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geral@proman.pt www.proman.pt 

 
AFOCELCA – CENTRAL DE OPERAÇÕES  
CELBI / LEIROSA  

                                                                                                                     3081-853 FIGUEIRA DA FOZ 

 
Referência nº PRO/01358/1804 

Data: Lisboa, 2018/04/12 
 
Assunto:      RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE RIBEIRA DE PENA, A 
400/60 KV – APRECIAÇÃO DO PROJETO FINAL 
 
Exmos. Senhores 
 
No âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Subestação 

de Ribeira de Pena, a 400/60 kV, na sequência do qual se procedeu à consulta da AFOCELCA em setembro de 

2017, persiste a necessidade de nova consulta. 

O solicitado surge da necessidade de o RECAPE dar cumprimento ao requisito da DIA emitida, em particular a 
Condicionante n.º 11 da DIA (Processo AIA 2621) que requer a demonstração de que o projeto de execução assegura 
a: 

”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 n.º 

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.” 

Apresenta-se assim, no CD que acompanha a carta, peças do projeto de execução da subestação, incluindo a 

localização do respetivo acesso, para o qual se solicita a vossa validação, em matéria de sinalização/balizagem e 

servidões aeronáuticas. 

Atendendo à premência em concluir o RECAPE a curto prazo, solicitávamos a maior brevidade possível na aná lise 

da solução final do projeto, que agora se apresenta, sendo desejável da receção da vossa resposta até ao dia 20 

de abril de 2018, para o mail andreia.rocha@proman.pt. 

Agradecendo a atenção dispensada, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

 

Cristina Reis 

Coordenadora-geral do RECAPE 

 

Alameda Fernão Lopes, nº 16, 10º Piso - 1495-190 Algés - Portugal  
Telf: +351 213 041 050  
Fax: +351 300 013 498  
Contribuinte nº 501 201 840  
Capital Social 1.000.000 Euros - C.R.C. Lisboa 
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ANAC – AUTORIDADE NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  

RUA B - EDIFÍCIO 4, AEROPORTO HUMBERTO DELGADO  

1749-034 LISBOA 
 
Referência nº PRO/01359/1804 
Data: Lisboa, 2018/04/12 
 
Assunto:      RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE RIBEIRA DE PENA, A 

400/60 KV – APRECIAÇÃO DO PROJETO FINAL 

 
Exmos. Senhores 
 
No âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Subestação 

de Ribeira de Pena, a 400/60 kV, na sequência do qual se procedeu à consulta da ANAC em setembro de 2017, e 

cuja resposta muito agradecemos, persiste a necessidade de nova consulta. 

O solicitado surge da necessidade de o RECAPE dar cumprimento ao requisito da DIA emitida, em particular a 

Condicionante n.º 11 da DIA (Processo AIA 2621) que requer a demonstração de que o projeto de execução assegura 

a: 

”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 n.º 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.” 

Apresenta-se assim, no CD que acompanha a carta, peças do projeto de execução da subestação, incluindo a 

localização do respetivo acesso, para o qual se solicita a vossa validação, em matéria de sinalização/balizagem e 

servidões aeronáuticas. 

Atendendo à premência em concluir o RECAPE a curto prazo, solicitávamos a maior brevidade possível na aná lise 

da solução final do projeto, que agora se apresenta, sendo desejável da receção da vossa resposta até ao dia 20 

de abril de 2018, para o mail andreia.rocha@proman.pt. 

Agradecendo a atenção dispensada, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

 

Cristina Reis 

Coordenadora-geral do RECAPE 

 

Alameda Fernão Lopes, nº 16, 10º Piso - 1495-190 Algés - Portugal  
Telf: +351 213 041 050  
Fax: +351 300 013 498  
Contribuinte nº 501 201 840  
Capital Social 1.000.000 Euros - C.R.C. Lisboa 
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AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL  

AV. DO FORTE EM CARNAXIDE 

2797-112 CARNAXIDE 
 
Referência nº PRO/01360/1804 
Data: Lisboa, 2018/04/12 
 
Assunto:   RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE RIBEIRA DE PENA 400/60 KV 
– APRECIAÇÃO DO PROJETO FINAL 
 
Exmos. Senhores 
 
No âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Subestação 

de Ribeira de Pena a 400 /60 kV, na sequência do qual se procedeu à  consulta da ANPC em setembro de 2017, 

persiste a necessidade de nova consulta. 

O solicitado surge da necessidade de o RECAPE dar cumprimento ao requisito da DIA emitida, em particular as 

Condicionantes n.º 6 e 11 da DIA (Processo 2621) que requerem a demonstração de que o projeto de execução 

assegura que: 

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

Civil, em matéria de risco.” 

“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 n.º 

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.” 

Apresenta-se assim, no CD que acompanha a carta, peças do projeto de execução da subestação, incluindo a 

localização do respetivo acesso, para o qual se solicita a vossa validação, em matéria de risco e de 

sinalização/balizagem e servidões aeronáuticas . 

Atendendo à premência em concluir o RECAPE a curto prazo, solicitávamos a maior brevidade possível na aná lise 

da solução final do projeto, que agora se apresenta, sendo desejável da receção da vossa resposta até ao dia 20 

de abril de 2018, para o mail andreia.rocha@proman.pt. 

Agradecendo a atenção dispensada, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 
3 
 

 
Cristina Reis 
Coordenadora-geral do RECAPE 

 

Alameda Fernão Lopes, nº 16, 10º Piso - 1495-190 Algés - Portugal  
Telf: +351 213 041 050  
Fax: +351 300 013 498  
Contribuinte nº 501 201 840  
Capital Social 1.000.000 Euros - C.R.C. Lisboa 
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FORÇA AÉREA 

GABINETE DO CHEFE DE ESTADO-MAIOR  

AV. LEITE DE VASCONCELOS, N.º 4 

2614-506 AMADORA 
 
Referência nº PRO/01361/1804 
Data: Lisboa, 2018/04/12 
 
Assunto:      RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE RIBEIRA DE PENA, A 
400/60 KV – APRECIAÇÃO DO PROJETO FINAL 
 
Exmos. Senhores 
 
No âmbito da elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) da Subestação 

de Ribeira de Pena, a 400/60 kV, na sequência do qual se procedeu à consulta da Força Aérea em setembro de 

2017, e cuja V. resposta muito agradecemos, persiste a necessidade de nova consulta. 

O solicitado surge da necessidade de o RECAPE dar cumprimento ao requisito da DIA emitida, em particular a 

Condicionante n.º 11 da DIA (Processo AIA 2621) que requer a demonstração de que o projeto de execução assegura 

a: 

”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 n.º 

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.” 

Apresenta-se assim, no CD que acompanha a carta, peças do projeto de execução da subestação, incluindo a 

localização do respetivo acesso, para o qual se solicita a vossa validação, em matéria de sinalização/balizagem e 

servidões aeronáuticas. 

Atendendo à premência em concluir o RECAPE a curto prazo, solicitávamos a maior brevidade possível na aná lise 

da solução final do projeto, que agora se apresenta, sendo desejável da receção da vossa resposta até ao dia 20 

de abril de 2018, para o mail andreia.rocha@proman.pt. 

Agradecendo a atenção dispensada, subscrevemo-nos com os melhores cumprimentos, 

 

 

Cristina Reis 

Coordenadora-geral do RECAPE 
 

 

Alameda Fernão Lopes, nº 16, 10º Piso - 1495-190 Algés - Portugal  
Telf: +351 213 041 050  
Fax: +351 300 013 498  
Contribuinte nº 501 201 840  
Capital Social 1.000.000 Euros - C.R.C. Lisboa 
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andreia.rocha@proman.pt

De: Patrícia Neto <Patricia.Neto@ren.pt>
Enviado: 29 de maio de 2018 11:25
Para: Andreia Rocha
Assunto: FW: CM de Ribeira de Pena - questões para reunião.

 
 

De: Pedro Fernandes  
Enviada: 24 de maio de 2018 14:52 
Para: jose.bastos@cm-rpena.pt 
Cc: Patrícia Neto <Patricia.Neto@ren.pt> 
Assunto: FW: CM de Ribeira de Pena - questões para reunião. 
 
Boa tarde Eng.º José Carlos, 
 
A questão que lhe falei pretende-se com o seguinte aspecto para o qual agradecia a vossa pronuncia na resposta à 
Carta remetida pela Proman: 

 
Condicionante 4 

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. 

 
Envio, através do seguinte link, as Plantas Gerais – Instalação Inicial – Plataforma e Via de Acesso, para validação: 
https://we.tl/h3pqgGqIx1  
Qualquer questão disponha. 
 
Cumprimentos, 
 
Pedro Fernandes 
Qualidade, Ambiente e Segurança 

 
REN Serviços, S.A. 
Av. Estados Unidos da América, 55 
1749-061 Lisboa – Portugal 
www.ren.pt 
Tel.: (+351) 21 001 31 36 |Fax:(+351) 210 013 580 
Telem.: (+351) 92 752 35 14 
pedro.fernandes@ren.pt  
 
ESTE E-MAIL É AMIGO DO AMBIENTE. PONDERE ANTES DE O IMPRIMIR! 
THIS EMAIL IS ENVIRONMENT FRIENDLY. THINK BEFORE PRINTING! 
Este e-mail é confidencial e apenas pode ser lido, copiado ou utilizado pelo destinatário.  
Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente através de e-mail ou pelo telefone +351 210 013 500.  
This e-mail is confidential and may only be read, copied or used by the addressee. 
If you have received it by mistake, please contact the sender by e-mail or telephone +351 210 013 500 
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andreia.rocha@proman.pt

Assunto: FW: Adutora - Bragadas

 

De: Jose Carlos Coelho Moura Bastos <Jose.Bastos@cm-rpena.pt>  
Enviada: 18 de maio de 2018 15:51 
Para: André Carvalheira <andre.carvalheira@ren.pt> 
Cc: André Santos <andre.santos@ren.pt>; Manuel Severina <manuel.severina@ren.pt>; Patrícia Neto 
<Patricia.Neto@ren.pt> 
Assunto: RE: Adutora - Bragadas 
 
Boa tarde André. 
 
Segundo o serviço de águas a adutora passa do lado direito da estrada sentido Boticas-Ribeira de Pena. 
 
 

 

A t e n t a m e n t e ,  

J o s é  B a s t o s  

C h e f e  de  D i v i s ã o   

 

 
 
DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS  
P r a ç a  d o  M u n i c í p i o  4 8 7 0 -1 5 2  R i b e i r a  d e  P e n a |  f i x o :  + 35 1  2 5 9  4 9 0  5 00  |  mó v el :  + 3 51  9 6 5  2 3 0  8 67  |  V o i p :  
3 1 5 * 9 7 7  
E m a i l :  j os e .b a s t os @ cm - r p e n a .p t  |  w e b:  w w w .c m - r pe na .p t  |  E m ai l  Ge r a l :ge r a l @ cm - r p e na .p t  
 

P Antes de imprimir pense na sua responsabilidade e compromisso para com o MEIO AMBIENTE! Consider the ENVIRONMENT. Please don't 

print this e-mail unless you really need to. 
 

De: André Carvalheira [mailto:andre.carvalheira@ren.pt]  
Enviada: 18 de maio de 2018 11:27 
Para: Jose Carlos Coelho Moura Bastos <Jose.Bastos@cm-rpena.pt> 
Cc: André Santos <andre.santos@ren.pt>; Manuel Severina <manuel.severina@ren.pt>; Patrícia Neto 
<Patricia.Neto@ren.pt> 
Assunto: Adutora - Bragadas 
 
Caro José Bastos, 
 
Na sequência da N/ visita na passada quarta-feira, agradecemos confirmação da inexistência da adutora, assinalada 
abaixo. 
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Agradecemos a disponibilidade. 
 
Qualquer dúvida ou esclarecimento disponham. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
André Carvalheira 

Gestão de Ativos - Projeto 

 
REN Rede Eléctrica Nacional, S.A. 
Rua Casal dos Mogos, 175 
4470-259 Maia – Portugal 
www.ren.pt 
Tel.: (+351) 220 011 606 | Tlm.: (+351) 968 573 701 |  Fax:(+351) 210 013 100  
andre.carvalheira@ren.pt 
 
 
ESTE E-MAIL É AMIGO DO AMBIENTE. PONDERE ANTES DE O IMPRIMIR! 
THIS EMAIL IS ENVIRONMENT FRIENDLY. THINK BEFORE PRINTING! 
Este e-mail é confidencial e apenas pode ser lido, copiado ou utilizado pelo destinatário.  
Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente através de e-mail ou pelo telefone +351 21 001 3500 e elimine-o imediatamente.  
This e-mail is confidential and may only be read, copied or used by the addressee. 
If you have received it by mistake, please contact the sender by e-mail or telephone +351 210 013 500 and delete it immediatelly. 
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andreia.rocha@proman.pt

De: Patrícia Neto <Patricia.Neto@ren.pt>
Enviado: 29 de maio de 2018 11:25
Para: Andreia Rocha
Assunto: FW: CM de Ribeira de Pena - questões para reunião.

 
 

De: Pedro Fernandes  
Enviada: 24 de maio de 2018 14:52 
Para: jose.bastos@cm-rpena.pt 
Cc: Patrícia Neto <Patricia.Neto@ren.pt> 
Assunto: FW: CM de Ribeira de Pena - questões para reunião. 
 
Boa tarde Eng.º José Carlos, 
 
A questão que lhe falei pretende-se com o seguinte aspecto para o qual agradecia a vossa pronuncia na resposta à 
Carta remetida pela Proman: 

 
Condicionante 4 

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. 

 
Envio, através do seguinte link, as Plantas Gerais – Instalação Inicial – Plataforma e Via de Acesso, para validação: 
https://we.tl/h3pqgGqIx1  
Qualquer questão disponha. 
 
Cumprimentos, 
 
Pedro Fernandes 
Qualidade, Ambiente e Segurança 

 
REN Serviços, S.A. 
Av. Estados Unidos da América, 55 
1749-061 Lisboa – Portugal 
www.ren.pt 
Tel.: (+351) 21 001 31 36 |Fax:(+351) 210 013 580 
Telem.: (+351) 92 752 35 14 
pedro.fernandes@ren.pt  
 
ESTE E-MAIL É AMIGO DO AMBIENTE. PONDERE ANTES DE O IMPRIMIR! 
THIS EMAIL IS ENVIRONMENT FRIENDLY. THINK BEFORE PRINTING! 
Este e-mail é confidencial e apenas pode ser lido, copiado ou utilizado pelo destinatário.  
Se o recebeu por engano, por favor contacte o remetente através de e-mail ou pelo telefone +351 210 013 500.  
This e-mail is confidential and may only be read, copied or used by the addressee. 
If you have received it by mistake, please contact the sender by e-mail or telephone +351 210 013 500 
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