicionantes ao projeto de execução e planos específicos estabelecidos na DIA, 

sustentando-a nos elementos necessários para esse efeito. 

        Os estudos e eventuais projetos complementares a empreender pelo proponente com vista à 

adequada definição de condicionantes ao projeto de execução, à pormenorização de medidas de 

minimização e de eventuais programas de monitorização devem integrar o RECAPE como 

documentos autónomos, podendo constituir anexos do mesmo. 

O RECAPE informa que o Relatório Técnico - que inclui a descrição do Projeto de Execução; 

demostração da conformidade ambiental com a DIA, bem como a descrição da forma como é 

assegurado o cumprimento das disposições da DIA, sendo ainda apresentados os elementos e os 

estudos desenvolvidos – e restantes volumes que constituem o RECAP dão resposta a todos os 

estudos, condicionantes ao projeto de execução e planos específicos estabelecidos na DIA, em 

resposta ao estipulado na DIA, nomeadamente, os seguintes:  

 Volume 1 - Resumo Não Técnico 

 Volume 2 - Relatório Base 
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 Volume 3 - Projeto de Integração Paisagística (PIP);  

 Volume 4 - Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA);  

 Volume 5 - Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD);  

 Volume 6 - Plano de Emergência Ambiental (PEA);  

 Volume 7 - Estudo de Condicionamento Acústico da subestação. 

Na sequência do referido sobre a condicionante n.º 15, apesar de terem sido apresentados os estudos 

acima descriminados, entende-se que o Volume 3 - PIP não responde ao exigido na DIA, pelo a 

presente decisão será condicionada à apresentação, antes do início da obra, do PIP revisto, bem como, 

a “Memória Descritiva da Empreitada de Obras de Engenharia” e as “Condições Técnicas Especiais da 

Empreitada de Obras de Engenharia” de acordo com exposto. 

2. O RECAPE deve apresentar um Inventário das medidas de minimização a adotar na fase de 

construção e na fase de exploração, sem prejuízo de outras medidas que, face ao maior 

aprofundamento da identificação e avaliação dos impactes na fase subsequente de 

desenvolvimento do projeto de execução, se venham a considerar relevantes. 

        Este Inventário deve especificar as medidas a adotar em cada fase (desenvolvimento do projeto 

de execução, construção, exploração e desativação), incluindo a respetiva descrição, localização 

e calendarização, bem como as responsabilidades de implementação e de verificação das 

mesmas. 

O RECAPE informa que o Inventário das medidas de minimização a adotar na fase de construção 

fazem parte do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), entregue como Volume 4. Sobre as 

medidas de minimização para a fase de exploração, informa que nada há acrescentar ao definido na 

DIA, assumindo o proponente o compromisso da sua concretização. 

Na sequência da apreciação efetuada, apesar de ser necessário elaborar revisões de algumas medidas 

de minimização ao projeto de execução, a ser analisadas na secção seguinte (4.2.3), considera-se 

adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA. 

3. O RECAPE deve incluir as peças desenhadas dotadas de informação atualizada e pormenorizada, 

compatível com a fase de projeto de execução, necessárias à caracterização e localização do 

projeto, ao aprofundamento e pormenorização dos impactes ambientais considerados relevantes 

e à demonstração do cumprimento dos termos e condições fixados na DIA. 

O RECAPE informa que as peças desenhadas do presente RECAPE (incluída nos seus diferentes 

Volumes) responde ao solicitado. 

Na sequência da apreciação efetuada, apesar de ser necessário elaborar revisões de algumas peças 

desenhadas no âmbito do PIP, já referido anteriormente, considera-se adequada a informação 

apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA. 
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4. O RECAPE deve apresentar a programação temporal detalhada das diferentes etapas da fase de 

construção (designadamente da preparação da obra, execução da obra e final da execução da 

obra), bem como da fase de exploração. 

O RECAPE apresenta o cronograma da fase da construção no anexo D do Relatório Base. Na 

sequência da apreciação efetuada, considera-se adequada a informação apresentada em resposta ao 

solicitado nesta disposição da DIA. 

6. Elaborar e definir as condições para a implementação de um Plano de Acompanhamento 

Ambiental (PAA) que estabeleça o planeamento da execução de todos os elementos das obras e 

identifique e pormenorize as medidas de minimização para a fase de construção e respetiva 

calendarização, bem como os planos específicos com incidência nessa fase. O PAA deve ser 

incluído no Caderno de Encargos. 

       O PAA, e revisões posteriores, deve estar disponível no local da obra para efeitos de fiscalização 

pelas entidades competentes. 

O RECAPE apresenta o Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA) no seu Volume 4, pelo que se 

considera adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA. 

7. Elaborar e definir as condições para a implementação de um Plano de Prevenção e Gestão de 

Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD), em consonância com os princípios da 

responsabilidade pela gestão e da regulação da gestão de resíduos, consignados na legislação 

em vigor (Decreto-Lei n.º 46/2008, de 12 de março, na sua atual redação), atendendo ainda aos 

seguintes aspetos principais: 

a) A identificação e classificação de todos os resíduos gerados, em conformidade com a Lista 

Europeia de Resíduos (Portaria n.º 209/2004, de 3 de março).  

b) As metodologias e práticas que minimizem a produção e perigosidade dos rcd e que maximizem 

a sua valorização. 

c) Os métodos a utilizar que facilitem a aplicação dos princípios da prevenção e redução e da 

hierarquização das operações de gestão de resíduos. 

d) A definição das condições técnicas adequadas para as operações de recolha, triagem, 

armazenagem e transporte dos resíduos, em salvaguarda dos valores ambientais e da saúde. 

e) A definição dos procedimentos que assegurem o encaminhamento dos resíduos para destino 

final adequado. 

O plano deverá também permitir operacionalizar: 

f) A gestão dos resíduos perigosos e dos fluxos específicos de resíduos. 

g) A gestão dos solos e rochas não contaminados provenientes de operações de escavação, os 

quais, sempre que tecnicamente adequado, deverão ser reutilizados na obra de origem ou em 

outra desde que sujeita a licenciamento ou comunicação prévia, ou, ainda, na recuperação 

ambiental e paisagística de explorações mineiras e de pedreiras e na cobertura de aterros 
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destinados a resíduos, sendo que os eventuais quantitativos sobrantes que não possam ser 

reutilizados, constituem resíduos, e deverão ser encaminhados para destino final adequado. 

h) A gestão dos resíduos originados nas frentes de obra, os quais deverão ser colocados em 

contentores apropriados, de modo a poderem ser removidos para o estaleiro em condições 

adequadas. 

    O plano deverá permitir assegurar o cumprimento das disposições legais em matéria de 

identificação dos resíduos, triagem, armazenagem, transporte e encaminhamento para destino 

adequado. 

    O PPGRCD a elaborar pelo dono da obra e a integrar no processo de concurso da empreitada, 

ou a elaborar pelo empreiteiro antes do início da execução da obra, desde que previamente 

sujeito a aprovação do dono da obra, deverá estar disponível no local da obra, para efeitos de 

fiscalização pelas entidades competentes. 

O RECAPE apresenta o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição 

(PPGRCD) no seu Volume 5, pelo que se considera adequada a informação apresentada em resposta 

ao solicitado nesta disposição da DIA. 

8. Elaborar e definir as condições para a implementação de um Plano de Gestão de Resíduos na 

Fase de Exploração (PGRFE), com vista ao estabelecimento dos requisitos e dos procedimentos 

que assegurem a correta gestão dos resíduos gerados na fase de exploração, em conformidade 

com as disposições legais em matéria de triagem, armazenagem, transporte e encaminhamento 

para destino adequado. 

O RECAPE informa que durante a fase de exploração da subestação, não se prevê a produção de 

resíduos, para além de resíduos urbanos e da eventual substituição de peças, em ações de 

manutenção. Salienta ainda que a REN SA, tem procedimentos específicos de gestão de resíduos, 

pelo que se considera adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado. 

9. Elaborar e definir as condições para a implementação de um Plano de Emergência Ambiental 

(PEA) com incidência na fase de construção e na fase de exploração. No âmbito deste plano deve 

ser dada particular atenção ao estabelecimento das formas de prevenção e de atuação em caso 

de situação de emergência ambiental, contemplando, pelo menos, os casos de incêndio e de 

contaminação dos solos e/ou dos recursos hídricos devido a derrames de óleos, lubrificantes, 

combustíveis ou outras substâncias poluentes, quer na fase de construção quer na fase de 

exploração. O plano deve também permitir: 

a) Definir a organização, responsabilidades e atribuição de funções, estabelecer as medidas a 

tomar em caso de acidente e definir o tipo de coordenação com serviços/entidades internos e 

externos. 

b) Identificar todas as operações da obra que envolvam potenciais riscos de acidente e as medidas 

de segurança a adotar, incluindo, a respetiva sinalização e, se necessário, a obrigação de 

vedação dos locais, de modo a evitar a presença de pessoas não afetas à obra e assegurar a 
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proteção da população. 

c) A minimização de potenciais consequências de riscos ambientais resultantes do funcionamento 

de todas as infraestruturas projetadas para a subestação. 

O PEA deve estar disponível durante a fase de construção e a fase de exploração para efeitos de 

fiscalização pelas entidades competentes. 

O RECAPE apresenta o Plano de Emergência Ambiental (PEA) no seu Volume 6, pelo que se considera 

adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA. 

10. Os estaleiros e outras instalações de apoio à obra da linha elétrica (ex. parques de material) devem 

localizar-se preferencialmente em locais já infraestruturados, de modo a evitar intervenções em 

áreas ainda não afetadas e de valor ecológico/natural elevado. Em caso de impossibilidade, os 

estaleiros e outras instalações de apoio à obra não podem localizar-se nas seguintes áreas: 

a) Urbanas ou urbanizáveis, na proximidade de áreas edificadas, equipamentos coletivos, terrenos 

ocupados por explorações agrícolas e junto de recetores sensíveis. 

b) Sujeitas a regime de proteção e, consequentemente, com condicionamentos de uso, 

nomeadamente Reserva Agrícola Nacional (RAN), Reserva Ecológica Nacional (REN), Domínio 

Público Hídrico (DPH), áreas inundáveis ou que constituam leitos de cheia. 

c) Com estatuto de proteção no âmbito da conservação da natureza, ou onde possam ser afetadas 

espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras. 

d) Definidas como áreas de proteção do património cultural. 

e) Definidas como perímetros de proteção de captações ou zonas de proteção de águas 

subterrâneas. 

f) Que constituam locais sensíveis do ponto de vista geológico/geotécnico ou paisagístico com 

elevada ou muito elevada sensibilidade paisagística. 

O RECAPE deve apresentar uma Carta de Condicionantes à localização dos estaleiros e outras 

instalações de apoio à obra, com a implantação dos elementos patrimoniais identificados, a qual 

deve integrar o Caderno de Encargos da obra e ser distribuída a todos os empreiteiros e 

subempreiteiros. 

O RECAPE informa que os estaleiros de obra implantam-se totalmente na área permanentemente 

ocupada pela subestação, pelo que dão cabal cumprimento ao solicitado, pelo que se considera 

adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA. 

11. O RECAPE deve apresentar o Projeto de Drenagem da subestação, realçando-se os seguintes 

pontos: 

a) O sistema de drenagem das águas pluviais da subestação deve ser convenientemente 

detalhado, devendo ser indicados os locais de descarga e estudadas as respetivas 

consequências para o meio recetor em termos de eventual erosão, deposição, inundação, etc. 

b) O sistema de drenagem do acesso à subestação deve prever passagens hidráulicas de secção 

adequada para uma cheia centenária em todos os atravessamentos de linhas de água. 
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O RECAPE apresenta o Projeto de drenagem da subestação no seu Anexo B.2, pelo que se considera 

adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA. 

12. O RECAPE deve apresentar um Estudo do Condicionamento Acústico da subestação (o tipo de 

ruído em presença e propagação é fortemente condicionada pelas condições topográficas e 

climatéricas), a partir do qual serão definidas, se for caso disso, medidas limitadoras por forma a 

cumprir a legislação aplicável. 

O RECAPE apresenta o Estudo de Condicionamento acústico da SBRP no seu Volume 7, pelo que se 

considera adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA  

13. O RECAPE deverá apresentar uma reavaliação das diversas fontes de ruído decorrentes das 

operações de construção, procedendo a uma avaliação/estimativa mais fundamentada tendo em 

atenção a localização das obras (apoios e subestação) e dos recetores mais próximos 

identificados, definindo, caso se justifique, as medidas de minimização adequadas. 

O RECAPE informa que durante a fase da construção, considerou-se que as operações suscetíveis de 

originar um aumento nos níveis de ruído nas áreas envolventes aos locais em obra estão relacionadas 

com a execução de movimentações de terras, com a construção de edifícios e infraestruturas e com a 

utilização de maquinaria diversa. Assim, os impactes no ambiente sonoro dependem da distância das 

fontes de ruído aos recetores sensíveis, verificando-se que o recetor mais próximo se situa a 380m de 

distância de qualquer componente do projeto da SRBP (estaleiro, caminho de acesso, talude e 

plataforma). Sobre o ruído gerados pelas obras, estima-se que os níveis sonoros se poderão situar 

entre 80 dB(A) a 100 dB(A), prevendo-se que as operações mais ruidosas na construção da subestação 

sejam as relativas às escavações e construção do edifício e infraestruturas. 

O RECAPE conclui que no caso dos recetores sensíveis situados a maior proximidade do local em obra 

(380m, na situação mais crítica), não se prevê uma perturbação temporária significativa do ambiente 

sonoro característico, devido às obras de construção civil e ao funcionamento de equipamentos com 

níveis sonoros superiores ao ambiente característico do local, prevendo-se a ocorrência de impactes 

negativos, localizados, certos, temporários, de magnitude baixa, e de baixo significado, atendendo à 

emissão de níveis sonoros superiores ao característico destes locais. Contudo, face à previsível 

ocorrência de impactes negativos, considera-se necessária a aplicação de medidas de minimização ao 

nível do ambiente sonoro para a fase de construção, estando as mesmas, contudo, já preconizadas na 

DIA e correspondendo às medidas nº 06.05/M23 da DIA e M24 da DIA da MAA do PAA. 

Na sequência do exposto e da análise do Estudo de Condicionamento acústico apresentado para a 

subestação, verifica-se que as previsões efetuadas, após adoção de medidas de condicionamento 

acústico na unidade do projeto “reatância “shunt”, referenciada por RS1 [400 kV com potência de 150 

MVAr]”, apresentam valores conformes ao Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007), que não 

superam 45 dB(A) no período noturno, no recetor sensível mais próximo. Neste sentido, concorda-se 

com as medidas de minimização apresentadas. 
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Na sequência da apreciação efetuada considera-se adequada a informação apresentada em resposta 

ao solicitado nesta disposição da DIA. 

 

 

 

 

14. O RECAPE deve incluir a representação exata da localização dos apoios da linha elétrica, da 

implantação final da subestação, estaleiros, áreas de depósito, parques de máquinas, caminhos 

de acesso a construir/reabilitar e outros, nas plantas de Condicionantes e de Ordenamento dos 

PDM dos concelhos afetados, bem como nas Cartas da REN abrangidas pelo Projeto. 

Na sequência da apreciação efetuada considera-se adequada a informação apresentada em resposta 

ao solicitado nesta disposição da DIA. 

16. O RECAPE deve apresentar a fundamentação sempre que, por razões técnicas, não existir a 

possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado da linha elétrica ou de localização final 

da subestação, levando à destruição total ou parcial de ocorrências patrimoniais, devendo, neste 

caso, ficar também expressamente garantida, através do Caderno de Encargos, a salvaguarda 

pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar diretamente pela obra e, 

no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, fotográfico e 

memória descritiva. 

O RECAPE informa que não se prevê a destruição ou afetação parcial de nenhuma ocorrência 

patrimonial evidente, quer identificadas no EIA, quer as identificadas na prospeção sistemática. No 

Anexo E apresenta-se o relatório patrimonial dos trabalhos realizados em sede de RECAPE pelo que 

se considera adequada a informação apresentada em resposta ao solicitado nesta disposição da DIA. 

19. O RECAPE deve apresentar o extrato do Caderno de Encargos que inclua todas as medidas 

dirigidas para a fase de obra referentes ao Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico, 

bem como uma Carta de Condicionantes, à escala de projeto, com a localização de todas as 

ocorrências na Área de Incidência Direta. 

O RECAPE informa que o PAA (Volume 4) inclui a totalidade das medidas aplicáveis à fase de obra, 

incluindo as patrimoniais, salientando que não existem ocorrências patrimoniais na área de incidência 

direta do projeto. É apresentado no Anexo E do RECAPE o relatório dos trabalhos os trabalhos 

arqueológicos, que à data da presente análise ainda não foi apresentado à tutela para apreciação. Foi 

efetuada a prospeção sistemática na área de incidência direta da subestação, com vista à identificação 

de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e à relocalização de ocorrências identificadas em 

pesquisa documental. No decorrer dos trabalhos de prospeção não se observou qualquer novo 



 

RECAPE/AIA 2621 | Subestação de Ribeira de Pena, 400/60 kV 38 

Parecer da Comissão de Avaliação sobre a Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

elemento patrimonial e ao nível de relocalizações observou-se a ocorrência 136, não se tendo 

relocalizado os fragmentos de mó correspondentes ao elemento patrimonial 137. Nesse relatório são 

preconizadas medidas de minimização que deverão constar na DCAPE. 

Na sequência da apreciação efetuada considera-se adequada a informação apresentada em resposta 

ao solicitado nesta disposição da DIA. 

20. O Projeto de Integração Paisagística (PIP) da subestação deve orientar-se para o cumprimento 

dos seguintes aspetos: 

a) Garantir a integração paisagística de toda a área intervencionada, com modelação superficial e 

promoção do desenvolvimento espontâneo de vegetação, complementado com plantações e/ou 

sementeiras, recorrendo-se a espécies adequadas, incluindo a plantação de “filtros” arbóreos e 

arbustivos onde se tornem necessários e/ou aconselháveis. 

b) Garantir a integração paisagística do estaleiro localizado na proximidade imediata da plataforma 

da subestação, do acesso a criar e da área de depósito de terras prevista. 

c) Utilizar espécies características da região, com reduzidas necessidades de manutenção e mais 

facilmente integráveis na paisagem local. A vegetação pode concorrer para amenizar a 

exposição visual das estruturas e conferir algum caráter ornamental, principalmente em zonas 

de maior circulação. 

d) No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas 

espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território 

nacional. 

e) Garantir a integração paisagística das intervenções definitivas. 

f) Prever a recuperação de todas as áreas afetadas temporariamente pela obra e não incluídas na 

futura área da subestação e acesso, com reposição do relevo e da vegetação anteriormente 

existente. 

g) Definir as ações de manutenção, em particular no que respeita aos taludes e às cortinas de 

proteção visual da infraestrutura. 

A elaboração do PIP deve atender à legislação relativa ao Sistema Nacional de Defesa Contra 

Incêndios (Decreto-Lei n.º 124/2008, de 28 de junho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 

17/2009, de 14 de janeiro), para além das normativas constantes do Plano Municipal de Defesa da 

Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) do concelho, assegurando que as soluções encontradas para 

a integração paisagística são compatíveis com o risco de incêndio da área de implantação da 

subestação e que a gestão prevista para a vegetação nessas áreas se enquadra nas normas do 

anexo do Decreto-Lei n.º 17/2009, de 14 de janeiro. 

O RECAPE informa que o PIP do projeto é apresentado no Volume 3. 

Face ao exposto relativamente à Condicionante 15, o PIP carece de revisão e justificação da proposta, 

em particular das áreas “vazias”, ou seja desprovidas de elementos arbóreos, mas também no que se 

refere à modelação artificial das terras sobrantes. Contudo, algumas das alíneas previstas neste 
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elemento a apresentar foram cumpridas, nomeadamente as alíneas c), d) e g). As demais carecem de 

detalhe e de justificação uma vez que estão omissas ou insuficientemente abordadas no PIP. 

4.2.3 Medidas de minimização  

O RECAPE informa que as Medidas de Minimização e a verificação do seu cumprimento são refletidas 

na Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) apresentada no seu Anexo B do PAA. 

O cumprimento das medidas de minimização e plano de monitorização previstos na DIA serão 

assegurados através da implementação da Matriz de Acompanhamento Ambiental (MAA) previsto no 

RECAPE e parte integrante do Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA), a executar pela Entidade 

Executante da obra e pela Equipa de Supervisão e Acompanhamento Ambiental. 

Procedeu-se a uma reavaliação dos impactes e foram preconizadas medidas de minimização genéricas 

verificando-se que, no geral, estão incluídas no PAA.  

Medidas de minimização para a fase do projeto de execução 

2. Proceder à prospeção arqueológica sistemática ao longo do corredor e localização da subestação 

selecionados, bem como de todos os caminhos de acesso e áreas de estaleiro, cuja localização 

foi especificada na fase de estudo prévio, e das áreas funcionais da obra, no caso de se situarem 

fora da área de incidência prospetada no âmbito da avaliação realizada, cujos resultados devem 

ser apresentados no RECAPE. 

É apresentado no Anexo E do RECAPE o relatório dos trabalhos os trabalhos arqueológicos, que à 

data da presente análise ainda não foi apresentado à tutela para apreciação. 

Foi efetuada a prospeção sistemática na área de incidência direta da subestação, com vista à 

identificação de ocorrências de interesse patrimonial inéditas e à relocalização de ocorrências 

identificadas em pesquisa documental. No decorrer dos trabalhos de prospeção não se observou 

qualquer novo elemento patrimonial e ao nível de relocalizações observou-se a ocorrência 136, não se 

tendo relocalizado os fragmentos de mó correspondentes ao elemento patrimonial 137. 

Nesse relatório são preconizadas medidas de minimização que deverão constar na DCAPE. 

3. Na elaboração do projeto de execução, os resultados obtidos na prospeção arqueológica podem 

determinar a adoção de medidas de diagnóstico (sondagens e escavação) que se venham a 

revelar necessárias para avaliação das ocorrências detetadas. 

Face aos resultados dos trabalhos de prospeção esta medida não se aplica. 

5. Quando por razões técnicas não existir a possibilidade de proceder a alterações pontuais de 

traçado da linha elétrica ou de localização final da subestação, deve o RECAPE efetuar a 

demonstração da inevitabilidade da destruição total ou parcial das ocorrências patrimoniais 

afetadas. Neste caso deve ficar também expressamente garantida, através do Caderno de 
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Encargos, a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 

diretamente pela obra e, no caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através do registo 

gráfico, fotográfico e memória descritiva. 

Tendo em conta os resultados obtidos na prospeção arqueológica não se aplica esta medida. 

41. Nos locais especialmente importantes para as aves de rapina e passeriformes, os trabalhos devem 

ser realizados fora da época de reprodução destes grupos faunísticos, designadamente entre 1 de 

março e 31 de julho.  

Além disso, no caso de identificação de áreas de reprodução/nidificação de espécies sensíveis, 

passíveis de sofrer perturbação de reprodução e/ou perdas de ninhadas, deverá ocorrer cessação das 

intervenções na sua proximidade durante as épocas reprodutivas. 

42. Os restos de espécies vegetais de flora exótica (por exemplo, a acácia) devem ser retirados do 

local e devem ser tratados de forma conveniente e transportados para local seguro. A remoção de 

acácias deve ser feita fora da época de floração (entre janeiro e abril). 

Medida apresentada no PAA, Volume 4, no Anexo B - Matriz de Acompanhamento Ambiental. 

43. Como medida geral, aplicável a toda a obra, deve ser garantido o acompanhamento arqueológico 

de todas operações que impliquem revolvimento do solo como sejam desmatações, raspagens de 

solo, escavações para abertura de caboucos, etc.. Este acompanhamento deve ser executado de 

forma contínua, estando o número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho 

simultâneas e da distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico 

adequado, tendo sempre que existir, como mínimo, um arqueólogo em permanência em cada 

frente de obra. 

Medida apresentada no PAA, Volume 4, no Anexo B - Matriz de Acompanhamento Ambiental 

47. Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas espécies 

alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. 

Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 

fitossanitárias, devendo ser privilegiadas as espécies da flora local. 

Medida apresentada no PAA, Volume 4, no Anexo B - Matriz de Acompanhamento Ambiental 
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5. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do referido no artigo 15.º do RJAIA, procedeu-se à Consulta Pública do Projeto da 

"Subestação de Ribeira de Pena", tendo decorrido durante 30 dias úteis, de 23 de julho a 10 de agosto 

de 2018. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições das seguintes entidades: 

 Direção Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural 

 Direção Geral do Território 

 Turismo de Portugal, IP 

 Autoridade Nacional de Comunicações 

 Autoridade Nacional de Aviação Civil 

A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que nada tem a opor relativamente ao 

projeto em avaliação. 

A Direção-Geral do Território (DGT) refere que não existem vértices geodésicos da Rede Geodésica 

Nacional, nem marcas de nivelamento da Rede de Nivelamento Geométrico de Alta-Precisão. Assim, 

refere que não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas pela DGT. 

No que diz respeito aos limites administrativos, informa que o projeto em avaliação se insere no interior 

da União das freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega, no concelho 

de Ribeira de Pena, pelo que as peças não necessitam de conter a representação dos limites 

administrativos, nem referência à respetiva versão da Carta Administrativa Oficial de Portugal. 

Relativamente à cartografia refere que existem peças desenhadas com base em cartografia topográfica 

não homologada, violando o estabelecido no nº5 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 141/2014, de 19 de 

setembro. Como tal, emite parecer desfavorável até que sejam solucionadas as questões acima 

referidas. 

O Turismo de Portugal, IP, refere que o projeto de execução em análise acautela os condicionamentos 

da DIA, nos descritores que mais relevam para o turismo, com exceção da proximidade da Subestação 

de Ribeira de Pena a um parque de campismo, situação que não foi possível confirmar uma vez que 

não se encontra registado no RNET (Registo Nacional dos Empreendimentos Turísticos), disponível no 

website do Turismo de Portugal, IP, não constando também, consequentemente, do SIGTUR.  

A Autoridade Nacional de Comunicações verifica a inexistência de condicionantes de natureza 

radioelétrica, aplicáveis ao local em causa. Assim, não coloca objeção à implementação do projeto 

naquela área. 

A Autoridade Nacional de Aviação Civil informa que na área de implantação do projeto em análise não 

existem infraestruturas aeronáuticas, pelo que se considera não haver inconveniente na referida 

localização. 
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Refere, ainda, que estando apenas em análise a subestação, face às alturas dos postes e ao seu 

afastamento, considera que de acordo com a CIA 10/03 de 06 de maio – Limitações em Altura em 

Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea, estes não são considerados 

obstáculos, não necessitando de balizagem aeronáutica. 

No entanto, em fase de construção, no caso de serem utilizados equipamentos, nomeadamente gruas, 

que ultrapassem a altura de 30 metros, estes são considerados obstáculos de acordo com a CIA 10/03, 

devendo ser balizados nas condições aí descritas. 

A CA, no que respeita às questões de carácter técnico-legal inerentes à cartografia referidas pela DGT, 

considera que as mesmas são da responsabilidade do Proponente/Equipa Consultora.  

6. CONCLUSÕES 

O projeto da “Subestação da Ribeira de Pena” foi sujeito a procedimento de AIA englobado num projeto 

mais vasto o “Eixo da RNT entre Carrapatelo, Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca de Aguiar, a 400kV”” 

cujo proponente é a REN. Desta forma, a CA procedeu à avaliação das Condicionantes/Elementos a 

incluir no RECAPE e Medidas de Minimização que dizem respeito apenas à intervenção em causa. 

A Subestação de Ribeira de Penas localiza-se no distrito de Vila Real, no concelho de Ribeira de Pena 

e na União de Freguesias de Ribeira de Pena (Salvador) e Santo Aleixo de Além-Tâmega. 

O conjunto de centrais de Gouvães, Daivões e Alto Tâmega, inserido no Plano Nacional de Barragens 

de Elevado Potencial Hidroelétrico (PNBEPH), tem a sua localização numa zona do território nacional 

onde, no presente, não existem infraestruturas da rede nacional de transporte de eletricidade (RNT), 

que possibilitem a integração e transporte da energia proveniente destes aproveitamentos 

hidroelétricos. Face a esta limitação e tendo em consideração o elevado montante de potência instalada 

previsto para este conjunto de centrais, ascendendo a cerca de 1150 MW, foi identificada a necessidade 

de expansão da RNT com o futuro eixo a 400 kV Ribeira de Pena – Feira, no qual a nova subestação 

de Ribeira de Pena constitui o ponto da RNT onde serão diretamente ligadas as referidas centrais de 

Gouvães, Daivões e Alto Tâmega. 

Neste enquadramento, a abertura da futura subestação da RNT em Ribeira Pena tem como um dos 

seus principais objetivos reduzir, na medida do possível, e tecnicamente razoável, a distância das 

infraestruturas da RNT relativamente aos mencionados aproveitamentos hidroelétricos, minimizando 

deste modo o impacto da ligação à rede destes centros electroprodutores, mediante uma redução da 

extensão necessária de novas linhas. Adicionalmente, a subestação de Ribeira de Pena poderá vir a 

consubstanciar também um futuro ponto de receção de nova geração renovável a 60 kV, assim como 

providenciar um melhor apoio aos consumos da rede local de distribuição, com a instalação, mais tarde, 

de transformação 400/60 kV. 

Simultaneamente, a região de Trás-os-Montes, constitui uma zona do país caracterizada por um 

potencial eólico significativo, estimando-se que novos projetos de produção eólica possam vir a instalar-

se futuramente nesta região. Atendendo a este potencial e à insuficiência de capacidade local na RNT 
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para receção de nova produção, foi identificado o interesse no reforço da atual rede de 220 kV na zona, 

mediante a constituição de uma ligação a 220 kV entre as atuais subestações de Vila Pouca de Aguiar 

e do Carrapatelo. Essa ligação, quando implementada, no seu traçado entre Ribeira de Pena e 

Carrapatelo tirará partido do eixo Ribeira de Pena – Feira, através de uma partilha de apoios.  

Neste sentido, tendo como um dos principais objetivos a minimização do impacte ambiental na região 

decorrente da implantação de novas infraestruturas, o troço em apreço, entre Ribeira de Pena e 

Carrapatelo, será construído com apoios de linha dupla preparada para 400+220 kV, em que o terno 

de 220 kV prosseguirá de Ribeira de Pena para Este, em direção a Vila Pouca de Aguiar. 

Atualmente, face a uma progressão mais lenta das metas de produção renovável de origem eólica, a 

ligação a 220 kV entre as subestações de Vila Pouca de Aguiar e do Carrapatelo foi recalendarizada 

para uma data mais tarde face ao anteriormente previsto. 

Da apreciação efetuada pela CA do projeto de execução e do RECAPE apresentado, detalhadamente 

constante do presente Parecer, há a evidenciar os seguintes aspetos: 

 Tendo a DIA estabelecido um conjunto de Elementos a apresentar em sede de RECAPE, da 

análise dos mesmos considera-se que tendo sido, na generalidade, apresentada a informação 

solicitada, em resultado da sua apreciação deverão ser atendidos os aspetos apontados, bem 

como serem apresentados alguns aspetos complementares. 

Evidencia-se, no entanto, a ausência de articulação com a Câmara Municipal de Ribeira de Pena 

e União de Junta de Freguesias relativamente ao projeto do acesso à subestação e respetiva 

articulação com a rede viária local, pelo que a necessária confirmação deverá ser apresentada 

previamente ao início da fase de obra. 

 No que concerne às medidas de minimização, verificando-se que, na generalidade, a informação 

apresentada permite verificar estar assegurado o seu cumprimento, devem no entanto ser 

atendidos os aspetos mencionados em resultado da apreciação efetuada.  

 No que concerne em particular ao fator Paisagem, embora o RECAPE apresente o Projeto de 

Integração Paisagística definido na DIA, verifica-se que a proposta final carece de revisão de modo 

a ser atendidos os aspetos apontados, a ser apresentado previamente ao início da fase de obra. 

Desta forma, face ao exposto, considera-se que, se forem remetidos os elementos especificados e 

cumpridos os aspetos identificados ao longo do presente Parecer, os quais encontram-se 

sistematizados no capítulo seguinte, pode-se concluir que o projeto da “Subestação de Ribeira de Pena" 

cumpre a DIA. 

P’la Comissão de Avaliação,  

 

 

(Presidente da CA - João Bento)  
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7. ASPETOS A CUMPRIR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA 

"SUBESTAÇÃO DE RIBEIRA DE PENA, 400/60 kV” 

7.1 Elementos a apresentar 

Previamente ao início da obra, apresentar à autoridade de AIA os seguintes elementos: 

1. Parecer favorável da Câmara Municipal de Ribeira de Pena e União de Junta de Freguesias 

relativamente ao projeto do acesso à subestação de Ribeira de Pena e respetiva articulação com 

a rede viária local, de forma a garantir que seja efetuado, atempadamente, o desvio dos caminhos 

rurais identificados, que permitem o acesso às propriedades privadas. 

2. Plano para atendimento e informação ao público, em conformidade com as diretrizes para o Plano 

de Comunicação, referido na medida de minimização n.º 3. 

3. Parecer favorável da ANPC - Autoridade Nacional de Proteção Civil, em matéria de risco. 

4. O Projeto de Integração Paisagístico (PIP) revisto, bem como, a “Memória Descritiva da 

Empreitada de Obras de Engenharia” e as “Condições Técnicas Especiais da Empreitada de 

Obras de Engenharia” de acordo as seguintes diretrizes:  

 O PIP deve incluir as seguintes peças desenhadas: 

a) Planta com o zonamento determinado pelas restrições legais, entre outros, tais como o 

Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de Junho, republicado pela Lei n.º 76/2017 de 17 de 

agosto, e o Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro. Nesta planta devem ter 

representação gráfica das áreas de acordo com, entre outros pertinentes, os seguintes 

aspetos: 

i. Faixa de 2m com revestimento em brita à volta da subestação. 

ii. As áreas, e sua configuração, propostas, como opção de projeto/integração, de acordo 

com a “Percentagem de coberto do solo” para o fitovolume referido no próprio PIP. 

iii. A área de cada um dos corredores das linhas elétricas aéreas que ligarão à subestação 

iv. Densidades de plantação. 

v. Distâncias de segurança. 

vi. As áreas que sofrerão desbaste no povoamento de pinhal bravo existente a poente. 

De acordo com as restrições, decorrentes da interpretação, ou aplicação, das leis, tais 

como largura de faixas e densidades, devem, as mesmas, refletirem-se graficamente em 

cartografia. Ou seja, cada uma dessas restrições/condicionantes determinará uma 

tipologia de área, ou faixa (envolvente aos caminhos e/ou à subestação), que interessa 

identificar, no sentido de permitir uma avaliação do PIP mais informada. 

b) Planta de Modelação Final do terreno. 

c) Planta de Sementeira de Herbáceas. 

d) Planta de Sementeira de Arbustos. 

e) Planta de Plantação. 
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f) Cortes longitudinais e transversais da integração da subestação que reflitam de cada lado 

as situações de variação do relevo, devendo ser necessário pelo menos cortes 3 

longitudinais. 

g) Planta com a identificação e diferenciação de zonas por tipo de “Controlo de Fitovolume e 

Desbastes” às quais deve ser associado, textualmente, em peça escrita, as 

ações/orientações e o planeamento das mesmas a serem executadas na Fase de 

Exploração, de forma a que o conceito de intervenção proposto no PIP não seja 

desvirtuado durante o tempo de vida da subestação.  

h) A “Planta de Medidas Cautelares e Trabalhos Preparatórios”, peça desenhada SRBP 

72106, deve ser refeita, de forma a que as áreas onde ocorram espécies vegetais exóticas 

invasoras, tenham representação gráfica, e de forma individualizada. Pretende-se com 

esta cartografia ter critérios para a execução da decapagem da terra viva, de modo a fazer 

a separação, no momento da decapagem, das terras vivas “contaminadas” das que se 

pretendem isentas de sementes das referidas espécies invasoras, para que estas últimas 

possam ser reutilizadas, com maior segurança, na integração paisagística, evitando assim 

a sua mistura. Igualmente, a definição da área de depósito das terras vivas, deve prever 

zonas distintas e suficientemente afastadas, para depósito de terras não “contaminadas” 

das que serão reutilizadas na integração paisagística, caso não seja dado destino imediato 

às terras vivas “contaminadas”. 

i) A área interior da Subestação, assim como os apoios das linhas que nesta dão entrada 

devem ter representação gráfica em todas as peças desenhadas, tal como representado 

na peça desenhada do Projeto nº 072107, devendo esta ficar em destaque sobre os 

hatch’s. 

 No que se refere às Peças Escritas, nas mesmas deve constar a explicação das condicionantes 

determinadas pela legislação e a razão de cada opção de proposta para cada área expressa 

no zonamento a apresentar na qualidade de peça desenhada. Cada área do zonamento deve 

também ser caracterizada quanto ao tipo de manutenção futura. 

 Deve ainda constar no PIP um Mapa de Quantidades que contemple todo o material vegetal 

proposto. Deve também constar, em adenda ao PIP, ou em capítulo próprio ao mesmo, a 

metodologia a ser seguida para as espécies vegetais exóticas invasoras e para as terras 

vivas/vegetais onde as mesmas tenham presença. No que se refere à metodologia proposta 

para a eliminação do material vegetal em causa, considera-se como não totalmente adequada 

assim como quanto à utilização de químicos e controle de continuidade. Nestes termos, a 

metodologia deve ser revista, incluindo o expresso no quadro “7. Quadro de Execução de 

Operações” para as três fases consideradas, no sentido de maior precisão e adequação, sendo 

que a via química é de todo inadequada, quando há outras soluções de controle físico eficazes. 

 A camada de terra viva/vegetal a distribuir deve ser revista. No PIP é referido que será colocada 

com uma espessura com apenas 0,20m, o que contrasta com a disponibilidade de terra 

proveniente da camada a decapar de 0,80m referida no RECAPE. Tendo em conta que a 
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pendente dos taludes o permite, importa proceder à maximização do seu aproveitamento em 

benefício da recuperação paisagística, e de menores volumes a depósito e/ou aterro. 

 Por fim, o depósito de terras sobrantes da terraplenagem da plataforma, com as atuais 

características, não se considera ser a melhor solução. A mesma ocupa uma área excessiva e 

modelação do aterro apresenta formas totalmente artificiais com curvas de nível retilíneas 

formando, nalguns casos, ângulos de quase 90º e verdadeiros planos inclinados. Deverá ser 

encontrada outra solução, que passe, eventualmente, por levar parte substancial do volume de 

terras a depósito e que, no local proposto, apenas seja distribuída uma menor parte, mas 

acompanhada de uma proposta harmoniosa e consentânea com uma adequada integração 

paisagística. As soluções devem ser apresentadas para avaliação. 

7.2 Medidas de minimização  

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à obra e de obra devem constar no respetivo 

caderno de encargos da empreitada, bem como no Plano de Acompanhamento Ambiental (PAA).  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início das fases de construção e de 

exploração, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das 

suas competências na pós-avaliação. 

Fase de preparação prévia à execução da obra 

1. A existir necessidade de recrutamento a nível local/regional, privilegiar que o mesmo ocorra na 

envolvente do projeto. 

Estaleiros 

2. Os estaleiros devem ser dotados das seguintes condições de funcionamento: 

a) Os estaleiros devem ser vedados e os seus acessos devidamente sinalizados, para além de 

serem dotados de condições técnicas adequadas para o armazenamento dos diversos tipos 

de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para armazenamento temporário, 

tratamento ou eliminação em operadores devidamente licenciados/autorizados para o efeito. 

b) Todas as operações a realizar nos estaleiros que envolvam o manuseamento de óleos, 

lubrificantes ou outras substâncias passiveis de provocar a contaminação das águas 

superficiais ou subterrâneas e dos solos, devem ser realizadas em locais especialmente 

adaptados para o efeito, na salvaguarda dos valores ambientais e da saúde humana. Deste 

modo, os estaleiros devem comportar uma área própria para armazenamento de líquidos e 

resíduos líquidos, devendo os depósitos respetivos ser dotados de bacias de retenção com 

capacidade adequada e dotada de separador de hidrocarbonetos, ou outra solução 

equivalente que garanta idênticos níveis de prevenção e proteção ambiental. 

c) Nos estaleiros devem existir meios de limpeza imediata (ainda que portáteis) para o caso de 

ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis ou outros produtos perigosos, devendo os 

produtos derramados e/ou utilizados para a recolha dos derrames serem tratados como 
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resíduos e encaminhados para destino final adequado. 

d) A saída de veículos das zonas de estaleiro e das frentes de obra para a via pública 

pavimentada deve sempre que possível, ser feita de forma a evitar a sua afetação por 

arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos, devendo ser instalados 

dispositivos de lavagem dos rodados e adotados procedimentos adequados para a utilização 

e manutenção desses dispositivos, ou outra solução equivalente que garanta idênticos níveis 

de segurança. 

e) As lavagens de betoneiras devem ser efetuadas em locais específicos e preparados para o 

efeito. 

f) Quando sejam utilizadas instalações sanitárias não químicas para o pessoal da obra, estas 

instalações devem ser ligadas á rede de saneamento camarária ou, caso tal não seja viável, 

ser instalada uma fossa séptica estanque, com capacidade adequada. 

g) Deve ser assegurado o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do 

estaleiro, de acordo com a legislação em vigor através de ligação ao sistema municipal ou, 

alternativamente através da recolha em tanques ou fossas estanques. 

3. Definir um dispositivo a estabelecer para o atendimento de reclamações, sugestões e pedidos de 

informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início da obra e prolongar-se 

até ao final da mesma. Esse dispositivo deve ser dotado das condições que garantam a 

divulgação atempada, junto da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia territorialmente 

competentes e da população, de informação sobre o projeto nomeadamente o objetivo, a 

natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 

eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades, bem como da 

eventual afetação de serviços, com a devida antecedência e com a informação necessária 

(período e duração da afetação). 

Ações de Formação 

4. Preparar e efetuar ações de formação e sensibilização ambiental dirigidas às equipas da 

empreitada, no sentido de melhorar o conhecimento sobre os impactes ambientais do projeto e 

otimizar a relação entre o desempenho dos trabalhadores afetos á obra e os impactes resultantes 

da sua atividade. As ações de formação e sensibilização devem englobar, pelo menos, os 

seguintes temas: 

a) Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem 

como das áreas envolventes e respetivos usos. 

b) Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra e respetivas 

boas práticas ambientais a adotar. 

c) Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra. 
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d) Plano de Emergência Ambiental: comportamentos preventivos e procedimentos a adotar em 

caso de acidente. 

Fase de execução da obra 

5. As ações de desarborização, desmatação, limpeza e decapagem dos solos devem ser limitadas 

às áreas estritamente necessárias, quer no que se refere à plataforma da subestação, aos 

acessos a melhorar e a construir, quer no terreno envolvente aos apoios. 

6. A área de intervenção deve restringir-se ao estritamente necessário e ser devidamente balizada, 

devendo ser salvaguardados todos os exemplares arbóreos e arbustivos que não perturbem a 

execução da obra, sinalizando-os quando próximos de áreas intervencionadas. 

7. Evitar a criação de taludes de grande dimensão e declive na abertura de acessos temporários, 

procedendo á sua recuperação logo que possível para sua rápida estabilização. 

8. As terras provenientes da decapagem do solo devem ser posteriormente utilizadas na 

recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da execução da obra. 

9. A biomassa vegetal e outros resíduos vegetais resultantes das atividades de desarborização e 

desmatação devem ser removidos de modo controlado privilegiando-se a sua reutilização. As 

ações de remoção devem ser realizadas preferencialmente fora do período crítico dos incêndios 

florestais e utilizando mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas. 

10. Proceder à drenagem periférica na área de trabalho da subestação, através de valas de 

drenagem ou de outras alternativas técnicas que assegurem os mesmos resultados de drenagem 

periférica, de forma a reduzir o escoamento sobre os locais onde ocorrerá a mobilização do solo. 

11. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma 

a minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a 

erosão hídrica e o transporte sólido. 

12. Em períodos de elevada pluviosidade devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar 

a proteção das terras vegetais armazenadas, estabilidade dos taludes e evitar o respetivo 

deslizamento. 

13. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes 

devem ser armazenados prontamente em locais que evitem a contaminação dos solos e das 

águas subterrâneas, por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até serem encaminhados 

para destino final adequado. 

14. Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via pública, 

tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade das 

populações. 

15. Proceder à limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação 

e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e 
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de equipamentos de obra. 

16. Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos 

adequados com a carga coberta. 

17. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que cumpram as disposições 

regulamentares aplicáveis em termos de homologação acústica. 

18. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de 

forma a manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões 

gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às 

normas relativas à emissão de ruido. 

19. Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas frentes de obra e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, que sejam fonte 

significativa de emissão de poeiras. 

20. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deve ser 

precedida da lavagem ou limpeza dos rodados. 

21. Garantir que a lavagem de autobetoneiras será feita apenas na central de betonagem, 

procedendo-se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de 

betonagem. 

22. Sempre que ocorram derrames de produtos químicos no solo, deve proceder-se à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

23. A execução das modelações necessárias à implantação das estruturas da subestação deve 

respeitar as especificações técnicas do caderno de encargos do projeto, bem como do Projeto de 

Integração Paisagística. 

24. No caso de serem encontradas morfologias graníticas de especial relevo na área de implantação 

do projeto a sua afetação deve ser minimizada. 

25. Caso se recorra à utilização de explosivos na escavação, deve ter-se em consideração a 

existência de pedreiras e minas na zona e a necessidade de serem controladas as vibrações 

transmitidas a estas e a todo o maciço rochoso envolvente. 

26. Restringir as atividades associadas à obra e à área de intervenção propiamente dita, prevenindo 

afetações desnecessárias fora da área de implantação da subestação e do respetivo acesso, 

especialmente no caso de áreas com usos mais sensíveis, em particular da Reserva Ecológica 

Nacional (REN) e da Reserva Agrícola Nacional (RAN). 

27. Sempre que se verifique inevitável o atravessamento de linhas de água nos caminhos e acessos, 

recorrer a dispositivos de proteção (por exemplo, chapas e manilhas), que devem ser retirados 

no final dos trabalhos, procedendo-se à recuperação das áreas afetadas. 
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28. A desmatação deve ser limitada à área essencial para o bom funcionamento da obra, devendo 

proceder-se sempre que possível apenas ao decote da vegetação, evitando a abertura de 

espaços que potenciam a invasão de espécies exóticas Invasoras. 

29. Nos locais especialmente importantes para as aves de rapina e passeriformes, os trabalhos 

devem ser realizados fora da época de reprodução destes grupos faunístico, designadamente 

entre 1 de março e 3 de julho. Além disso, no caso de identificação de áreas de 

reprodução/nidificação de espécies sensíveis, passíveis de sofrer perturbação de reprodução 

e/ou perdas de ninhadas, deverá ocorrer cessação das intervenções na sua proximidade durante 

as épocas reprodutivas. 

30. Os restos de espécies vegetais de flora exótica (por exemplo, a acácia) devem ser retirados do 

local e devem ser tratados de forma conveniente e transportados para local seguro. A remoção 

de acácias deve ser feita fora da época de floração (entre janeiro e abril). 

31. Face à interferência da subestação de Ribeira de Pena com a Rede Primária de Faixas de Gestão 

de Combustível (RPFGC), deverá ser reconstruído o caminho que atualmente constitui aquela 

Rede Primária, bem como mantido o seu acesso. 

32. A retrospeção após a desmatação das áreas que se apresentavam com um coberto vegetal que 

impedia uma correta observação do solo, quer na área da plataforma, quer na área de estaleiro, 

bem como na de intervenção paisagística.  

33. Como medida geral, aplicável a toda a obra, recomenda-se o acompanhamento arqueológico de 

todas operações que impliquem revolvimento do solo, como sejam desmatações, raspagens de 

solo, escavações, etc. Este acompanhamento deverá ser executado de forma contínua, estando 

o número de arqueólogos dependente do número de frentes de trabalho simultâneas e da 

distância entre elas, de forma a garantir um acompanhamento arqueológico adequado.  

34. Que o arqueólogo responsável pelo acompanhamento realize prospeção arqueológica nas zonas 

destinadas a áreas funcionais da obra (acessos, estaleiro, depósitos de terras, áreas de 

empréstimo, de depósito e outras), caso estas não se integrem na área agora prospetada, cuja 

localização por ora desconhecemos. Este 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  

35. Na área de incidência do projeto, ocorrem alguns muros de divisão de propriedade em pedra 

seca. Recomenda-se o registo fotográfico por amostragem tipológica e não mais que troços de 2 

metros de comprimento, daqueles que venham a ser alvo de afetação direta pelo projeto 

(destruição ou descaracterização), atendendo a que constituem evidências de uma arquitetura 

rural em desaparecimento, sobrevivendo assim a memória das tipologias construtivas destas 

estruturas na região. 

36. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar também a adoção 
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de medidas de minimização complementares. Se, na fase de construção ou na fase preparatória, 

forem encontrados vestígios arqueológicos, as obras serão suspensas nesse local, ficando o 

arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Direção-Geral do Património Cultural as 

ocorrências com uma proposta de medidas de minimização a implementar. Deve ser tido em 

consideração que as áreas com vestígios arqueológicos a ser afetadas têm que ser integralmente 

escavadas. 

37. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deve compatibilizar-se a localização dos 

elementos do projeto, nomeadamente os apoios, com os vestígios patrimoniais que sejam 

detetados, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual. 

38. Quando se recorrer a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas espécies 

alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. 

Todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições 

fitossanitárias, devendo ser privilegiadas as espécies da flora local. 

Fase final da execução da obra 

39. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos para a execução da obra, com a 

desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 

depósitos de materiais, entre outros, dando especial atenção à necessidade da remoção de 

objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios. 

40. Todas as áreas afetadas durante a obra devem ser recuperadas procedendo-se á criação de 

condições para a regeneração natural da vegetação ou, no caso de áreas agrícolas, para a sua 

reativação. A recuperação inclui operações de limpeza e remoção de todos os materiais, de 

remoção completa de pavimentos existentes, de descompactação do solo, 

regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 

revestimento com as terras vegetais, de forma a criar condições favoráveis à regeneração natural 

e crescimento da vegetação autóctone.  

41. Reparar os muros, sebes vivas, vedações e outras divisórias eventualmente afetados.  

42. Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, assim 

como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou destruídos. 

43. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 

existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que tenham sido afetados no decurso da obra. 

44. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam 

ter sido afetados pelas obras de construção. 

45. Com o cessar da obra devem concluir-se os projetos de integração paisagística com recuperação 

de todas as áreas afetadas temporariamente pela obra e não incluídas nas áreas das 

subestações e acessos, com reposição do relevo e da vegetação anteriormente existente. A 

recuperação das áreas temporariamente afetadas deve incluir operações de descompactação do 
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solo a modelação do terreno de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com 

as terras previamente recolhidas das camadas superficiais dos solos afetados. 

Fase de Exploração 

46. Assegurar um programa regular de limpeza e desobstrução dos órgãos de drenagem transversal 

e longitudinal no espaço da subestação. 

47. Assegurar a limpeza e desobstrução de todas as passagens hidráulicas nas linhas de água 

intercetadas pelo acesso à subestação. 

48. Assegurar a manutenção dos equipamentos utilizados (principalmente os disjuntores que contêm 

hexafluoreto de enxofre - SF6), de forma a reduzir as emissões. Qualquer operação de 

esvaziamento deve ser sempre realizada de forma controlada para um depósito de trasfega 

apropriado, com vista ao posterior tratamento do gás em operador devidamente 

autorizado/licenciado. 

49. Assegurar o cumprimento das disposições do Projeto de Integração Paisagística relativas à fase 

de exploração, designadamente em matéria de manutenção de todos os revestimentos vegetais 

dos taludes e das cortinas de proteção visual do projeto. Durante esta fase, tomar medidas 

corretivas de possíveis zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o 

sistema de drenagem superficial se encontra danificado ou mal implantado e que comprometa a 

instalação da vegetação. 

50. Dar cumprimento aos requisitos e procedimentos definidos no programa de gestão de resíduos 

para a fase de exploração (PGRFE), que assegurem a correta gestão dos resíduos gerados nesta 

fase. 

Fase de desativação 

51. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do Projeto e a dificuldade de prever 

as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em vigor, deve o 

proponente, no último ano de exploração do Projeto, apresentar um plano de desativação 

pormenorizado, contemplando: 

a) Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

b) Destino a dar a todos os elementos retirados; 

c) Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 
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8. ANEXOS  
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Anexo I – Peças desenhadas 
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ACESSO À SUBESTAÇÃO

CAMINHO

Rede Eléctrica Nacional, S.A.

Released 72076SRBP

SUBESTAÇÃO DE RIBEIRA DE PENA 400/60kV
 

SIMBOLOGIA

- COLECTOR EM PP/PPd (Ø E MATERIAL INDICADO)

- COLECTOR EM PVC Ø110

- SENTIDO DE ESCOAMENTO

- TRAVESSIA EM COLECTOR

- CAIXA DE LIGAÇÃO (VER DESENHO GE 20882)

- BUEIRO NO MURO DA VEDAÇÃO PERIFÉRICA

- SUMIDOURO TIPO 1 (VER DESENHO GE 20878)

- SUMIDOURO TIPO 2 (VER DESENHO GE 20879)

- SUMIDOURO TIPO 3

- VALETA TRAPEZOIDAL EM BETÃO

- VALETA TRAPEZOIDAL EM BETÃO SOBRE COLECTOR

- VALETA TRAPEZOIDAL COM SENTIDO DE PENDENTE

- CAIXA DE LIGAÇÃO DA VALETA DE BORDADURA À DESCIDA DE TALUDE EM ATERRO

- DISSIPADOR DE ENERGIA EM ENROCAMENTO ARGAMASSADO NA BASE DO TALUDE DE ATERRO

- CAIXA DE VISITA CIRCULAR

- VALETA DE PLATAFORMA EM MEIA CANA (Ø0.40)

- VALA DE CRISTA DE TALUDE (Ø0.40)

- VALA DE PÉ DE TALUDE (Ø0.40)

- VALA DE BORDADURA (Ø0.30)

- DESCIDA DE TALUDE EM MEIA-CANA (Ø0.40)

- VALA DE PÉ DE TALUDE TRIÂNGULAR

- CONTINUIDADE DE VALETAS SOB SERVENTIAS  COM MANILHAS E REVESTIMENTO SUPERIOR EM BETÃO

- BOCAS DE PROTECÇÃO À DESCARGA EM BETÃO ARMADO

TC

CVx

S2x

S1x

S3x

CLx

- COLECTOR EM BETÃO (Ø E MATERIAL INDICADO)

- VALA DE PLATAFORMA TRIÂNGULAR

- VALETA DE BANQUETA EM MEIA-CANA (Ø0.30)

- CAIXA DE LIGAÇÃO ENTRE AS VALETAS DE BANQUETA E DESCIDAS DE TALUDE

- CAIXA DE LIGAÇÃO / DERIVAÇÃO NAS VALETAS

- BACIA DE DISSIPAÇÃO EM ENROCAMENTO

CVx
- CAIXA DE VISITA CIRCULAR COM GRELHA METÁLICA

S4x - SUMIDOURO TIPO 4

- PASSAGEM GALGÁVEL

- PASSAGEM NÃO GALGÁVEL

- VALETA DE PLATAFORMA EM TRIÂNGULAR

NOTAS

- ELIPSÓIDE DE REFERÊNCIA GRS80;

- PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA: TRANSVERSA DE MERCATOR;

- DATUM PT-TM06-ETRS89; DATUM ALTIMÉTRICO DE CASCAIS.

- AS INCLINAÇÕES INDICADAS PARA AS ESCAVAÇÕES PODERÃO SER ALTERADAS, APÓS APROVAÇÃO DO DONO DE OBRA, MEDIANTE O TIPO DE MATERIAIS INTERESSADOS.

- A COTA ABSOLUTA +515.90 (COTA RELATIVA 00.00) REFERE-SE À COTA DA CABEÇA DOS LANCIS DA VIA DOS TRANSFORMADORES.

- A COTA DA TERRAPLENAGEM DE REFERÊNCIA REFERE-SE Á COTA -0.07.

- AS TAMPAS METÁLICAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM JUNTA.

- AS CAIXAS DE ESGOTOS DOMÉSTICOS, PLUVIAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ÓLEOS E PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS  NAS TAMPAS.

- DIÂMETRO E EXTENSÃO DAS TRAVESSIAS/COLECTORES CONFORME INDICADO NA RESPECTIVA PLANTA GERAL E OU PERFIS LONGITUDINAIS.

- AS JUNTAS ENTRE AS MEIAS CANAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SELADAS.

- AS MANILHAS DAS CAIXAS DE VISITA DEVERÃO SER DEVIDAMENTE REFECHADAS.
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ACESSO À SUBESTAÇÃO

CAMINHO

CAMINHO

Rede Eléctrica Nacional, S.A.

Released 72077SRBP

SUBESTAÇÃO DE RIBEIRA DE PENA 400/60kV
 

SIMBOLOGIA

- COLECTOR EM PP/PPd (Ø E MATERIAL INDICADO)

- COLECTOR EM PVC Ø110

- SENTIDO DE ESCOAMENTO

- TRAVESSIA EM COLECTOR

- CAIXA DE LIGAÇÃO (VER DESENHO GE 20882)

- BUEIRO NO MURO DA VEDAÇÃO PERIFÉRICA

- SUMIDOURO TIPO 1 (VER DESENHO GE 20878)

- SUMIDOURO TIPO 2 (VER DESENHO GE 20879)

- SUMIDOURO TIPO 3

- VALETA TRAPEZOIDAL EM BETÃO

- VALETA TRAPEZOIDAL EM BETÃO SOBRE COLECTOR

- VALETA TRAPEZOIDAL COM SENTIDO DE PENDENTE

- CAIXA DE LIGAÇÃO DA VALETA DE BORDADURA À DESCIDA DE TALUDE EM ATERRO

- DISSIPADOR DE ENERGIA EM ENROCAMENTO ARGAMASSADO NA BASE DO TALUDE DE ATERRO

- CAIXA DE VISITA CIRCULAR

- VALETA DE PLATAFORMA EM MEIA CANA (Ø0.40)

- VALA DE CRISTA DE TALUDE (Ø0.40)

- VALA DE PÉ DE TALUDE (Ø0.40)

- VALA DE BORDADURA (Ø0.30)

- DESCIDA DE TALUDE EM MEIA-CANA (Ø0.40)

- VALA DE PÉ DE TALUDE TRIÂNGULAR

- CONTINUIDADE DE VALETAS SOB SERVENTIAS  COM MANILHAS E REVESTIMENTO SUPERIOR EM BETÃO

- BOCAS DE PROTECÇÃO À DESCARGA EM BETÃO ARMADO

TC

CVx

S2x

S1x

S3x

CLx

- COLECTOR EM BETÃO (Ø E MATERIAL INDICADO)

- VALA DE PLATAFORMA TRIÂNGULAR

- VALETA DE BANQUETA EM MEIA-CANA (Ø0.30)

- CAIXA DE LIGAÇÃO ENTRE AS VALETAS DE BANQUETA E DESCIDAS DE TALUDE

- CAIXA DE LIGAÇÃO / DERIVAÇÃO NAS VALETAS

- BACIA DE DISSIPAÇÃO EM ENROCAMENTO

CVx
- CAIXA DE VISITA CIRCULAR COM GRELHA METÁLICA

S4x - SUMIDOURO TIPO 4

- PASSAGEM GALGÁVEL

- PASSAGEM NÃO GALGÁVEL

- VALETA DE PLATAFORMA EM TRIÂNGULAR

NOTAS

- ELIPSÓIDE DE REFERÊNCIA GRS80;

- PROJEÇÃO CARTOGRÁFICA: TRANSVERSA DE MERCATOR;

- DATUM PT-TM06-ETRS89; DATUM ALTIMÉTRICO DE CASCAIS.

- AS INCLINAÇÕES INDICADAS PARA AS ESCAVAÇÕES PODERÃO SER ALTERADAS, APÓS APROVAÇÃO DO DONO DE OBRA, MEDIANTE O TIPO DE MATERIAIS INTERESSADOS.

- A COTA ABSOLUTA +515.90 (COTA RELATIVA 00.00) REFERE-SE À COTA DA CABEÇA DOS LANCIS DA VIA DOS TRANSFORMADORES.

- A COTA DA TERRAPLENAGEM DE REFERÊNCIA REFERE-SE Á COTA -0.07.

- AS TAMPAS METÁLICAS DEVERÃO SER FORNECIDAS COM JUNTA.

- AS CAIXAS DE ESGOTOS DOMÉSTICOS, PLUVIAIS, DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA, ÓLEOS E PASSAGEM DE FIBRA ÓPTICA DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS  NAS TAMPAS.

- DIÂMETRO E EXTENSÃO DAS TRAVESSIAS/COLECTORES CONFORME INDICADO NA RESPECTIVA PLANTA GERAL E OU PERFIS LONGITUDINAIS.

- AS JUNTAS ENTRE AS MEIAS CANAS DEVERÃO SER DEVIDAMENTE SELADAS.

- AS MANILHAS DAS CAIXAS DE VISITA DEVERÃO SER DEVIDAMENTE REFECHADAS.
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