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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento consiste no plano de acessos da Linha entre Viçoso e Tavira, a
150 kV, submetido a AIA em Fase de Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de
Execução, e que se desenvolve nos concelhos de Alcoutim e Tavira. Este plano deverá
ser aplicado pela entidade executante da empreitada de construção.
No desenvolvimento do projeto teve-se a preocupação de, sempre que possível, colocar
os apoios junto de acessos já existentes de modo a privilegiar a sua utilização.
Para chegar aos locais de implantação dos apoios da linha em avaliação foram, portanto,
maximizadas as situações de utilização e/ou beneficiação de caminhos ou acessos
existentes, de forma a minimizar a afetação de solos e vegetação.
De referir que o início do traçado dos acessos criados é a estrada alcatroada mais
próxima dos apoios.
Os novos acessos, reduzidos ao estritamente necessário, foram determinados com base
nas curvas de nível e no gradiente máximo viável para os acessos dos veículos e da
maquinaria, de modo a estabelecer um equilíbrio entre a orografia do terreno e a
extensão do acesso.
Na definição dos acessos evitou-se, sempre que possível, a afetação de áreas sociais,
linhas de água, como também, exemplares arbóreos, de forma a minimizar os potenciais
impactes.
O proponente do Projeto, é a Galp Parques Fotovoltaicos de Alcoutim, Lda. e o
responsável pelo projeto técnico da infraestrutura, é a Eletrolinhas, S.A.
A elaboração do Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução
(RECAPE) da Linha Viçoso-Tavira, a 150 KV foi da responsabilidade da AGRI-PRO
Ambiente, Consultores S.A..
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2.

CONDICIONANTES E MEDIDAS
LOCALIZAÇÃO DOS ACESSOS

DE

MINIMIZAÇÃO

APLICÁVEIS

À

Na definição dos acessos de ligação aos apoios da Linha, foram identificados as
seguintes condicionantes:
•

Ocorrências patrimoniais e suas áreas de proteção e salvaguarda;

•

Reserva Ecológica Nacional (REN);

•

Áreas agrícolas;

•

Habitats da Diretiva Comunitária Habitat de maior relevo;

•

Outros.

Consideram-se os Habitats 6310 (sistemas Agro-Florestais de Azinheira) e o 4030pt5
(Vegetação esclerófita). Em fase de projeto de execução, durante a definição do traçado
da diretriz da linha elétrica e dos respetivos apoios, evitou-se a colocação de apoios
nestas manchas para minimizar os impactes sobre as mesmas, bem como para
minimizar as ações de corte e/ou decote nos habitats que são intercetados pela faixa de
proteção à linha.
As medidas de minimização aplicáveis à localização dos acessos e tidas em
consideração para a definição dos mesmos no presente Plano de Acessos são as
seguintes:
1. Na definição dos acessos a abrir e nos caminhos a beneficiar foi considerada a
minimização da afetação das condicionantes representadas no Desenho 1
(Folhas 1 a 2) do Anexo III.
2. Na definição dos acessos aos locais dos apoios foi dada preferência, sempre que
possível, à utilização de estradas e caminhos de acesso, já existentes, em
detrimento da abertura de acessos temporários, nomeadamente:
•

Estradas Nacionais;

•

Estradas e Caminhos Municipais;

•

Caminhos agrícolas e florestais;

•

Arruamentos.

3. Na definição dos novos acessos a abrir e caminhos existentes a melhorar foram
salvaguardadas, sempre que possível, as seguintes condicionantes:
•

Ocorrências patrimoniais e suas áreas de proteção e salvaguarda (50 m);

•

Afetação de áreas de RAN e REN;

•

Áreas agrícolas;

•

Habitats da Diretiva Comunitária, de maior relevo, (Habitats 6310 e 4030pt5);

•

Vegetação arbórea com interesse botânico e paisagístico, nomeadamente
carvalhos;

•

Uma distância mínima de 10 m das linhas de água.
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3.

DESCRIÇÃO DAS INTERVENÇÕES A REALIZAR

O Projeto da Linha Elétrica Dupla entre Viçoso e Tavira, a 150 KV, tem como o objetivo
estabelecer a ligação entre a futura subestação de Viçoso e a subestação de Tavira, num
total de cerca de 16,6 km e 45 apoios, nos concelhos de Alcoutim e Tavira.
O desenvolvimento da Linha a 150 kV tem início na subestação do Viçoso, na parte norte
da área de estudo seguindo para sul até ao apoio P10/V6. Do apoio P10/V6 até ao apoio
P15/V8, a linha segue paralela à linha existente 4065-LTVR.PGN.
Após o apoio P15/V8 a linha afasta-se gradualmente da linha existente 4065-LTVR.PGN,
até a Rocha da Garcia, onde inflete para sul até à povoação de Malfrades.
Tal acontece pelo facto de existir nesse local uma extensa área afeta a uma central solar
já licenciada. Esta central solar pertence à Solara 4, Energias Renováveis e possui uma
potência de 2000 kw.
Após este ponto a linha em avaliação inflete para sudoeste de forma a assegurar o
afastamento máximo (dentro do corredor aprovado) da povoação de Malfrades, seguindo
desta forma até à subestação de Tavira, de forma a assegurar a conformidade com a
Central Solara 4, bem como a localização do ponto de ligação na subestação de Tavira
que se trata de uma infraestrutura já existente.
A execução dos acessos para os apoios da Linha a 150 kV, entre Viçoso e Tavira tem em
conta o seguinte:

•

Os acessos serão sempre validados/acordados com os proprietários em fase de
obra e aprovados pela Equipa de Acompanhamento Ambiental;

•

Para o transporte das ferramentas e equipamentos necessários à colocação dos
apoios utilizam-se carrinhas de cabine dupla até 3,5 toneladas ou camiões de 2
eixos até 5 toneladas (sobretudo durante a montagem dos cabos);

•

No decorrer da execução das fundações, serão utilizadas retroescavadoras e
autobetoneiras com capacidade até 8 m3 utilizando o trajeto entre a central de
betão e os locais dos apoios, havendo a preocupação de selecionar uma central
de betão tão próxima quanto possível do local da obra;

•

O transporte dos atados das cantoneiras que constitui o transporte dos apoios do
estaleiro para os locais de implantação, é normalmente efetuado por camiões de 2
eixos com capacidade até 13 toneladas. O levantamento dos apoios é feito por
autogruas com capacidade variável entre 25 e 120 toneladas (normalmente 1 por
apoio);

•

De modo a mobilizar para os locais de intervenção os equipamentos
anteriormente referidos, e por forma a poder-se minimizar eventuais
constrangimentos e incómodos, é sempre efetuado um planeamento rigoroso dos
trajetos a utilizar, otimizando-se também, os recursos disponíveis. Refira-se a este
propósito, que não é previsível que aconteçam situações de constrangimentos de
trânsito;
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•

A ausência de caminhos na vizinhança de alguns apoios a instalar implica a
necessidade de abrir acessos, o que poderá implicar a necessidade de proceder a
desmatações, abate de exemplares arbóreos e eventuais movimentações de
terras;

•

No caso dos acessos a beneficiar, as atividades a realizar traduzem-se na
regularização e/ou alargamento (por via da desmatação) do acesso já existente,
sendo necessário, em algumas situações, proceder ao abate de exemplares
arbóreos.

No Anexo IV apresenta-se, o perfil tipo para as situações de aterro e escavação, onde se
pode verificar que a modelação dos taludes privilegia as pendentes inferiores a 1:2 (V:H).
Para além disso, é apresentado um perfil tipo das ph’s que possam eventualmente vir a
ser adotadas, sendo de referir que não está prevista a sua necessidade, dado que os
acessos a construir ou a beneficiar não afetem diretamente linhas de água. Conforme se
pode verificar também, prevê-se que os acessos terão uma largura de cerca de 3 m, com
exceção dos acessos já existentes, de maior dimensão, e nos quais não iremos intervir e
do acesso à subestação que se prevê a sua beneficiação com uma largura máxima
de 5 m.
No Desenho 1 (Folhas 1 a 2), do Anexo III apresenta-se a representação cartográfica do
Plano de Acessos à escala 1/10 000 com todas as condicionantes aplicáveis
preconizadas no presente RECAPE, sendo que muitas delas tenham sido previamente
avaliadas e consideradas no EIA.

4.

JUSTIFICAÇÃO DA SELEÇÃO DOS ACESSOS

Os acessos propostos não apresentam alternativas dignas de registo, devido ao facto de
terem sido selecionados de acordo com as linhas orientadoras de forma a causar o
mínimo de afetações.

5.

AVALIAÇÃO DOS IMPACTES

A identificação dos potenciais impactes ambientais referentes à realização dos acessos
propostos foi feita com base na consideração das suas características intrínsecas e das
inerentes ao respetivo local de instalação/abertura.
De uma forma global, e tendo em consideração as condicionantes identificadas no
presente Plano de Acessos, identificam-se como mais relevantes os fatores ambientais
Solos, Flora e Vegetação e Património.
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Os critérios considerados para estabelecer a avaliação de impactes foram os seguintes:
•

Os impactes negativos sobre os solos e a ocupação do solo serão considerados
significativos se forem afetadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos
possuírem boa aptidão para fins diferentes dos previstos, devendo ser
considerados muito significativos se o Plano de Acessos afetar em grande
extensão áreas inseridas ou potencialmente inseríveis na Reserva Agrícola
Nacional, ou área com culturas agrícolas relevantes;

•

Os impactes negativos sobre a flora e vegetação serão considerados
significativos se determinarem afetações de espécies de elevado valor ecológico,
ou de espécies vegetais endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de algum
modo o património natural protegido por legislação específica; os impactes serão
considerados muito significativos se a importância dos equilíbrios ou das espécies
afetadas for grande ou ainda se a extensão das áreas afetadas for considerável;

•

Os impactes negativos sobre o património serão considerados significativos se
determinarem importantes afetações sobre o património arqueológico e
arquitetónico; os impactes serão considerados muito significativos se ações sobre
o património implicarem uma destruição total da ocorrência, especialmente se a
mesma tiver um elevado valor patrimonial;

•

Os impactes negativos sobre os recursos hídricos serão considerados
significativos se determinarem importantes afetações sobre as linhas de água;

•

Os impactes negativos sobre a socioeconomia serão considerados significativos
se traduzirem incómodo para as populações afetadas; serão considerados muito
significativos se ocorrer afetação de habitações ou equipamentos sociais
sensíveis (escolas, centros de saúde).

Tendo por base o Desenho 1 (Folhas 1 a 2), do Anexo III, que apresenta o Plano de
Acessos com todas as condicionantes aplicáveis preconizadas e presentemente no
RECAPE, e o subsequente preenchimento do Anexo I (onde se encontra patente a
análise do cumprimento das condicionantes identificadas por apoio), foram identificados
os impactes à implementação do presente Plano de Acessos.
Apoio P1/V1
O acesso para este apoio e consecutivamente à subestação do Viçoso, inicia-se na
EN124. Será necessário construir um novo acesso com uma extensão de cerca de
37 metros. Esta área trata-se de área classificada como REN.
Existindo a necessidade da abertura de um pequeno troço (com cerca de 37 m), nas
imediações do apoio, nessa secção haverá a necessidade de regularização do terreno,
não havendo no entanto a necessidade de abate de espécies arbóreas, tanto ou mais se
tivermos em consideração que o uso do solo corresponde a áreas lavradas sem
vegetação.
Os impactes decorrentes da beneficiação e abertura do acesso a este apoio são como
pouco significativos.
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Apoio 2/V2
O acesso para o apoio P2 corresponde a um acesso já existente (cerca de 278 m), que
não necessitará de ser alargado e regularizado, e na abertura de um pequeno troço novo,
com 11 metros, o que implicará a desmatação de uma área de uso do solo
presentemente ocupado por pastagens.
Este acesso novo desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional
(REN).
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P2, os impactes
decorrentes da abertura do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio 3/V3
O acesso para este apoio faz-se a partir da EN 124 utilizando um caminho de terra
existente com características para esta utilização. Será no entanto necessário a abertura
de um troço novo, com 145 metros, numa área essencialmente de culturas temporárias
de sequeiro, em pousio integrante da Reserva Ecológica Nacional (REN). Na envolvente
ocorre uma área florestal de pinheiro manso, não se prevendo, no entanto, a necessidade
de abate de espécies arbóreas.
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos, dado que as medidas adotadas evitaram desde logo a necessidade
de abate de espécies arbóreas.
Apoio 4
Tal como no caso anterior, o acesso para este apoio corresponde na sua maior extensão,
cerca de 1271 metros, a acessos existentes que aparentemente possuem características
para ser utilizado para este mesmo fim, não sendo por isso necessários uma
beneficiação/melhoria da via. Será no entanto necessário proceder à abertura de um
troço novo, com apenas cerca de 32 metros de extensão, numa área de matos.
Este novo acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional
(REN).
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Apoio P5/V4
O acesso para o P5 corresponde a um acesso com cerca de 1583 metros que, se inicia
na EM1045, que eventualmente não será necessário beneficiar, pelo que não deverá ser
nem alargado nem regularizado. Para além disso será necessário a abertura de um
pequeno troço novo (cerca de 54 metros), localizado sobre pastagens.
De referir que este novo acesso se localiza a cerca de 22 metros dos limites da área de
proteção patrimonial da Alcaria, correspondendo apenas a um desvio de um acesso já
existente para chegar até ao apoio.
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Este novo acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional
(REN).
Este acesso localiza-se a cerca de 505 m de um ponto de água de combate a incêndios
do IGEO.
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P5, os impactes
decorrentes da beneficiação e abertura do acesso a este apoio são pouco significativos.
Apoio P6
O acesso para este apoio utilizará grande parte do acesso utilizado para aceder ao apoio
P5/V4, com cerca de 241 m. Utilizará, após esse ponto, um acesso já existente com
cerca de 578 m sendo necessário, posteriormente, a abertura de um troço novo (55
metros), numa zona de matos o que implicará eventualmente a desmatação dos matos,
alguma regularização do terreno. Este novo acesso desenvolve-se em áreas integrantes
na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Este acesso localiza-se a cerca de 425 m do ponto de água de combate a incêndios do
IGEO.
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Apoio P7/V5
Tal como no caso anterior, o acesso para este apoio corresponde na sua maior parte à
utilização de um caminho já existente, sendo que será necessária neste caso, uma
melhoria de um acesso existente, em cerca de 145 metros e à abertura de um troço novo
(82 metros), inserido numa área de pinheiro manso, com subcoberto de matos, o que
exigirá a desmatação e regularização do terreno, não sendo no entanto previsto o abate
de árvores.
Este novo acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional
(REN), sendo de realçar que apesar deste novo acesso ter 82 metros de extensão,
verifica-se que apenas em 30 m de extensão ocorre área de REN.
Os impactes neste acesso, pelo anteriormente exposto, são considerados como pouco
significativos.
Apoio P8
O acesso para este apoio corresponde a uma situação de utilização de um caminho já
existente, não estando prevista a necessidade de qualquer intervenção no caminho
existente na medida em que o mesmo possui as características necessárias para a sua
utilização. Este acesso está localizado numa zona de matos. Para este propósito não se
prevê ser necessário a regularização do terreno
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Este acesso localiza-se a cerca de 380 m do ponto de água de combate a incêndios do
IGEO.
Os impactes neste acesso, pelo anteriormente exposto, são considerados como
inexistentes pouco significativos.
Apoio P9
O acesso para este apoio será efetuado a partir do acesso já utilizado parra aceder ao
P8, correspondendo à utilização de acessos já existentes sem se prever ser necessário
qualquer intervenção no mesmo (882 m de extensão). Será necessário abrir um troço
novo (33 m) numa área de espaço florestal de pinheiro manso, com subcoberto de matos.
No acesso novo não se prevê que seja necessário, para além da desmatação e
regularização do terreno, o recurso ao abate de pinheiros para aceder ao local do apoio.
Assim os impactes decorrentes da beneficiação e abertura deste acesso são
considerados como pouco significativos.
Apoio P10/V6
O acesso para o apoio P10 será efetuado a partir de um acesso existente (o que inflete
da EM 1045), que tal como nos casos anteriores também será o acesso já utilizado para
aceder aos apoios anteriores com cerca de 1110 metros a partir do acesso que inflete
para permitir chegar ao apoio P8. Trata-se de um caminho de terra existente, no qual não
se prevê a necessidade de melhoramento/beneficiação do mesmo. Será depois
necessário construir um acesso novo, com cerca de 165 metros que se localiza
essencialmente numa área de matos ainda que ocorra pontualmente pinhal manso.
Em qualquer um dos troços (existente e o novo) não prevê-se que seja necessário, para
além da desmatação e regularização do terreno, o recurso ao abate de árvores para
aceder ao local do apoio.
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como pouco
significativos na medida em que não estão previstas quaisquer trabalhos sobre o acesso
já existente e que, no caso do troço novo, apenas ocorrerá eventualmente a desmatação
dos matos e a regularização do terreno.
Apoio P11/V7
O acesso para o apoio P11 aproveita uma extensão de um caminho existente, que a
partir do ponto que permite o acesso ao apoio anterior tem cerca de 1352 metros,
aparentemente sem necessidade de intervenção.
Este acesso localiza-se a cerca de 460 m do ponto de água de combate a incêndios do
IGEO.
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Tendo por base o exposto, os impactes decorrentes da utilização deste acesso são
considerados como inexistentes na medida em que não estão previstas medidas sobre o
acesso já existente.
Apoio P12
O acesso para o apoio P12 aproveita, em parte, o acesso já existente para o apoio P11,
tratando-se por isso de um acesso sem necessidade de efetuar melhorias ou
beneficiações. Este acesso a partir da bifurcação para o acesso P1 tem cerca de 1100
metros. A partir deste será necessário proceder à abertura de pequeno troço novo (68 m).
Este acesso tem a mesma ocupação do uso do solo que o anterior, ou seja, pinhal
manso, com subcoberto de matos. Será necessário, no acesso novo, proceder à
desmatação, regularização e alargamento do caminho ainda que não seja necessário o
abate de espécies florestais.
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como pouco
significativos.
Apoio P13
Para o apoio P13 o acesso aproveita uma extensão de um caminho existente sendo
necessário, tal como no caso anterior, abrir um troço novo (43 m) até ao apoio, o que
implicará a desmatação do terreno, e eventualmente a regularização do terreno, sem
afetação de espécies com valor ecológico. Não obstante este apoio se encontrar na
classe de uso de Sistemas agro-florestais de azinheira (Habitat 6310), não haverá
qualquer afetação de árvores e o subcoberto de matos não tem valor ecológico relevante.
Tendo por base o exposto anteriormente, os impactes decorrentes da abertura do acesso
a este apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio P14
O acesso para este apoio corresponde essencialmente, à utilização de um acesso
existente, sendo que neste caso será necessário proceder ao melhoramento de um
acesso (97 m) que deverá ser alargado e regularizado, não havendo afetação de
espécies com valor ecológico. O uso do solo nestes terrenos e na sua envolvente são
essencialmente matos, ainda que ocorram pontualmente zonas agrícolas que não serão
sujeitas a afetações, dado que as mesmas se localizam para além dos limites do caminho
a beneficiar, não estando por isso mesmo prevista a afetação das áreas agrícolas.
Os impactes decorrentes da beneficiação e abertura do acesso a este apoio são
considerados como pouco significativos.
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Apoio 15/V8
O acesso para o apoio P15, prevê a utilização de um troço de um caminho já existente,
com cerca de 3001 metros de extensão que, aparentemente possui características que
permitem a sua utilização, não sendo por isso previsível a necessidade de
melhoramento/beneficiações do mesmo. Será depois necessário melhorar/beneficiar um
acesso, em cerca de 129 metros de extensão, de modo a atingir o apoio P15. Para este
propósito será necessário desmatar o terreno e eventualmente regulariza-lo. A área em
causa corresponde a área agrícola (pomar de amendoeira, sem afetação de árvores).
Os impactes decorrentes da beneficiação do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Apoio 16/V9
O acesso para este apoio corresponde a um acesso existente (com cerca de 760 m a
partir do cruzamento para acesso ao apoio anterior) e tal como no caso anterior não será
necessário a beneficiar, pelo que não deverá ser alargado e regularizado. Para além da
utilização deste acesso, será necessário a utilização em cerca de 230 m de um acesso já
existente que será sujeito a melhoramento/beneficiações. Será, no entanto, necessário
proceder à abertura de um pequeno troço novo (115 m). Neste pequeno troço será
necessário executar a desmatação do terreno onde ocorrem matos, não havendo
afetação de espécies com valor ecológico. Na envolvente geral, o apoio e o respetivo
acesso estão inseridos em florestas de azinheiras abertas e/ou em associação, não
estando prevista a afetação de nenhuma árvore.
Este troço novo localiza-se a cerca de 55 m do elemento patrimonial 3 – mesquita/Rocha
Garcia pelo que, se recomenda que aquando da abertura deste novo topo se dê especial
atenção a esta questão e caso seja necessário devem ser aplicadas as medidas de
minimização adequadas.
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Apoio P17/V10
Para o apoio P17 o acesso aproveita em grande parte um caminho existente (com cera
de 2020 m), sendo necessário a abertura de um pequeno troço novo com 47 metros. Esta
intervenção implicará a desmatação e eventual regularização do terreno, não havendo
afetação de espécies com valor ecológico, dado que o uso do solo é mato.
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
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Apoio P18
O acesso para o apoio P18 aproveita, tal como o acesso anterior, o caminho existente, de
acesso essencialmente agrícola. Este acesso existente tem cerca de 2049 metros de
extensão.
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso já existente são considerados
inexistentes na medida em que não se preveem alterações no acesso em causa.
Apoio P19
O acesso para este apoio prevê maioritariamente a utilização de um caminho já existente
(cerca de 1005 m a partir da bifurcação para o acesso ao apoio P20) e da abertura de um
troço novo, com 185 m, localizado em zona de pomar de amendoeira com subcoberto de
matos rasteiros o que implicará a desmatação e regularização do terreno, sem afetação
de qualquer árvore.
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Apoio P20
O acesso para este apoio corresponde, ao melhoramento/beneficiação de um caminho
existente (368 m), sem ser necessária a abertura de um troço novo. Este caminho está
localizado em zona de floresta de azinheiras abertas ou em associação (azinheiras
dispersas ou em regeneração), sendo necessária a ação de desmatação e de
regularização do terreno, mas sem a necessidade de abate de qualquer árvore.
A definição deste caminho, onde as intervenções a realizar são pouco expressivas, foi a
solução adotada para evitar o abate de azinheiras dado tratar-se de uma espécie com
valor ecológico.
Os impactes decorrentes de melhoramento do acesso a este apoio são considerados
como pouco significativos dado que não é expectável a necessidade de abate de árvores
com valor ecológico.
Apoio P21
O acesso para o apoio P21 aproveita, na sua maioria, um acesso já existente (com cerca
de 806 m). A partir deste prevê-se a necessidade de regularizar e eventualmente alargar
um troço com 105 metros de extensão. No final dessa beneficiação será necessário abrir
um troço novo (com 319 m), o que implicará a realização de desmatação e regularização
do terreno. O uso do solo nestes acessos quer a melhorar quer a criar é dominado por
sistemas agroflorestais de azinheira (Habitat 6310), com subcoberto de matos, não
ocorrendo qualquer abate de árvores.
Este acesso cruza duas linhas de água que se encontram marcadas na carta militar,
sendo que no terreno não se verificou de forma evidente a sua existência. As mesmas,
caso existam, possuirão certamente carácter torrencial.
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Os impactes decorrentes do melhoramento/beneficiação e da abertura do acesso a este
apoio são considerados como pouco significativos.
Apoio P22
O acesso para o apoio P22 aproveita uma extensão de um caminho existente, com cerca
de 410 metros, aparentemente sem necessidade de intervenção.
Tendo por base o exposto, os impactes decorrentes da utilização deste acesso são
considerados como inexistentes na medida em que não estão previstas medidas sobre o
acesso já existente.
Apoio P23/V11
O acesso para o apoio P23, corresponde a um acesso existente aparentemente sem
necessidade de intervenção. Junto ao apoio 23 será necessária a abertura de um novo
acesso com cerca de 9 metros. Esta intervenção será executada previsivelmente sem
intervenções relevantes no terreno, para além da desmatação e regularização do terreno,
que incide sobre pinhal manso, sem afetação de árvores.
O acesso ao apoio P23/V11 coincide com parte da via algarviana. Contudo, o facto de ser
necessário abrir um pequeno troço (de apenas 9 metros de extensão) a cerca de 20 m a
sul desta via, não implica a ocorrência de impactes significativos, dado que não existirá
afetação da mesma. Ainda assim, considera-se necessário adotar as medidas de
minimização constantes do referido plano de acessos.
Os impactes decorrentes da utilização do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Apoio P24
O acesso para este apoio será constituído inicialmente pela utilização de um caminho já
existente, com cerca de 50 m de extensão a partir do cruzamento para acesso ao apoio
23. Este caminho não necessitará de melhoramentos/beneficiações. Será também
necessário a abertura de um troço novo com uma extensão de cerca 200 metros. Este
acesso está, no seu troço inicial inserido numa zona de pinheiro manso, estando depois
inserido numa zona de sistemas agroflorestais de azinheira (Habitat 6310). A abertura
deste acesso implicará ações de desmatação, sem ocorrer no entanto o abate de
azinheiras. Desta forma não haverá a afetação de espécies com valor ecológico.
A definição deste caminho foi a solução adotada para evitar o abate de azinheiras dado
tratar-se de uma espécie com valor ecológico e protegida.
Este acesso desenvolve-se na envolvente de uma linha de água que se encontra
marcada na carta militar, sendo que no terreno não se verificou de forma evidente a sua
existência. A mesma, caso exista, possuirá certamente carácter torrencial.
Os impactes no acesso a este apoio são assim considerados como pouco significativos.
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Apoio P25
O acesso ao apoio P25, deriva diretamente da EM505, e será efetuado uma beneficiação
em cerca de 100 metros de extensão. Esta intervenção será executada previsivelmente
sem intervenções relevantes no terreno para além da desmatação e regularização do
terreno.
O acesso a melhorar localiza-se a cerca de 260 m a norte do elemento patrimonial 5
referente ao sítio da Reboreda, pelo que não é expetável a afetação do mesmo. Ainda
assim, aquando da melhoria deste acesso deverão ser adotadas as medidas de
minimização referentes ao património, mais concretamente as medidas 9 e 10.
Os impactes decorrentes da utilização do acesso a este apoio, são considerados pouco
significativos na medida em que o mesmo já existe, não está previsto o abate de
espécies vegetais, nem a afetação de condicionantes ambientais.
Apoio P26/V12
O acesso para este apoio aproveita maioritariamente um caminho existente, em zona de
pinheiro manso, que será necessário melhorar/beneficiar (em cerca de 204 metros) e que
inflete da EM 505. Esta intervenção implicará a desmatação e eventual regularização do
terreno, não havendo afetação de espécies com valor ecológico.
A partir deste, será necessário abrir um acesso novo, com cerca de 9 metros de
extensão, em zona onde dominam os matos. Este pequeno acesso desenvolve-se em
áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
O acesso a melhorar localiza-se a cerca de 175 m a oeste do elemento patrimonial 5
referente ao sítio da Reboreda, pelo que não é expetável a afetação do mesmo. Ainda
assim, aquando da melhoria deste acesso deverão ser adotadas as medidas de
minimização referentes ao património, mais concretamente as medidas 9 e 10.
Os impactes decorrentes do melhoramento do acesso existente e da abertura do novo
acesso a este apoio são considerados pouco significativos dado que, a área de abertura
do novo acesso são matos.
Apoio P27
O acesso para o apoio P27, faz-se através duma derivação da EM505, num acesso
existente, que termina junto ao apoio P28, o qual não se prevê a necessidade de intervir.
A partir deste será necessário beneficiar um troço de 257 metros, bem como abrir um
acesso novo (com cerca de 12 metros), em que se procederá à desmatação e
regularização do terreno. No acesso novo, localizado em zona de sistemas agroflorestais
de azinheira (Habitat 6310), com subcoberto de matos, não haverá a afetação de
espécies com valor ecológico, incluindo abate de azinheiras. No acesso a melhorar com
cerca de 257 metros de extensão, domina o pinheiro manso e área agrícola sendo que
não está previsto o abate destas espécies vegetais.
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Estes acessos, existentes e novos desenvolvem-se em áreas integrantes na Reserva
Ecológica Nacional (REN).
Os impactes decorrentes da beneficiação/melhoria do acesso existente e da abertura do
acesso a este apoio são considerados pouco significativos.
Apoio P28
O acesso para o apoio P28, tal como referido anteriormente, deriva da EM505 e seguirá
por
um
acesso
existente
que,
aparentemente
não
necessitará
de
beneficiação/melhoramentos dado que possui características que permitirão a sua
utilização. Este acesso existente a utilizar terá uma extensão de cerca de 659 metros.
Será no entanto necessário, nos cerca de 22 metros seguintes, ser efetuado um
melhoramento deste acesso existente, dado que as características do mesmo não
permitem a sua utilização. Para além disso, será necessário assegurar a abertura de um
novo acesso com cerca de 17 metros, em zona de sistemas agroflorestais de azinheira,
mas nesta zona ocupado por matos, sem necessidade de qualquer afetação de árvores.
Esta intervenção de melhoramento / beneficiação implicará apenas a regularização do
acesso o qual se localiza numa área agrícola. De referir, no entanto, que o facto de se
tratar de um caminho já existente reduz por si só os efeitos no ambiente, pois as ações
serão pontuais e de reduzida expressividade.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Os impactes decorrentes da melhoria/beneficiação do acesso existente e da abertura do
acesso a este apoio são considerados pouco significativos.
Apoio P29
O acesso para este apoio aproveita em grande parte da sua extensão, o acesso já
existente (cerca de 928 metros) que deriva da EM506, sendo necessário abrir um troço
novo (97 metros), inserido, numa área de pinheiro manso, com subcoberto de matos
rasteiros. Esta intervenção implicará a desmatação e regularização do terreno, não
havendo a afetação de árvores ou espécies com valor ecológico.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Este acesso desenvolve-se na envolvência de linhas de água que se encontram
marcadas na carta militar, sendo que no terreno não se verificou de forma evidente a sua
existência. As mesmas, caso existam, possuirão certamente carácter torrencial.
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados pouco
significativos.
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Apoio P30
Para aceder ao apoio P30, será utilizado o caminho existente, sendo de referir que, esse
mesmo caminho aparentemente não necessitará de melhoramentos/beneficiações já que
possui as características mínimas que permitirão a sua utilização.
Tendo por base o exposto, os impactes decorrentes da utilização deste acesso são
considerados como inexistentes na medida em que não estão previstas medidas sobre o
acesso já existente.
Apoio P31
O acesso para este apoio inicia-se na estrada municipal EM506, não sendo necessário o
melhoramento/beneficiação de um troço existente (259 m). No entanto será necessário
proceder à abertura de um novo troço (com cerca de 78 m).
Esta abertura implicará, numa zona de pinheiro manso com subcoberto de matos, a
desmatação e regularização do terreno sem necessidade de abate de árvores, não
havendo por isso a afetação de espécies com valor ecológico.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Este apoio está localizado a cerca de 360 m de um ponto de combate a incêndio florestal,
tendo como base a fonte do IGEO. Localiza-se a cerca de 700 m da captação pública
referente à povoação do Montinho da Revelada. Tendo em atenção a distância a que se
encontram, e bem como ao facto de existirem vias municipais de importância a ladear
estas captações, mais concretamente a EM506 e EM505 não é previsível a ocorrência de
qualquer impacte.
Os impactes decorrentes da beneficiação e abertura do acesso a este apoio são
considerados como pouco significativos.
Apoio P32
Para aceder ao apoio P32, serão utilizados cerca de 125 m de um caminho já existente
que deriva da EM506. Este caminho aparentemente não necessitará de
melhoramentos/beneficiações uma vez que possui características que permitirão a sua
utilização.
O acesso a utilizar localiza-se a cerca de 85 m do marco geodésico não existindo
qualquer afetação do mesmo.
Tendo por base o exposto, os impactes decorrentes da utilização deste acesso são
considerados como inexistentes na medida em que não estão previstas medidas sobre o
acesso já existente.
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Apoio P33
Para o apoio P33, tal como acontece para o apoio P32, o acesso será efetuado a partir
da estrada municipal existente (EM505), numa extensão de cerca de 385 metros, não
sendo necessário que seja efetuada a manutenção/beneficiação. Em termos de uso do
solo estas áreas são ocupadas por pinhal manso.
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como inexistentes
na medida em que não estão previstas medidas sobre o acesso já existente.
Apoio P34
O acesso para o apoio P34, corresponde a um troço novo (com cerca de 61 metros) a ser
implementado, a partir do acesso do caminho municipal já existente na área (EM505).
Este troço implicará a abertura do acesso em zona de pinhal manso, não se prevendo
qualquer afetação de árvores.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados pouco
significativos.
Apoio P35/V14
Este acesso será constituído por um acesso já existente sem ser necessária a ocorrência
de beneficiações e melhoramentos de forma a ser utilizado. Para além disso, será
necessário abrir um troço novo, com 96 metros, a partir do acesso existente. A abertura
do acesso novo implica a desmatação e eventualmente terraplanagem do terreno.
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados pouco
significativos dado que o uso do solo com ocorrência nesta área é floresta de pinhal
manso, não estando previsto qualquer abate de árvores.
Apoio P36
O acesso para este apoio corresponde apenas à utilização de estrada municipal existente
(EM 505) e de um caminho existente (cerce de 171 metros), não sendo necessário que
seja efetuada a manutenção/beneficiação pelo que não ocorrerá por isso a desmatação e
regularização do terreno.
Este acesso localiza-se a cerca de 805 m do ponto de água de combate a incêndios do
IGEO.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como inexistentes
na medida em que não estão previstas medidas sobre o acesso já existente.

16
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 8
Rev.01

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

Apoio P37
O acesso para este apoio corresponde apenas à utilização da estrada municipal existente
(EM 505) e de um caminho existente (em cerca de 123 metros de extensão), não sendo
necessário que seja efetuada a manutenção/beneficiação pelo que não ocorrerá por isso
a desmatação e regularização do terreno.
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como inexistentes
na medida em que não estão previstas medidas sobre o acesso já existente.
Apoio P38/V15
O acesso para este apoio corresponderá à utilização de uma via existente (EM 1049)
onde não será necessário ocorrer qualquer intervenção dado que a mesma possui as
características necessárias para a sua utilização. Para além da utilização desta via, será
necessário abrir um troço novo (71 m) em que a ocupação de solos corresponde a pinhal
manso, com subcoberto de matos. Neste novo troço será necessário a realização de
alguma desmatação e regularização do terreno, sem necessidade de abate de árvores.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Apoio P39/V16
O acesso para o apoio P39, corresponde à utilização de uma via existente (EM 1049) e
posteriormente a um outro caminho existente com cerca de 872 metros de extensão,
onde não será necessário ocorrer qualquer intervenção dado que, a mesma possui as
características necessárias para a sua utilização. Para além desta utilização de vias
existentes, será necessário abrir um troço novo (com cerca de 223 m) onde ocorrem
pinheiros mansos dispersos, com subcoberto do habitat 4030pt5 (matos).
Neste novo troço a abrir, apenas ocorrerá a desmatação e regularização do terreno, sem
necessidade de abate de árvores.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P39, os impactes
decorrentes da abertura do acesso a este apoio são pouco significativos, ainda que o
mesmo intersete um habitat protegido referentes a matos rasteiros (habitat 4030pt5).
Apoio P40/V17
O acesso para este apoio corresponde à utilização da estrada municipal existente (EM
505) e de um caminho existente, de terra batida, em cerca de 559 metros. Para a
utilização deste caminho não se prevê que seja necessário efetuar qualquer manutenção
e/ou beneficiação, pelo que não ocorrerá por isso mesmo a desmatação e regularização
do terreno.
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Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como inexistentes
na medida em que não estão previstas medidas sobre o acesso já existente.
Apoio P41
O acesso para o apoio P41 faz-se a partir da estrada municipal existente (EM 505) e de
um caminho existente (com cerca de 573 m), não se prevendo que seja necessárias
ações de manutenção/beneficiação pelo que, não ocorrerá por isso a desmatação e
regularização do terreno.
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como inexistentes
na medida em que não estão previstas medidas sobre o acesso já existente.
Apoio P42
Para aceder ao apoio P42 será utilizada a estrada municipal existente (EM505), bem
como de um caminho existente, não sendo necessário que seja efetuada a
manutenção/beneficiação pelo que não ocorrerá por isso a desmatação e regularização
do terreno. Parte do acesso a este apoio, será partilhado entre os apoios P41,P42 e P43.
Os impactes decorrentes da utilização deste acesso são considerados como inexistentes
na medida em que não estão previstas medidas sobre o acesso já existente.
Apoio P43
O acesso para o apoio P43, tal como acontece para o apoio P42, corresponderá à
utilização de um caminho existente, numa extensão de cerca de 176 m. Deste derivará
um pequeno troço (a construir), com 45 metros, que implica a desmatação e
regularização do terreno. Este caminho localiza-se em área de matos do habitat 4030pt5.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
O acesso a utilizar localiza-se a cerca de 80 m do marco geodésico não existindo
qualquer afetação do mesmo
Tendo em conta, as intervenções previstas para o novo troço do acesso ao apoio 43, os
impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio, são pouco significativos, ainda
que o mesmo se localize num habitat protegido (habitat 4030pt5).
Apoio P44/V18
Neste acesso, que deriva da EM505, para além da utilização de uma via já existente em
cerca de 148 metros, será necessário proceder à abertura de um troço novo, com uma
extensão de 272 metros, num terreno de matos, inseridos no habitat 4030pt5. A abertura
deste troço, implica assim uma ação de desmatação e regularização do terreno.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
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Tendo em conta as intervenções previstas para o acesso ao apoio P44, os impactes
decorrentes da abertura do acesso a este apoio são pouco significativos, ainda que o
mesmo se localize num habitat protegido (habitat 4030pt5).
Apoio P45/V19
O acesso para o apoio P45 corresponde a um acesso existente (481 metros) que dadas
as suas características não se prevê a necessidade de intervenções. A partir deste será
necessário a abertura de um troço novo (15 metros). A abertura deste troço implicará
apenas a desmatação e regularização do terreno. Não obstante estar inserido no habitat
4030pt5, neste troço os matos estão pouco evoluídos.
Este acesso desenvolve-se em áreas integrantes na Reserva Ecológica Nacional (REN).
Os impactes decorrentes da abertura do acesso a este apoio são considerados como
pouco significativos.
Em síntese, da análise efetuada para os acessos a cada um dos apoios, verifica-se que
os impactes sobre os solos e ocupação do solo prendem-se com algumas alterações
da ocupação atual do solo. Ao nível das áreas de REN, prevê-se a afetação de cerca de
5310 m2.
Relativamente aos impactes sobre a flora e vegetação, são mais relevantes quando
existe afetação de azinheiras. Estão previstos 9 apoios localizados em áreas de azinhal,
mas apenas 5 acessos novos a construir nestas áreas. Contudo, não se prevê serem
afetadas quaisquer árvores, pelo que o impacte, a este nível, considera-se inexistente.
Relativamente ao habitat de matos 4030pt5, prevê-se a criação de apenas 4 acessos
neste uso do solo. Contudo, uma vez que se tratam apenas de pequenas afetações, as
quais serão recuperadas no final da construção com a descompactação dos acessos
novos prevê-se que estes habitats recuperem. Neste sentido, os impactes sobre estas
espécies são considerados pouco significativo.
Quanto ao património, verifica-se que dos 45 apoios, apenas 4 se localizam próximo de
elementos patrimoniais identificados no RECAPE. Contudo, apenas 1 acesso se encontra
a menos de 50 m do elemento patrimonial, acesso esse que já existe e que se utilizará
para aceder ao apoio P5.
Relativamente aos recursos hídricos, verifica-se o atravessamento pontual de algumas
linhas de água, mas as intervenções previstas não se traduzem em impactes
significativos.
Relativamente à socioeconomia poderá haver situações de incómodo por parte das
populações afetadas pelo transporte e movimento de maquinaria, mas são consideradas
pouco significativos.
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Foram assim considerados como impactes pouco significativos, os impactes decorrentes
da implementação do presente Plano de Acessos, que implicará afetações identificadas
no Quadro 1 e detalhadas no Anexo I.
Salienta-se ainda que grande parte dos impactes identificados podem ser minimizados se
forem consideradas as medidas de minimização apresentadas no capítulo seguinte.
Quadro 1 – Identificação e classificação de impactes
Classificação
Impactes

Acessos aos Apoios

Impactes
Pouco
Significativos

Afetação de
Florestas de Pinheiro
Manso +Matos
(Habitat 4030pt5)

P39/V16

X

Afetação de
Florestas de Pinheiro
Manso

P7/V5,P9, P10/V6, P11/V7, P12, P23/V11, P24, P25,P26,
P29,P31,P34, P35/V14, P38/V15

X

Afetação de matos

P4, P6, P8, P14, P17/V10, P21, P26/V12

X

Afetação de Matos
(Habitat 4030pt5)

P43;P44/V18, P45/V19

Afetação de
Pastagens

P3/V3 ,P2/V2, P5/V4

X

Afetação de espaços
agrícolas

P14 (agricola+matos), P15/V8 (pomar de amendoeira),
P19 (Pomar de amendoeira+pastagens), P27 (pinheiro
manso +agrícola), P28/V13

X

Afetação de florestas
de azinheira abertas
ou em associação

P16/V9, P18, P20

Afetação de
sistemas
Agroflorestais de
Azinheiras (habitat
6310)

P13, P20, P21, P24, P27, P28/V13

Sem vegetação

P1/V1

Afetação de REN

P1,P2, P3, P4,P5,P6, P7, P9, P10, P26, P27, P28, P29, P31,
P34, P35, P36,P38, P39, P43, P44 e P45

X

Área de ocorrência
patrimonial

P5/V4, P16/V9, P25 e P26/V12

X

Impactes
Significativos
a Muito
Significativos

X

Nota: * os acessos aos Apoios P8, P11/V7, P18, P22, P30, P32, P33, P36, P37, P40/V17, P41 e P42 serão inexistentes,
dado que não será necessário intervir nos acessos já existentes
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6.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

1.

Para aceder aos locais dos apoios dever-se-á sempre recorrer à utilização do
presente Plano de Acessos. Eventuais propostas de alteração ao mesmo deverão
ser analisadas em conjunto com a EAA e validadas pela Galp Parques Fotovoltaicos
de Alcoutim, Lda.

2.

Na definição de novos acessos a abrir e caminhos a beneficiar deverá ser
considerada a minimização da afetação das condicionantes identificadas no presente
Plano de Acessos e representadas no Desenho 1 (Folhas 1 a 2) do Anexo III.

3.

Efetuar a abertura de acessos com acordo dos proprietários sem interromper outras
acessibilidades. Caso não possa ser evitada a interrupção de acessos e caminhos,
deverá ser encontrada, previamente à interrupção, uma alternativa adequada, de
acordo com os interessados, garantindo o acesso às propriedades vizinhas.

4.

Na abertura de novos acessos e dos caminhos a beneficiar deverá(ão):
•

Reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de
vegetação e as movimentações de terras;

•

Identificar-se e sinalizar-se todas as espécies arbóreas e arbustivas com valor
ecológico nas imediações das obras, através de fitas coloridas;

•

Efetuar-se a desmatação e o corte de arvoredo exclusivamente nas áreas
necessárias, evitando a destruição de vegetação arbórea com interesse botânico
e paisagístico, nomeadamente azinheiras, sobreiros e carvalhos;

•

Efetuar-se a desmatação, desflorestação, corte ou decote de árvores com
mecanismos adequados à retenção de eventuais faíscas a fim de minimizar os
riscos de incêndio;

•

Assinalar-se com marcas visíveis, as zonas selecionadas para serem sujeitas a
desmatação e as árvores a serem alvo de poda ou de corte, permitindo a
identificação das áreas de intervenção em qualquer instante;

•

Acordar-se com os proprietários as operações de rechega e o destino dos
resíduos resultantes da exploração florestal. Sempre que possível os sobrantes
da exploração florestal deverão ser estilhados e espalhados no local de forma a
manter os nutrientes no local.

5.

Na abertura de novos acessos, caso seja necessário atravessar linhas de água de
regime torrencial colocar, temporariamente, chapas ou manilhas para fazer o
atravessamento.

6.

Devem ser minimizadas o abate de quercíneas, pelo que a escolha das áreas de
implantação dos apoios, as respetivas plataformas de montagem e o planeamento da
abertura dos respetivos acessos (ainda que temporários) devem privilegiar as
situações de orlas florestais e de clareiras para a sua concretização.
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7.

Os acessos a construir devem ser, tanto quanto possível, implantados fora da área
de projeção vertical das copas das árvores existentes.

8.

Sinalizar os acessos definidos, de modo a evitar a circulação de pessoas e
maquinaria fora destes.

9.

Deverá ser efetuado o Acompanhamento Arqueológico sistemático e presencial,
assegurado pela presença de um arqueólogo por cada frente de obra ativa em
simultâneo, de todos os trabalhos que impliquem movimentações de terras,
desmatação, escavação e abertura de caminhos de acesso.

10. Para todas as ocorrências patrimoniais situadas na zona envolvente aos acessos a
utilizar deverá(ão):
•

Sinalizar e vedar a área de proteção de cada local.

•

A área de proteção definida no RECAPE é de 50 m, contudo e tendo em conta
as característica do local, o arqueólogo em obra, deverá indicar ao empreiteiro a
sinalização a adotar, bem como os limites da mesma, sendo necessário garantir
a conservação in situ de todas as ocorrências patrimoniais identificadas.

•

Não se devem implementar estaleiros, acessos à obra ou zonas de
depósito/empréstimo de inertes a menos de 50 m das ocorrências inventariadas
ou identificadas no decorrer da empreitada.

•

A sinalização e a vedação deverão ser realizadas com estacas e fita
sinalizadora, que deverão ser regularmente repostas.

11. Eventuais vestígios que possam ser detetados durante o acompanhamento da obra,
e que possam sofrer uma destruição total ou parcial, deverão ser sujeitos a medidas
de minimização específicas a definir.
12. O tráfego de viaturas pesadas deverá ser efetuado em trajetos que evitem ao
máximo o incómodo para as populações. Caso seja inevitável o atravessamento de
localidades, o trajeto deverá ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade
reduzida.
13. Os caminhos existentes que tenham sido utilizados para aceder aos locais em obra e
que possam ter sido afetados pela passagem de maquinaria e veículos, deverão ser
recuperados.
14. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior devem ser desativados,
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação,
através da descompactação do solo.
15. Deverá ser efetuada a reconstrução dos muros de pedra que vierem a ser demolidos
para a execução das obras.
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CONCLUSÕES

O Plano de Acessos que se apresentou versou, fundamentalmente, a análise e avaliação
dos acessos ambientalmente mais adequados e tecnicamente mais viáveis para a
implantação dos apoios da Linha Viçoso-Tavira, a 150 kV.
Das condicionantes identificadas, e apresentadas no Anexo I do presente documento,
verifica-se que as mesmas foram cumpridas na sua maioria.
Haverá interseção de áreas com azinheiras, com alguns acessos a atravessar estas
áreas. No entanto, os traçados dos novos acessos foram definidos de modo a não afetar
qualquer exemplar desta espécie.
No que respeita à afetação de manchas de REN, esta é afetada pelos acessos a abrir de
ligação aos apoios P1,P2, P3, P4,P5,P6, P7, P9, P10, P26, P27, P28, P29, P31, P34,
P35, P36,P38, P39, P43, P44 e P45.
De referir que apesar dos apoios P8, P11, P30, P32, P33, P36, P40, P41 e P42 se
localizarem em áreas integrantes da Reserva Ecológica Nacional (REN), em termos de
acessos, não existirá uma nova afetação de áreas de REN na medida em que os acessos
a esses apoios se tratam de acessos já existentes.
Foi considerado um buffer de 50 m em torno de cada elemento patrimonial identificado,
mas ainda assim verifica-se que, para se proceder à ligação ao apoio P5/V4, será
necessário construir um pequeno troço (de cerca de 54 m) que fará a ligação de um
acesso já existente até ao local do apoio. Esse acesso é o único que se encontra dentro
da área de proteção de ocorrência patrimonial definida, contudo deriva de um já
existente. De referir que foram estudadas outras alternativas sendo que todas eram mais
penalizantes que esta:
•

Uma previa a utilização de um acesso existente que se desenvolve paralelamente
e mais próxima do elemento em causa,

•

E a outra implicava a abertura integral de cerca de 300 m de acesso novo com
atravessamento de uma linha de água.

De referir, no entanto, que os elementos patrimoniais em causa correspondem apenas a
quatro, tal como explicito no quadro seguinte:
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Quadro 2 – Síntese dos Acessos na Proximidade de Ocorrências
Apoios

Elemento
Patrimonial

Distância do
acesso ao el.
patrimonial

P5/V4

Elemento 6 – Alcaria

22 metros

P16/V9
P25
P26/V12

Elemento 3 –
Mesquita/ Rocha
Garcia
Elemento 5 – Sítio
da Reboreda
Elemento 5 – Sítio
da Reboreda

55 metros
280 metros
175metros

Nota: os elementos patrimoniais identificados apresentam a numeração dos
elementos patrimoniais identificados no EIA e cuja numeração se manteve no
RECAPE

Para todas as situações acima descritas foram preconizadas medidas de minimização a
ter em consideração em fase de obra, de forma a minimizar os impactes identificados.
No Quadro 3 encontra-se uma pequena síntese dos acessos a considerar para cada um
dos apoios, por tipo de acesso.
Quadro 3 – Síntese dos Acessos
Tipo de Acesso
Acesso existente

P8;P11/V7; P18; P22; P30; P32; P33; P36; P37; P40; P41; P42
(12)

Acesso existente /
melhorar

P14; P15/V8; P20;
(3)

Acesso existente /
novo

P1/V1;P2/V2; P3/V3; P4; P5/V4; P6; P8; P9; P12; P13; P17/V10; P19; P23/V11;
P24; P29; P31;P34; P35/14; P38/V15; P39/V16; P43; P44/V18;P45/V19
(23)

Acesso existente /
melhorar / novo

P7/V5; P16/V9; P21; P25; P26/V12;P27; P28/V13
(7)
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Anexo I
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Tipo de Acesso
Nº Apoio

Concelho

Freguesia

Existente
(indicar com
x)

A melhorar
(m)

Acessos Novos

Novo (m)

Ocupação atual do solo

Extensão em
RAN (m)

Acessos a Melhorar

Extensão em
REN (m)

Extensão em Áreas
Classificadas (m)

Áreas de elevada relevância ecológica

Extensão em
Regime Florestal
(m)

Características iniciais

-

-

-

-

Afetação de usos área circundante

Habitats naturais (tipo)

Biótopos Prioritários para a
Avifauna

Espécie da flora sujeitas a reguime legal
1

2

de proteção , RELAPE e de árvores
autóctones3

Afetação de estruturas
construídas venaculares

Elementos Patrimoniais

Áreas vitais conhecidas de
espécies da fauna sujeitas a
regime legais de

Afetação
Afloramentos
rochosos

proteção/buffers proteção3

Área (m2)

Indivíduos /
Unidades

Ocorrência Patrimonial (nome e nº)

Distância ao Acesso
(m)

Tipologia

Un.

Extensão

Outras
condicionantes Marcos
Geodesicos

Outras
condicionantes Pontos de Água
(Combate a
incêndios)

Outras
condicionantes Via Algarviana

Medidas de Minimização
Espécies Aplicáveis

4, 13, 14, 15

Justificação para
Afetação de
condicionantes
pelos Acesso

Observações

Linha Viçoso-Tavira , a 150 kv

P1/V1

Alcoutim

Giões

X

-

37

Sem vegetação

-

37

-

P2/V2

Alcoutim

Giões

X

-

11

Pastagens

-

11

-

-

-

-

P3/V3

Alcoutim

Giões

x

-

145

Culturas temporárias de sequeiro

-

145

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 13, 14, 15

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 7, 13, 14, 15

P4

Alcoutim

Giões

X

-

32

Matos

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P5/V4

Alcoutim

Giões

X

-

54

Pastagens

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Elemento 6 - Alcaria

22

-

-

-

-

-

-

4, 13, 14, 15

-

-

-

-

505 m

-

9, 10, 11, 4,13,15,15

P6

Alcoutim

Giões

X

-

55

Matos

-

55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

425 m

-

4,13,14,15

P7/V5

Alcoutim

Giões

X

145

82

Pinheiro manso

-

30

-

-

Matos

Matos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 7,13,14,15

P8

Alcoutim

Giões

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

380 m

-

4

P9

Alcoutim

Giões

X

-

33

Pinheiro manso

-

33

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 7,13,14,15

P10/V6

Alcoutim

Giões

X

-

165

Pinheiro manso + Matos

-

165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

P11/V7

Alcoutim

Giões

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

460 m

-

4, 7

P12

Alcoutim

Giões

X

-

68

Pinheiro manso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

(1)

P13

Alcoutim

Martim longo

X

-

47

Sistemas agroflorestais de azinheira

-

-

-

-

-

-

6310

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

P14

Alcoutim

Vaqueiros

X

97

-

-

-

-

-

-

Agricola+Matos

Agricola+Matos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

P15/V8

Alcoutim

Vaqueiros

X

129

-

-

-

-

-

-

Agrícola (Pomar)

Agrícola (Pomar)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

115

230

Florestas de azinheira abertas e/ou em
associação

-

55

-

-

Matos+Agricola

Matos+Agricola

-

√

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9, 10, 11, 4, 13,14,15
4,13,14,15

P16/V9

Alcoutim

Vaqueiros

X

Quercus rotundifolia (sem afetação)

Elemento 3 - Mesquita/Rocha Garcia

55

Acesso ao apoio P1 inicia-se na EN124 sendo depois
necessario construir um pequeno acesso
Acesso aos P2/V2, P3/V3 e P4 partilham acessos
existentes
Aceso a partir de uma estrada existente sendo
necessário construir um novo acesso
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
P5/V4, P6, P7/V5, P8, P9, P10/V10, P11/V7, P12 e P13
partilham acessos existentes
Acesso ao apoio P14 inicia-se na EM 508 através de
uma estrada existente
O acesso ao Apoio P15 partuilha parte do acesso
existente com o acesso ao P14
P16/V9 e P17/V10 partilham parte de acessos
existentes
P16/V9 e P17/V10 partilham parte de acessos
existentes

P17/V10

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

47

Matos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

P18

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Acesso ao P18 partilha parte do acesso já existente
utilizado para aceder ao P16/V9 e P17/V10

P19

Alcoutim

Vaqueiros

X

185

Pomar de amendoeira + Pastagens

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

Acesso ao apoio P19 inicia-se na EM 505. Partilha
parte do acesso com o apoio P20

P20

Alcoutim

Vaqueiros

X

368

-

-

-

-

-

-

Sistemas agroflorestais de Azinheira

Sistemas agroflorestais de Azinheira

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 6, 7,13,14,15

P19 e P20 partilham acessos existentes

P21

Alcoutim

Vaqueiros

X

105

319

Sistemas agroflorestais de azinheira

-

-

-

-

Matos

Matos

6310

√

Quercus rotundifolia (sem afetação) (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 5,13,14,15

Acesso ao apoio P21 inicia-se na EM 505. Partilha
parte do acesso com o apoio P21, P22 e P23

P22

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Acesso ao apoio P21 inicia-se na EM 505. Partilha
parte do acesso com o apoio P21, P22 e P23

P23/V11

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

9

Pinheiro manso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

925 m

20 m

4,13,14,15

Acesso ao apoio P21 inicia-se na EM 505. Partilha
parte do acesso com o apoio P21, P22 e P23

-

-

-

-

-

-

6310

√

-

160

-

-

Olival

Olival

-

-

P24

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

200

Sistemas agroflorestais de azinheira
+Pinheiro manso

P25

Alcoutim

Vaqueiros

X

100

230

Olival+Pinheiro manso

-

-

444

0

-

-

-

-

925 m

-

4, 5, 6, 7,13,14,15

O acesso ao P24 e P25 partilham acesso a melhorar
que se inicia a partir da EM 505

-

-

-

-

-

Elemento 5 - Sítio da Reboreda

260

-

-

-

-

-

-

9, 10, 11, 4,13,14,15

Acesso ao apoio P25 inicia-se na EM505. O acesso ao
P24 e P25 partilham acesso a melhorar

Elemento 5 - Sítio da Reboreda

175 metros

Quercus rotundifolia (sem afetação)

(1)

P26/V12

Alcoutim

Vaqueiros

X

204

9

Matos

-

9

-

-

Matos+Pinheiro manso

Matos+Pinheiro manso

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9, 10, 11,13,14,15

Acesso ao apoio P26 inicia-se na EM505 surgindo
depois um acesso a melhorar

P27

Alcoutim

Vaqueiros

X

257

12

Sistemas agroflorestais de azinheira

-

12

-

-

Pinheiro manso+agrícola

Pinheiro manso+agrícola

6310

√

Quercus rotundifolia (sem afetação) (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

Acesso ao apoio P27 inicia-se na EM505. P27 e P28
partilham acessos existentes e acesso a melhorar

P28/V13

Alcoutim

Vaqueiros

X

22

17

Sistemas agroflorestais de azinheira

-

17

-

-

Agrícola

Agrícola

6310

√

Quercus rotundifolia (sem afetação) (1)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

P27 e P28 partilham acessos existentes e acesso a
melhorar

P29

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

97

Pinheiro manso

-

97

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 5, 7,13,14,15

Acesso ao apoio P29 inicia-se na EM506. P29,P30, P31
e P32 partilham acessos existentes

P 30

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Acesso ao apoio P29 inicia-se na EM506. P29,P30, P31
e P32 partilham acessos existentes

P31

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

78

Pinheiro manso

-

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

360/700 m●

-

4, 7,13,14,15

Acesso ao apoio P29 inicia-se na EM506. P29,P30, P31
e P32 partilham acessos existentes

P32

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

85 m

-

-

4

Acesso ao apoio P29 inicia-se na EM506. P29,P30, P31
e P32 partilham acessos existentes

P33

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Acesso ao apoio P33 inicia-se na EM505 e depois
utiliza um caminho existente.

P34

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

61

Pinheiro manso

-

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4, 7,13,14,15

Acesso ao apoio P34 inicia-se na EM505 e depois
necessita da construção de um novo acesso

P35/V14

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

96

Pinheiro manso

-

96

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

Acesso ao apoio P35 inicia-se na EM505 e depois
necessita da construção de um novo acesso

P36

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

805 m

-

4

P37

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

P38/V15

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

71

Pinheiro manso

-

71

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

Acesso ao apoio P38/V5 inicia-se na EM1049 e depois
necessita da construção de um novo acesso

Acesso ao apoio P36 inicia-se na EM505 e depois
utiliza um caminho existente.
Acesso ao apoio P37 inicia-se na EM1049 e depois
utiliza um caminho existente.

P39/V16

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

223

Pinheiro manso+matos

-

223

-

-

-

-

Matos - 4030pt5

-

Ulex argenteus (2)

-

-

669

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

Acesso ao apoio P39/V16 inicia-se na EM1049 , depois
utiliza um caminho existente e na parte final será
necessário construir um novo acesso.

P40/V17

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

O acesso ao apoio P40 inicia-se na EM505 e depois
utiliza um caminho existente.

P41

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

O acesso ao apoio P41 inicia-se na EM505 e depois
utiliza um caminho existente. O acesso aos apoios
P41,P42 e P43 partilham acessos

P42

Tavira

Cachopo

X

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

O acesso ao apoio P41 inicia-se na EM505 e depois
utiliza um caminho existente. O acesso aos apoios
P41,P42 e P43 partilham acessos

P43

Tavira

Cachopo

X

-

42

Matos

-

42

-

-

-

-

Matos - 4030pt5

-

Ulex argenteus (2)

-

-

126

-

-

-

-

80

-

-

4,13,14,15

O acesso ao apoio P41 inicia-se na EM505 e depois
utiliza um caminho existente. O acesso aos apoios
P41,P42 e P43 partilham acessos

P44/V18

Tavira

Cachopo

X

-

272

Matos

-

272

-

-

-

-

Matos - 4030pt5

-

Ulex argenteus

(2)

-

-

816

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

P44 e P45 partilham acessos existentes, sendo que no
P44/V18 será necessários construir um novo acesso

P45/V19

Tavira

Cachopo

X

-

15

Matos

-

15

-

-

-

-

Matos - 4030pt5

-

Ulex argenteus (2)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,13,14,15

P44 e P45 partilham acessos existentes, sendo que no
P44/V18 será necessários construir um novo acesso

●

captação de água de abastecimento referente à povoação do montinho da Revelada

Anexo II
QUANTIFICAÇÃO DO ATRAVESSAMENTO DE ÁREAS RAN E REN

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE
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Tipo de Acesso
Nº Apoio

Concelho

Freguesia

Acessos Novos

Existente (indicar
com x)

A melhorar
(m)

Novo (m)

Área em RAN

Área em REN

(m2)

(m2)

111

Linha Viçoso-Tavira , a 150 kv
P1/V1

Alcoutim

Giões

X

-

37

0

P2/V2

Alcoutim

Giões

X

-

11

0

33

P3/V3

Alcoutim

Giões

-

145

0

435

P4

Alcoutim

Giões

X

-

32

0

96

P5/V4

Alcoutim

Giões

X

-

54

0

162

P6

Alcoutim

Giões

X

-

55

0

165

P7/V5

Alcoutim

Giões

X

145

30

0

90

P8

Alcoutim

Giões

X

-

-

0

0

P9

Alcoutim

Giões

X

-

33

0

99

P10/V6

Alcoutim

Giões

X

-

165

0

495

P11/V7

Alcoutim

Giões

X

-

-

0

0

P12

Alcoutim

Giões

X

-

68

0

0

P13

Alcoutim

Martim longo

X

-

47

0

0
0

P14

Alcoutim

Vaqueiros

X

97

-

0

P15/V8

Alcoutim

Vaqueiros

X

129

-

0

0

P16/V9

Alcoutim

Vaqueiros

X

115

230

0

165

P17/V10

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

47

0

0

P18

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P19

Alcoutim

Vaqueiros

X

185

0

0

P20

Alcoutim

Vaqueiros

X

368

-

0

0

P21

Alcoutim

Vaqueiros

X

105

319

0

0

P22

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P23/V11

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

9

0

0

P24

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

200

0

0

P25

Alcoutim

Vaqueiros

X

100

230

0

480

P26/V12

Alcoutim

Vaqueiros

X

204

9

0

27

P27

Alcoutim

Vaqueiros

X

257

12

0

36

P28/V13

Alcoutim

Vaqueiros

X

22

17

0

51
291

P29

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

97

0

P 30

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P31

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

78

0

234

P32

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P33

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P34

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

61

0

183

P35/V14

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

96

0

288

P36

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P37

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P38/V15

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

71

0

213

P39/V16

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

223

0

669

P40/V17

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P41

Alcoutim

Vaqueiros

X

-

-

0

0

P42

Tavira

Cachopo

X

-

-

0

0

P43

Tavira

Cachopo

X

-

42

0

126

P44/V18

Tavira

Cachopo

X

-

272

0

816

P45/V19

Tavira

Cachopo

X

-

15

0

45

0
Área em RAN

5310
Área em REN

(m2)

(m2)

Anexo III
REPRESENTAÇÃO CARTOGRÁFICA DO PLANO DE ACESSOS
(1:10 000)

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 8 (Anexo III)
Rev.01

Acessos

Projeto
39000

-249000

-248000

40000

-247000

-246000

Linha elétrica Viçoso-Tavira a
150kV

CF Solara 4

Estrada nacional
Estrada municipal

Apoio

!

¯

Estrada de terra existente

Área de construção/montagem

Estrada de terra a melhorar /
beneficiar
Estrada nova a construir

Subestação de Viçoso (30/150 kV)

CF Solara 4

Estaleiro provisório
Linhas Elétricas da Rede
Pública

39000

Martim Longo

Projetos Licenciados em
construção

REN (150 kV)

Central Fotovoltaica Solara 4

REN (400 kV)

Linha elétrica (Solara 4)

Subestação de Tavira (REN)

Projetos Licenciados

EDP (15kV)

-252000

P1/V1
PM
pg

am

P13
!

ve

!

PM

P10/V6

P9

fa

ve

ve

am

PM

Florestas de pinheiro manso (PM)
Florestas de pinheiro manso
abertas (pm)

Extração de inertes

!

SA

PM

fa

P7/V5

!

fa

Florestas de azinheira abertas
e/ou em associação (fa)

Espaço canal

6

P8

!

pg

ve

SA

PM

!

am

Florestas de azinheira (FA)

Subestação

P6

ve
!

ve

ve

P11/V7

Espaço florestal

Área urbana descontínua ou
dispersa (au)
Ruínas

ve

EN124

fa

!

SA

SA
ve

ve

P5/V4

ve P12
!

Giões

o

sq

P4

pg

vh

ve

!

vh

!

ve

PM

SA

vh

Área urbana (AU)

P3V3

fa

!

!

fa
ve

P2/V2
ve

!

PM

Espaço urbano

pg

fa
ve

P15/V8

Linha elétrica a 400kV (Central
Sistemas
agro-florestais
Fotovoltaica
Pereiro) de
azinheira (H6310) (SA)

!

PM

Projetos não Licenciados
Espaço agro-florestal

Uso do solo

pg
PM

3
P14

Linha elétrica a 30kV (GALP)
CF Viçoso (MS)

fa

P16/V9

Central Fotovoltaica (Viçoso,
Pereiro, S.Marcos e Albercas)

EDP (30kV)

PM

CONCELHO
ALCOUTIM
!

Florestas de eucalipto (eu)

Espaço agrícola

40000

Vaqueiros
vh

SA

Espaço natural e/ou semi-natural

Área agrícola (aa)

PM

fa

fa

Culturas temporárias - Sequeiro
(sq)

fa

Vegetação esclerófita (ve)

Pomar de amendoeira (am)

Vegetação esclerófita (H4030pt5)
(VE)

Olival (o)

Vegetação herbácea (vh)

EM1045

Pastagens (pg)
Corpos de água
Nota: Atender ao código da mancha
Área social (PDM de Alcoutim)
Área de habitação rural
Infraestruturas de abastecimento de água
!
.

Captação pública (ARH Algarve)

!
.

Captação privada (ARH Algarve)
Adutor (ADA-Águas do Algarve)

Combate a incêndios florestais (IGEO)
Pontos de água

!
-256000

-255000

-254000

-253000

-252000

39000

-251000

Martim Longo

!

PM

38000

¯

P31

Proteção aos pontos de água (250m)

Martim Longo

Feixe hertziano (ANACOM)
Alcaria Ruiva - Alcaria do Cume
Ocorrências patrimoniais (Terralevis)
Ocorrências patrimoniais (#)

!
(

P30
!

Ocorrências patrimoniais

38000

Reserva Agrícola Nacional - RAN (DRAP)
Reserva Agrícola Nacional - RAN (DRAP)

CF Solara 4

FA

Reserva Ecológica Nacional - REN (CCDR Algarve)
P29
!

PM

Áreas com risco de erosão

3

Cabeceiras das linhas de água
am

P15/V8

P16/V9
!

fa
ve

SA

PM

vh

ve

P17/V10
!

ve

PM

P18

FA

SA
PM

P21

PM

ve
PM

fa
ve

PM

PM

fa

P23/V11

39000

o

PM

am

ve

SA

Via Algarviana (Rota pedestre)

PM

pg
fa

fa

Vértice geodésico (DGT)

#
0

Via Algarviana (Rota pedestre)

fa
am

[

[

Limite de concelho (CAOP2018)

Limite de freguesia (CAOP2018)

Fonte: (Cartografia de Base)
Instituto Geográfico do Exército, Cartas Militares de Portugal da Série M888 à escala 1:25.000:
574 - Giões (Alcoutim), 3 edição de 2006; 575 - Alcoutim, 3 edição de 2004; 582 - Vaqueiros (Alcoutim), 3
edição de 2004 e 583 - Odeleite (Castro Marim), 3 edição de 2005.
Licença de Utilização n.º 654/2018
(Cedência de utilização por Galp Parques Fotovoltaicos de Alcoutim, Lda.).

SA

SA

!

5

!

pg

P22
SA P24

PM

!

Vaqueiros

P25
!

PM

aa

pg

!

!

ve

SA

[

pg

P26/V12

PM

SA
ve

P20
SA

fa
pg

!

SA

ve

Rede primária de faixa de gestão de combustível (ICNF - 08052018)

[

!

ve

P19
SA

PM
SA

ve
PM

fa

!

am

P27

CONCELHO
ALCOUTIM

fa

!

!

SA

Rede primária de faixa de gestão de combustível (ICNF - 08052018)

Martim Longo

am

am

am

P28/V13

Leito dos cursos de Água e zonas ameaçadas pelas cheias

ve

!

EM506

Escarpa

!

PM

[

o
pg
pg

PM

pg
pg

ve

EM505

RECAPE - Relatório de Conformidade
Ambiental do Projecto de Execução
Linha Elétrica Viçoso - Tavira a 150 kV

ESQUEMA DE FOLHAS

1/2
Desenho

Título

4

1/2
40000

Em cópias deste desenho com formato diferente do A1 atender à escala gráfica

-251000

2/2

Plano de Acessos

EM508

Sistema de referência

1

Escalas

EPSG 3763
(PT-TM06/ETRS89 - European
Terrestrial Reference System 1989)

Folha

Versão

1:10 000
0

100

Ficheiro

200

300

1/2

400
m

Data

01_1-2-PlanoAcessos

Fevereiro 2020

A
Formato
A0 - 841 x 1189

Projeto
-256000

34000

35000

36000

37000

Linha elétrica Viçoso-Tavira a
150kV

¯

Estrada nacional
Estrada municipal

Apoio

!

Estrada de terra existente

Área de construção/montagem

Estrada de terra a melhorar /
beneficiar
Estrada nova a construir

Subestação de Viçoso (30/150 kV)

32000

-257000

33000

Estaleiro provisório
Linhas Elétricas da Rede
Pública
CF Solara 4

Projetos Licenciados em
construção

REN (150 kV)

Central Fotovoltaica Solara 4

REN (400 kV)

Linha elétrica (Solara 4)

Subestação de Tavira (REN)

Projetos Licenciados

EDP (15kV)

CF Solara 4

Central Fotovoltaica (Viçoso,
Pereiro, S.Marcos e Albercas)

EDP (30kV)

Linha elétrica a 30kV (GALP)
Projetos não Licenciados

EM505

-258000

CONCELHO
TAVIRA
ve

P45/V19

Cachopo

VE

CONCELHO
ALCOUTIM

fa
VE

PM

fa

Vaqueiros

FA

fa

P39/V16
!

!

P44/V18

P43
!

P42
!

am
SA

!

VE

fa

!

!

am

P35/V14
!

Espaço canal

PM

P34
!

FA

P33
!

SA

!

P31
!

PM

Florestas de pinheiro manso
abertas (pm)

Extração de inertes

P32

fa

EM1049

Florestas de azinheira abertas
e/ou em associação (fa)
Florestas de pinheiro manso (PM)

Subestação

P37

P38/V15

!

Florestas de azinheira (FA)

Ruínas

am
ve

P36
P40/V17

!

Espaço florestal

Área urbana descontínua ou
dispersa (au)
EM506

PM

P41

Área urbana (AU)

fa

VE

fa

Espaço agro-florestal
Linha elétrica a 400kV (Central
Fotovoltaica Pereiro)
Sistemas agro-florestais de
azinheira (H6310) (SA)

Espaço urbano

FA

!

Uso do solo

EM505

P30
!

Florestas de eucalipto (eu)

Espaço agrícola
PM

eu
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Identificação do Projeto e Objetivos do Projeto de Integração Paisagística

O presente documento, refere-se à Memória Descritiva do Projeto de Integração Paisagística
da Subestação de Viçoso (SE) - propriedade da empresa Galp Parques Fotovoltaicos de
Alcoutim, Lda. - localizada junto à EN 124, entre Martim Longo e Pereiro, na Freguesia de
Giões, concelho de Alcoutim.
A conceção geral do Projeto de Integração Paisagística, assenta no princípio geral de
minimizar os principais impactes visuais e paisagísticos da presença da nova Subestação,
através de um conjunto de medidas e ações que visam recuperar a área de intervenção,
integrando-a de forma equilibrada e sustentável na paisagem envolvente.
O aspeto exterior dos edifícios procurou responder ao pedido da Câmara Municipal de
Alcoutim de os integrar na arquitetura típica desta região do concelho, mantendo como pontos
base a telha vermelha e paredes brancas. Assim, apesar do edifício estar delimitado por
equipamento metálico da subestação e vedação, consegue dar à envolvente um aspeto
semelhante aos outros edifícios existentes em montes ou povoações próximas.
O recinto da subestação irá albergar o equipamento elétrico preconizado no projeto elétrico,
com maciços em betão armado.
Para já, considera-se que esse recinto será nivelado e levará uma camada de 10 cm de
gravilha de tonalidade escura, enquadrada, tanto quanto possível, na envolvente local.
Não estão previstos quaisquer órgãos de drenagem superficial nas vias interiores do recinto.
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SUBESTAÇÃO

Fig. 1 – Localização da área de intervenção (Fonte: Google Earth)

A Subestação localiza-se no exterior da Central da Fotovoltaica de Viçoso numa área com
cerca de 3200 m2.
Com o presente Projeto de Integração Paisagística (PIP), pretende estabelecer-se as
orientações para o enquadramento das instalações a construir - compostas pelo Edifício de
Comando, Armazém e infraestruturas elétricas da SE, em recinto vedado - bem como o
respetivo acesso até à EN 124.
Estas ações, têm com objetivo geral reduzir o impacte visual na paisagem, restabelecer a
vegetação e minimizar o efeito erosivo.
É proposta, deste modo, nos espaços disponíveis para a intervenção, uma solução de
integração adequada às características paisagísticas do local, tendo em consideração o tipo
de instalações presentes (equipamentos de média tensão).
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1.2

Estrutura e Conteúdo do Projeto

O Projeto de Integração Paisagística, é subdividido nos seguintes capítulos:
•

Introdução;

•

Enquadramento da Subestação e das Propostas de Intervenção

•

Caracterização da Paisagem;

•

Proposta de Intervenção;

•

Calendarização dos Trabalhos.

Para além da Memória Descritiva, o Projeto é acompanhado de peças desenhadas,
elucidativas à sua compreensão, e de peças escritas técnicas.

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

3
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 9 – MDJ
Rev.01

2.

ENQUADRAMENTO DA ÁREA DA SUBESTAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE
INTERVENÇÃO

2.1

Enquadramento do Projeto

Ao longo dos dois lados da EN 124, que se situa a sul da SE, encontram-se alinhamentos
arbóreos, maioritariamente, exemplares de eucaliptos e alguns, poucos, de pinheiro manso.
As instalações desenvolvem-se, sensivelmente, à cota 260 metros em terreno praticamente
plano, com ligeira variação altimétrica, anteriormente revestido com vegetação ao nível do
estrato arbustivo e, em zonas mais afastadas, com manchas de pinheiro-manso (Fig. 2 e 3).
A zona de implantação da SE, encontra-se atualmente desprovida de qualquer vegetação,
não existindo, por isso, exemplares arbóreos a manter, transplantar ou abater.
Nas proximidades da zona de intervenção, não ocorrem edificações e as povoações mais
próximas são Martim Longo, a poente, e Pereiro, a nascente.

Fig. 2 – Aspeto geral da área de implantação de subestação (com a EN 124 no canto superior direito)
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Fig. 3 – Manchas de pinheiro manso existentes, a norte da área de intervenção.

2.2

Breve Descrição das Intervenções a Realizar

As áreas de canteiros e taludes, no interior e exterior da SE, respetivamente, bem como o
caminho de ligação (previamente existente e a ser beneficiado), entre esta e a EN 124, serão
objeto de tratamento, neste projeto específico de integração paisagística.
A intervenção, promoverá a implementação de ações que visam o enquadramento das
instalações, através de sementeira e plantação com espécies vegetais da região, de forma a
assegurar a sua correta e eficaz inserção na paisagem envolvente.
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3.

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM DA ÁREA DE INTERVENÇÃO

3.1

Caracterização Geral da Área de Intervenção

A nova SE, situa-se no sotavento algarvio, concelho de Alcoutim, Distrito de Faro, na NUT III
(Nomenclatura das Unidades Territoriais para Fins Estatísticos). A Unidade Territorial Algarve,
é limitada, a norte, pelo Baixo Alentejo, a sul e este, pelo Oceano Atlântico e, a oeste, pelo rio
Guadiana.
O município de Alcoutim faz ligação, a norte, com o concelho de Mértola (Distrito de Beja), a
sul, com os concelhos de Tavira e Castro Marim, a este, com o concelho de Loulé e, a oeste,
com o rio Guadiana. A SE, ficará localizada na freguesia de Giões, entre a EN 124, a sul, e a
antiga povoação (ou ‘Monte’) de Viçoso, sensivelmente, a norte.
A nível regional, a área da SE, localiza-se na região da serra do Nordeste Algarvio - Serra do
Caldeirão - e está incluída na bacia hidrográfica da ribeira do Vascão (na bacia hidrográfica
do Rio Guadiana), no sector entre Martim Longo e Alcoutim, próximo do vale do rio Guadiana.
Encontra-se situada a sul da margem direita da ribeira do Vascão e a norte da margem
esquerda da ribeira de Foupana, ambas afluentes do rio Guadiana.

3.2

Unidades de Paisagem

Em termos de enquadramento regional, a zona de intervenção localiza-se - de acordo com o
estudo elaborado pela Universidade de Évora, para a Direcção-Geral do Ordenamento do
Território e Desenvolvimento Urbano (Cancela d’Abreu et al. 2004)(1) - Contributos para a
Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental - na unidade de
paisagem “Serras do Algarve e do Litoral Alentejano” (U).
Estas unidades, definidas a uma escala reduzida (escala 1:250 000), permitem o
enquadramento da área de influência visual do projeto. Contudo, a uma escala de maior
detalhe, a análise da área de estudo, requer uma definição de maior pormenor, em termos de
subunidades da paisagem, para as zonas mais próximas do projeto.
A unidade que traduz a forma de organização da paisagem na área em estudo, é a ‘Serra do
Caldeirão’ (122).

1

– Cancela d’Abreu, A. et al., 2004 – Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal
Continental. DGOTDU., Lisboa.
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3.2.1

Unidade de paisagem da ‘Serra do caldeirão’

A unidade homogénea de paisagem ‘Serra do Caldeirão’ - que separa a peneplanície
alentejana da plataforma litoral algarvia - é caracterizada por paisagens agrestes, com uma
extensa formação de relevos movimentados, altitudes que só pontualmente atingem cotas
superiores aos 500 metros, e com solos pobres e degradados, onde dominam as matas de
azinheira, matos de esteva e montados.
Nesta sub-região, os povoamentos são escassos e é baixa a densidade populacional. As
atividades humanas concentram-se nas zonas mais baixas, nos vales e encostas adjacentes,
em pequenos aglomerados ou habitações dispersas, rodeados por pequenas áreas agrícolas
em progressivo estado de abandono.
No interior desta vasta unidade, individualizam-se três subunidades: Subunidade 122a, a
oeste, onde se inclui a Serra de Odemira; Subunidade Central 122b; e Subunidade 122c, a
leste, no prolongamento da serra do Caldeirão até ao vale do Guadiana.
A área de implantação da SE, situa-se na subunidade 122c. Nesta subunidade, o relevo é
acidentado e os solos revelam-se muito degradados (devido à cultura intensiva de cereais),
atualmente estão cobertos com pastagens e formações arbustivas de estevais ou sargaçais.
Verificam-se vales encaixados, cujas linhas de água correm perpendicularmente ao rio
Guadiana, que se traduz numa morfologia em que alternam cabeços e vales com diferenças
altimétricas que podem exceder os 300 m.
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4.

PROPOSTA DE INTERVENÇÃO

4.1

Objetivos da Solução Proposta

A conceção geral do Projeto de Integração Paisagística, assenta no princípio geral de
minimizar os principais impactes visuais e paisagísticos da presença da nova SE, através de
um conjunto de medidas e ações que visam recuperar a área de intervenção, integrando-a de
forma equilibrada e sustentável na paisagem envolvente.
Assim, a solução de integração paisagística proposta, tem como principais objetivos, os
seguintes:
•

Promover o aumento da qualidade visual e ecológica da paisagem;

•

Previamente às obras de construção da SE, garantir que o armazenamento da terra

vegetal, proveniente da decapagem do solo, nas zonas definidas para o efeito, é
concretizado de forma a manter a sua estrutura e equilíbrio. A terra vegetal, que
deverá ser armazenada em pargas, será posteriormente utilizada na recuperação e
integração biofísica das áreas afetadas, garantindo a existência de sementes
características do local essenciais para a regeneração natural;

•

Instalar um coberto vegetal compatível com as condições edafoclimáticas
presentes, que evite problemas de erosão, conduza à valorização ambiental da
área intervencionada e promova a sua integração paisagística. Nesse sentido, no
revestimento vegetal, recorreu-se à utilização de espécies autóctones e
características da paisagem local;

•

Observar as condicionantes decorrentes da legislação especial aplicável (D.L.
124/2006, de 28 de Junho, alterado pelo D.L. 10/2018, de 14 de Fevereiro), no que

respeita à prevenção de incêndios florestais – faixas de gestão de combustível no
redor de edificações e linhas de transporte de eletricidade – e aos critérios das
redes secundárias de gestão de combustíveis - nomeadamente, a distância mínima de
4 m, entre as copas das árvores propostas, e de 5 m, à vedação da SE.

•

Incorporar, no projeto, as recomendações constantes da Declaração de Impacte
Ambiental (DIA) no âmbito Paisagem.

A proposta de integração paisagística, vai no sentido de contribuir para a harmonia e
qualidade visual da paisagem, criar melhores condições de estabilidade do terreno, na área
intervencionada, reduzir os riscos de incendio e de erosão, e possibilitar uma relação
equilibrada entre a zona a integrar e o terreno envolvente.
8
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Fig. 4 – Solução proposta de integração paisagística da SE - Planta

Nesse sentido, tendo em consideração o tipo de instalações em presença e as características
paisagísticas, a solução proposta, que se materializa através de plantação arbórea de
enquadramento da SE e hidrossementeira do terreno, assenta nas seguintes intervenções:
•

Limpeza e preparação do terreno nas áreas a semear, através da sua mobilização
superficial, espalhamento de terra vegetal, com 0.15 a 0.20 m de espessura, e
fertilização geral;
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•

Hidrossementeira de mistura de sementes de espécies herbáceas (gramíneas e
leguminosas), que permitirá instalar um coberto vegetal (prado permanente),
recobrindo rapidamente a área intervencionada, concorrendo para a sua estabilização
biofísica e evitando a erosão do solo. O prado, de carácter pioneiro, resultante desta
hidrossementeira - que se prevê venha a ser, gradualmente, colonizado por espécies
autóctones - contribuirá para que a integração paisagística, da área intervencionada,
se processe de forma o mais natural possível;

•

Plantação arbórea, de enquadramento da nova SE e do caminho de acesso. A
vegetação arbórea proposta, será constituída por exemplares de pinheiro-manso,
espécie habitual na região, que contribuirá para atenuar a presença da SE, a partir da
EN 124, principal via de circulação com vista sobre as novas instalações.

Fig. 5 – Alçado principal

Fig. 6 – Alçado lateral direito
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4.2

Espécies a Utilizar

Dadas as características edafoclimáticas da área de intervenção, a escolha das espécies
vegetais a utilizar, foi feita de modo a selecionar espécies, características da flora local – de
acordo com Carta Ecológica de Portugal (Pina Manique e Albuquerque, 1982) consequentemente bem-adaptadas às condições existentes, o que permitirá, para além de
maior facilidade na sua instalação e menores cuidados de manutenção, uma integração
paisagística, mais eficaz e adequada, com a envolvente.
Deverá ser assegurado um controlo rigoroso, quanto à origem das espécies vegetais a utilizar
(devido à Xylella fastidiosa subsp. Multiplex - bactéria que afeta várias géneros/espécies de
plantas, entre eles, a amendoeira, a cerejeira, a ameixeira, a oliveira, o sobreiro, a figueira e
muitas plantas ornamentais e da flora espontânea), devendo ser consideradas restrições
geográficas quanto à obtenção dos exemplares em causa.
Nesse sentido, o elenco florístico a utilizar - quer estacas ou sementes, quer plantas juvenis
propagadas em viveiro - deverá obrigatoriamente provir de populações locais. Deve excluirse, em absoluto, a possibilidade de uso de plantas de origem geográfica incerta ou o uso de
variedades ou clones comerciais.
Assim, a vegetação preconizada, a implementar nas diferentes situações (sementeiras e
plantações), foi a seguinte:

4.2.1

Sementeiras

Para as sementeiras, que deverão ser realizadas através do método da hidrossementeira,
propõe-se uma mistura de sementes herbáceas, constituída por gramíneas e por
leguminosas.
Mistura 1 (Herbáceas - gramíneas e leguminosas)
A aplicar na superfície do terreno – Canteiros e taludes:
Dactylis glomerata
Holcus annuus

35%

Medicago orbicularis

10%
5%

Trifolium cherleri

15%

Trifolium subterraneum

10%
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Lolium multiflorum

Poa trivialis
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A densidade da sementeira proposta será de 40 g/m2
4.2.2

Plantações:

As plantações, são utilizadas para a vegetação arbórea preconizada.
Vegetação arbórea:
Dadas as caraterísticas e condicionantes da área de intervenção, optou-se pela seleção de
apenas uma espécie do estrato arbóreo.
A espécie selecionada e utilizada no enquadramento da SE e respetivo acesso, foi a
seguinte:
Espécie

Nome Comum

Quantidade

Pinus pinea (Pp)

Pinheiro-manso

12 unidades

O pinheiro-manso, espécie resinosa autóctone do território português e presente na região, é
uma árvore com uma imagem inconfundível e que consegue sobreviver a fogos de baixa
intensidade, devido à casca grossa que possui.

12
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 9 – MDJ
Rev.01

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

5.

CALENDARIZAÇÃO DOS TRABALHOS E OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO

Na Tabela 1, apresenta-se a calendarização dos trabalhos a realizar, sendo de realçar que os
períodos referidos para a execução dos mesmos apresentam alguma flexibilidade, devido ao
facto de se encontrarem dependentes não só do cronograma relativo ao conjunto da obra,
mas também das condições climatéricas que se façam sentir na altura.

Meses
Trabalhos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Modelação do
Terreno
Espalhamento de
Terra Arável
Sementeiras
Plantações

Tabela 1 – Mapa de Trabalhos

Na Tabela 2, apresenta-se a calendarização das operações de manutenção e conservação a
realizar durante o período de garantia.

Meses
Trabalhos

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Fertilização
Ressementeiras
Retanchas
Cortes de
Vegetação

Tabela 2 – Operações de Manutenção
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SUBESTAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE VIÇOSO

Freguesia de Giões - ALCOUTIM
PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 9 – PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA

CONDIÇÕES TÉCNICAS AMBIENTAIS
ÍNDICE
1.

OBJETIVO DA EMPREITADA.......................................................................................1

2.

NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS ............................................................1

2.1

Disposições gerais .......................................................................................................1

2.2

Materiais Orgânicos e Inertes ......................................................................................1

2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10

Terra Viva .......................................................................................................................1
Água ................................................................................................................................2
Fertilizantes .....................................................................................................................2
Corretivos ........................................................................................................................2
Fixadores ........................................................................................................................3
Protetores ou Estabilizadores de Solo............................................................................3
Atilhos .............................................................................................................................3
Tutores ............................................................................................................................3
Seixo Rolado ...................................................................................................................4
Tela Anti-Germinantes ....................................................................................................4

2.3

Materiais vegetais .........................................................................................................4

2.3.1
2.3.2

Sementes ........................................................................................................................4
Árvores ............................................................................................................................4

2.4

Materiais não especificados ........................................................................................5

3.

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS ...................................................................................6

3.1

Medidas cautelares .......................................................................................................6

3.1.1
3.1.2
3.1.3

Limpeza e Desmatação ..................................................................................................6
Eliminação de espécies invasoras ..................................................................................6
Decapagem e Armazenamento da Terra Arável ............................................................6

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

i
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 9 – CTA
Rev.01

3.2

Preparação do terreno ................................................................................................. 7

3.2.1

Acabamento dos Taludes .............................................................................................. 7

3.3

Colocação de Terra Arável e Fertilização .................................................................. 8

3.3.1
3.3.2
3.3.3

Espalhamento da Terra Viva ......................................................................................... 8
Abertura de Covas ......................................................................................................... 8
Fertilização Mineral ........................................................................................................ 9

4.

SEMENTEIRAS ........................................................................................................... 10

4.1

Hidrossementeira ....................................................................................................... 11

5.

PLANTAÇÕES ............................................................................................................ 13

5.1

Árvores ........................................................................................................................ 13

6.

ÉPOCA DE REALIZAÇÃO .......................................................................................... 14

7.

TRABALHOS NO PERÍODO DE GARANTIA ............................................................ 15

7.1

Conservação............................................................................................................... 15

7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.1.7
7.1.8
7.1.9
7.1.10
7.1.11
7.1.12

Disposições Gerais ...................................................................................................... 15
Plantações ................................................................................................................... 15
Sementeiras ................................................................................................................. 16
Mondas ........................................................................................................................ 16
Fertilização ................................................................................................................... 16
Ressementeiras ........................................................................................................... 17
Retanchas .................................................................................................................... 18
Inspeção de Tutores .................................................................................................... 18
Tratamentos Fitossanitários......................................................................................... 18
Cortes de Vegetação ................................................................................................... 18
Limpeza do Sistema de Drenagem Superficial ............................................................ 19
Programa de Trabalhos ............................................................................................... 20

ii
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 9 – CTA
Rev.01

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

1.

OBJETIVO DA EMPREITADA

A empreitada, tem por objetivo a realização dos trabalhos de recuperação e integração
paisagística, descritos no presente projeto.

2.

NATUREZA E QUALIDADE DOS MATERIAIS

2.1

Disposições gerais

Todos os materiais utilizados nos trabalhos de revestimento vegetal, bem como as sementes,
poderão ser submetidos a ensaios para verificação da sua boa qualidade, tendo em vista a
natureza dos trabalhos e o fim a que se destinam.
Em situações não previstas no projeto, todos os materiais e equipamentos necessários à boa
execução da obra, deverão ser propostos pelo Adjudicatário e previamente aprovados pela
Fiscalização.
Se a Fiscalização assim o entender, estes poderão ser submetidos a ensaios, para a sua
verificação, tendo em atenção o local de emprego, fim a que se destinam e a natureza do
trabalho, reservando-se a Fiscalização o direito de indicar, para cada caso, as condições a
que deve satisfazer.
O Empreiteiro, deverá assegurar, em número e qualificação, a presença na obra do pessoal
necessário à boa execução dos trabalhos, bem como de elementos capazes de fornecer os
esclarecimentos necessários sobre os mesmos.

2.2
2.2.1

Materiais Orgânicos e Inertes
Terra Viva

A terra viva a utilizar deverá, preferencialmente, ser proveniente da área de intervenção.
Quando tal não for possível ou as quantidades disponíveis não forem suficientes, poderá
utilizar-se terra proveniente de outros terrenos, desde que apresente boas caraterísticas, seja
da camada superficial de solos agrícolas, e previamente aprovada pela Fiscalização.
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A terra, deve ser isenta de plantas invasoras e de pedras com diâmetro superior a 0,05 m,
bem como de outros elementos prejudiciais (entulhos, raízes, troncos, etc.). A quantidade
admissível de pedra miúda (com diâmetro inferior a 0,05 m), não deverá exceder 10% do
volume global de terra.
As terras, deverão ser armazenadas em pilhas regulares e em locais indicados pela
Fiscalização. Recomenda-se a sua disposição em pargas, com 4,00m de largura na base e
1,50m de altura (para permitir uma boa infiltração de água, minorar a compactação do solo e
permitir um bom arejamento).
Os depósitos de terra, devem ficar resguardados de possíveis extravios (se necessário, com
vedações) e deverá ficar garantido o seu acesso, em qualquer época do ano.

2.2.2

Água

A água a empregar nos trabalhos deverá ser limpa, arejada e isenta de resíduos ou
impurezas e de produtos tóxicos ou cáusticos, bem como de quaisquer outros produtos
prejudiciais à boa execução dos trabalhos e ao normal desenvolvimento das espécies
vegetais.
2.2.3

Fertilizantes

•

Adubo químico ternário, de libertação controlada, tipo PROSCAPE HS ou equivalente;

•

Adubo químico azotado, com uma percentagem de azoto mínima de 20%;

•

Adubo químico ternário, doseando 10-10-10 de N.P.K;

•

Adubo químico, tipo Sierrablen, Sierraform ou equivalente.

•

Estrume bem curtido, proveniente das camas de gado bovino ou cavalar.

2.2.4

Corretivos

Corretivos orgânicos: de preparação industrial, doseando, pelo menos, 40% de matéria
orgânica:
•

Para hidrossementeira: Biohum ou equivalente;

•

Para plantações: Fertor, Ferthumus ou equivalente.

•

Corretivos químicos: Agripo, Agroliz ou equivalente.
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2.2.5

Fixadores

Poderão ser de origem vegetal, orgânica ou sintética, conforme indicado no projeto ou
proposto pelo adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e
Fiscalização, tendo em vista o sucesso dos trabalhos.
Destacam-se os considerados como de maior garantia:
•

Extrato de algas, enriquecidos com polímeros de elevado poder;

•

Polímeros plásticos, derivados do petróleo, tipo Curasol;

•

Produto coloidal, de origem vegetal, tipo Biovert Stabile;

•

Resina líquida sintética;

•

Ecostab ou equivalente.

2.2.6

Protetores ou Estabilizadores de Solo

Deverão ser produtos de origem vegetal, com elevada capacidade de proteção e de
acondicionamento das sementes e do solo, conforme indicado no projeto ou proposto pelo
adjudicatário, desde que apresentados e aceites pela equipa de projeto e Fiscalização, tendo
em vista o sucesso dos trabalhos. Serão do tipo Biomulch, Ecomulch, Re-Fiber, Ecofibre ou
equivalentes, etc., devendo utilizar-se, para um melhor controle do operador, mulch de cor
verde.

2.2.7

Atilhos

Devem ser de ráfia, cordel de sisal ou material elástico, não abrasivo e resistente aos raios
U.V. Deverá ter-se em conta que a sua colocação não pode, em momento algum, originar
estrangulamento ou feridas nas plantas.

2.2.8

Tutores

Os tutores, deverão ser constituídos por varolas de pinho ou de eucalipto, tratados por
imersão em solução de sulfato de cobre a 5%, durante quatro horas.
Deverão apresentar um diâmetro mínimo de 6 cm, e ter tamanho proporcional à planta a
tutorar, recomendando-se que a altura acima do solo seja de pelo menos 1.5 m, quando
aplicados nas árvores, devendo ser utilizados 3 tutores por árvore.

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

3
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 9 – CTA
Rev.01

2.2.9

Seixo Rolado

O seixo rolado, de tonalidade escura, será de boa qualidade e terá dimensões compreendidas
entre 0,02 e 0,04 m, devendo ser aplicado com, no mínimo, duas camadas de altura, na razão
de 1 tonelada por 7m2, aproximadamente.
O acabamento final deverá apresentar-se regular, plano e sem que seja visível a tela que lhe
serve de base.

2.2.10 Tela Anti-Germinantes
Deverá ser utilizada uma tela permeável, com estrutura de fibras polipropilenas termoligadas,
tipo “Dupont Plantex” (125gr/m2), ou equivalente, porosa (para permitir a infiltração da água)
e resistente (evitando o crescimento de infestantes). A tela, deverá ser colocada no terreno
devidamente esticada e garantindo uma sobreposição mínima de 0.10m entre faixas.

2.3
2.3.1

Materiais vegetais
Sementes

As sementes a aplicar, deverão corresponder às espécies indicadas no projeto, ser
certificadas e possuir um grau de pureza e a faculdade germinativa, exigidos por lei para as
espécies constantes das tabelas oficiais.
As não representadas nas tabelas oficiais, deverão ser provenientes da última colheita, ser
alvo de um processamento mecânico de limpeza, por meio de crivagem, e por via da
densidade relativa, de forma a ficar isentas de sementes estranhas e impurezas, e possuir
uma faculdade germinativa de, pelo menos, 60%.

2.3.2

Árvores

As plantas a fornecer, deverão ser certificadas e ter passaporte fitossanitário, emitido pela
entidade competente.
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As plantas a colocar, deverão ser exemplares novos, com um bom desenvolvimento e
conformação, tanto do sistema radicular, como da parte aérea, com flecha intacta e em
perfeito estado sanitário.
As árvores, deverão ter tido, pelo menos, duas transplantações em viveiro (a certificar pelo
fornecedor), possuir sistema radicular abundante, apresentar porte ereto, com flecha intacta e
caule não retorcido, ramificação equilibrada e razoável simetria.
Não poderão apresentar sinais de poda, que altere a conformação natural da planta.
As plantas, serão fornecidas com torrão, devendo este apresentar-se consistente. Em
alternativa, estas plantas poderão ser fornecidas em vaso.
Quanto à dimensão, deverão estar compreendidas entre os valores a seguir indicados:
Espécie

PAP

Pinus pinea (Pinheiro-manso)

06/08

Serão recusadas todas as plantas que:
−

Não estejam certificadas;

−

Possam estar infetadas, sofrer ou ser portadoras de praga ou doença;

−

Tenham sido cultivadas em viveiro com compasso de plantação insuficiente,
apresentando sinais de estiolamento;

−

Durante o arranque/transporte, tenham sofrido danos que contrariem qualquer
das especificações técnicas deste Caderno de Encargos.

2.4

Materiais não especificados

Todos os materiais, não especificados neste Caderno de Encargos, deverão satisfazer as
condições técnicas do projeto, e ser sujeitas à verificação e aprovação prévia, pela
Fiscalização.
Durante a execução dos trabalhos, a Fiscalização, reserva-se o direito de verificar se aqueles
materiais satisfazem essas condições, e rejeitar todos aqueles que não as satisfaçam, sendo
considerados como não fornecidos, mesmo que já tenham sido aplicados.
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3.

EXECUÇÃO DOS TRABALHOS

3.1

Medidas cautelares

3.1.1

Limpeza e Desmatação

No início da obra, e antes de quaisquer outros trabalhos, será instalada uma vedação
provisória de delimitação da área de intervenção.
Toda a vegetação arbórea e arbustiva, existente nas áreas não intervencionadas, não deverá
ser afetada com depósitos de materiais ou com o movimento de máquinas e viaturas.
Compete ao empreiteiro, tomar as disposições adequadas para o efeito, designadamente
instalando vedações e resguardos, onde for conveniente e necessário.

3.1.2

Eliminação de espécies invasoras

As espécies invasoras, se existentes na área de intervenção, nomeadamente canas (Arundo
donax) e silvas (Rubus ulmifolius), deverão ser eliminadas, utilizando-se para o efeito um
herbicida que contenha “Glifosato” como princípio ativo. O herbicida a utilizar, deverá
apresentar classificação toxicológica “Isento” e estar homologado pela Direcção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural.
O material vegetal cortado e eliminado, deverá ser devidamente acondicionado, de modo a
evitar a sua dispersão, e conduzido a destino final adequado.
Antes do início dos trabalhos, o Empreiteiro deverá apresentar uma amostra do herbicida que
se propõe utilizar devendo o mesmo ser aprovado pela Fiscalização.

3.1.3

Decapagem e Armazenamento da Terra Arável

No início dos trabalhos de movimentação de terras, proceder-se-á à decapagem de terra viva.
A decapagem, incidirá sobre os solos mais ricos em matéria orgânica, numa espessura
variável, de acordo com as características do terreno, correspondendo apenas à terra viva, a
camada onde se desenvolve o sistema radicular das plantas.
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As terras aráveis, provenientes da decapagem, serão removidas para uma área de depósito
especial, de acordo com as instruções da Fiscalização, colocadas sempre em pargas (com
altura não superior a 1.5 m e com recobrimento herbáceo, através de sementeira) e
protegidas do arrastamento das águas superficiais.

3.2
3.2.1

Preparação do terreno
Acabamento dos Taludes

O acabamento da modelação dos taludes em tosco, deverá ser realizado de modo a garantir
a geometria indicada, ficar isento de raízes e de pedras, com dimensões superiores a 15 cm.
Por razões de estabilidade, os taludes deverão ser modelados de acordo com um perfil do
tipo sinusoidal. A crista e base do talude deverão, para tal, ser suavizadas, diminuindo o seu
declive e aumentando o declive do terço médio do talude.
Caso seja necessário o espalhamento de terra viva, previamente, a superfície dos taludes
deverá apresentar um grau de rugosidade apreciável e ausência de sulcos verticais que
facilitem a erosão superficial. Este objetivo será conseguido através de uma mobilização
superficial do solo, até cerca de 0.10 ou 0.15 m, por via de uma escarificação com
“Klodbuster”.
Sulcos de erosão mais profundos, deverão ser previamente preenchidos com materiais
granulares, por forma a garantir a sua consolidação e posterior fixação da terra viva.
Terminadas as operações descritas anteriormente, e aprovado pela fiscalização o
acabamento dos toscos, iniciar-se-ão os trabalhos de preparação para o recebimento das
terras aráveis que constarão de uma mobilização superficial, de modo a garantir:
-

O não escorregamento da terra arável;

-

O estabelecimento de uma continuidade entre o terreno, isento de pedras, e a terra
arável de recobrimento.
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3.3

Colocação de Terra Arável e Fertilização

3.3.1

Espalhamento da Terra Viva

O espalhamento de terra viva, só poderá iniciar-se após a modelação e regularização, de
acordo com o projeto, e ter sido aprovada pela Fiscalização.
Terminados os trabalhos anteriores, e aprovados pela Fiscalização, poderá iniciar-se o
espalhamento da terra arável, que será feito com uma espessura variável, não inferior a 0.15
m, de acordo com as características do terreno.
Seguidamente, proceder-se-á à regularização da camada de terra arável, recorrendo, quando
necessário, a uma ligeira compactação. O espalhamento da terra arável, poderá ser feito
manual ou mecanicamente e a técnica de compactação deverá ser proposta pelo
subempreiteiro e aprovada pela Fiscalização.
Nas zonas rochosas, se existirem, não se procederá ao espalhamento de terra viva.
No remate com as áreas pavimentadas, a terra deverá ficar 0.05 m abaixo da cota superior do
pavimento.

3.3.2

Abertura de Covas

Após a marcação dos locais de plantação de árvores, de acordo com o projeto, proceder-se-á
à abertura mecânica ou manual das covas.
As covas destinadas à plantação de árvores, terão as seguintes dimensões:
•

0,80 m de profundidade e 1.00 m de diâmetro (ou lado).

O fundo e os lados das covas, deverão ser picados, na espessura de 0,10 m, para permitir
uma melhor aderência da terra de enchimento.
Sempre que a terra retirada, aquando da abertura das covas, seja de má qualidade, deverá
ser removida para vazadouro e ser substituída por terra arável.
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3.3.3

Fertilização Mineral

3.3.3.1

Geral

A fertilização geral do terreno, será feita com a quantidade de adubo ternário, mencionada no
ponto 4.1, deste Caderno de Encargos.
Os fertilizantes, deverão ser espalhados uniformemente à superfície do terreno, e
incorporados nele, manual ou mecanicamente.
A necessidade e dosagem de corretivos químicos a aplicar, será proposta pelo Empreiteiro e
aprovada pela Fiscalização, em conformidade com os resultados obtidos nas medições do pH
das terras utilizadas.

3.3.3.2

Plantações

A fertilização das covas das árvores será feita á razão de:
•

25 kg de matéria orgânica, 1 kg de adubo composto 10-10-10 ou o equivalente em
adubo de libertação lenta.

Os fertilizantes, serão aplicados na cova e bem misturados com as terras de enchimento, sem
que fiquem em contacto direto com as raízes das plantas. Este, deverá ter lugar com a terra
encharcada ou muito húmida, e far-se-á o seu calcamento por camadas.
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4.

SEMENTEIRAS

Utiliza-se para a vegetação herbácea dos canteiros interiores da Subestação e taludes
exteriores, e no recobrimento das pargas de terra arável.
A sementeira, que tem como principais objetivos a estabilização biofísica e o combate à
erosão, das áreas intervencionadas, bem como a integração dessas áreas com a paisagem
envolvente, deverá ser executada em início-meados de outono (em alternativa à outra época
adequada possível para este efeito, início-meados de primavera), de forma a aproveitar as
temperaturas amenas e alguma chuva dessa época, para a germinação e desenvolvimento
juvenil das plantas, e antes que ocorram as baixas temperaturas e chuvas frequentes de
inverno.
As sementeiras, deverão efetuar-se no período que decorre entre meados de setembro e final
de outubro. A execução de sementeiras, fora do período referido, só será autorizada pela
Fiscalização, a título excecional, e mediante proposta devidamente justificada do
Adjudicatário.
A sementeira, é feita sobre o terreno devidamente preparado (limpo, regularizado e com
camada de terra viva aplicada) e de modo a cobrir, com regularidade, a superfície do terreno.
As sementeiras, deverão ser realizadas através do método da hidrossementeira, devendo o
Empreiteiro estar apetrechado com o equipamento adequado à sua boa execução.
Sempre que o terreno se encontre compactado, deverá realizar-se uma mobilização
superficial, por meio de escarificação ou outra.
O terreno, terá de estar limpo, sem presença de espécies exóticas invasoras, para não
competir com a sementeira a realizar.
Caso a terra apresente espécies de plantas exóticas invasoras, deverão ser previamente
realizadas ações de controlo destas plantas, as quais deverão ser adequadas à espécie em
presença.
As ações de controlo a realizar poderão incluir métodos físicos, químicos ou físico/químicos,
dependendo do número de exemplares e do seu estado de desenvolvimento.
Não sendo, normalmente, suficiente aplicar o método uma só vez, as ações de controlo a
realizar deverão ter a periodicidade necessária, durante o período de realização da
empreitada.
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Caso seja necessário utilizar métodos químicos deverá ser dado cumprimento à legislação
em vigor, relativamente à aplicação de produtos fitofarmacêuticos.
A sementeira, deverá ser realizada logo que haja condições para o efeito.

4.1

Hidrossementeira

Este método de sementeira, consiste na projeção de uma mistura hídrica, contendo o lote de
sementes, os fertilizantes, os corretivos e os estabilizadores.
Antes de serem iniciados os trabalhos deverá, a título experimental, ser realizada a
hidrossementeira numa pequena área, a fim de verificar se o equipamento de
hidrossementeira se encontra em boas condições de funcionamento, no que respeita quer à
pressão de saída, quer ao alcance de projeção do canhão.
A composição da mistura de sementes, a utilizar nas hidrossementeiras e respetiva
densidade de sementeira, são as seguintes:

Herbáceas (gramíneas e leguminosas) a aplicar, à razão de 40 g/m2.
Mistura a aplicar em todas as áreas intervencionadas.
Dactylis glomerata
Holcus annus

20%
5%

Lolium multiflorum

35%

Medicago orbicularis

10%

Poa trivialis

5%

Trifolium cherleri

15%

Trifolium subterraneum

10%

A aplicação de hidrossementeira, inclui o espalhamento da mistura de sementes herbáceas,
nas áreas indicadas no projeto, nas quantidades indicadas e a aplicação dos seguintes
produtos, na dosagem indicada:
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Adubo químico ternário de libertação controlada tipo
PROSCAPE ou equivalente

20 g/m

2

Corretivo orgânico tipo Ecohum, ou equivalente

2 ml/m

Estabilizador tipo Ecostab de cor verde, ou equivalente

2 g/m

2

150 g/m

2

Protetor tipo Ecomulch, ou equivalente
Mistura de Sementes

40 g/m

2

2

4 a 6 semanas, após a aplicação, será feito um reforço da sementeira de herbáceas, na
ordem dos 10 g/m2, caso se verifique um deficiente desenvolvimento na cobertura do terreno.
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5.

PLANTAÇÕES

A plantação, será utilizada para as árvores, propostas no projeto. As plantações, deverão ser
efetuadas no período que decorre entre os finais de novembro e a primeira quinzena de
março, sempre em data posterior à época das sementeiras. Se, por motivos justificados, tal
não puder acontecer, o Empreiteiro, deve propor à Fiscalização, o período de plantação a
efetuar, com as respetivas medidas cautelares, por forma a garantir o seu sucesso.

Dever-se-á evitar a acumulação de grandes quantidades de plantas nos locais de plantação,
devendo ser transportado para o local apenas o número necessário para um dia de trabalho.
Caso se verifique a impossibilidade de plantar a totalidade no próprio dia, as plantas
sobrantes deverão ser abaceladas, em locais abrigados, e regadas de seguida.

5.1

Árvores

Após a mistura íntima, entre a terra retirada, aquando da abertura das covas, e os fertilizantes
definidos em projeto, proceder-se-á ao preenchimento destas com a terra fertilizada;
imediatamente a seguir, proceder-se-á a uma ligeira compactação.
Depois das covas cheias, com terra fertilizada e compactada, abrem-se pequenas covas de
plantação, com medida ligeiramente superior ao sistema radicular ou do torrão, após o que se
procederá à plantação, propriamente dita, devendo ainda atender-se ao seguinte:
•

O torrão das árvores, nunca será desfeito, nem poderá apresentar perdas de material
radicular, sob pena de rejeição da planta;

•

O colo das plantas, deverá ficar à superfície do terreno, conforme a cota prevista;

•

As plantas, deverão ser plantadas no próprio dia em que forem retiradas do contentor,
do torrão protegido ou do local onde estavam abaceladas;

Depois de se ter procedido à plantação, e à fixação das plantas aos respetivos tutores,
deverá abrir-se uma caldeira, em toda a superfície da cova, e proceder de imediato a uma
abundante rega, para que se dê a necessária aderência entre a terra e as raízes. Se for
necessário, deverá ser acrescentada terra até completo refechamento da cova.
Os tutores, devem penetrar no solo 0,20 m, abaixo do fundo da cova, e serão colocados do
lado correspondente aos ventos dominantes.
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6.

ÉPOCA DE REALIZAÇÃO

Os trabalhos de modelação e preparação do terreno, deverão ser efetuados durante a
primavera e o verão, de modo a que as sementeiras se possam fazer no outono, logo no
início das primeiras chuvas, permitindo, assim, às plantas aproveitar as condições hídricas
mais favoráveis para o desenvolvimento do seu sistema radicular.
As plantações devem efetuar-se, por regra, no período que decorre desde a 2ª quinzena do
mês de novembro até à 1ª quinzena do mês de março, incluindo todos os retanches
necessários.
A calendarização das sementeiras e plantações, deverá ser feita de modo a que todos os
trabalhos fiquem concluídos até finais de março.
Se, por motivos justificados, tal não puder acontecer, o Empreiteiro, deve propor à
Fiscalização o período de plantação a efetuar, com as respetivas medidas cautelares, de
forma a garantir o seu sucesso.

Operações
culturais

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Preparação do
terreno
Espalhamento de
terra vegetal
Sementeiras
Plantações
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7.

TRABALHOS NO PERÍODO DE GARANTIA

Durante o período da garantia, que corresponde ao da obra geral, o adjudicatário será
responsável pela execução de todos os trabalhos que garantam o normal desenvolvimento
das diferentes espécies vegetais, plantadas e/ou semeadas, bem como pela reposição das
plantas que, porventura, se apresentem mal desenvolvidas, doentes ou mortas.
No final do período de garantia, as superfícies semeadas não deverão apresentar peladas,
com áreas superiores a 1,00 m2. Se tal se verificar, o adjudicatário, deverá ressemear essas
parcelas, na época de sementeira imediatamente a seguir. Essa obrigação constará da nota
final de receção da obra.
Tal como para as sementeiras, as plantações deverão, no mínimo, apresentar um sucesso de
90% devendo o empreiteiro, em caso contrário, proceder às substituições necessárias.
Ficam excluídos da garantia, os casos graves de erosão, provocados por chuvas torrenciais e
os estragos produzidos pela eventual ocorrência de incêndios ou por pastoreio indevido de
animais.

7.1
7.1.1

Conservação
Disposições Gerais

A conservação e manutenção do revestimento vegetal, deverá ser considerada desde o início
dos trabalhos até ao final do período de garantia da empreitada.

7.1.2

Plantações

A manutenção das plantações, deverá contemplar todas as operações necessárias à
manutenção das boas condições vegetativas e sanitárias.
À data da receção definitiva, pelo menos 80% das espécies plantadas, deverão apresentar
desenvolvimento correspondente ao prazo de duração do período de garantia da obra, sendo
que as restantes, designadamente as retanchadas, na fase final do citado período de
garantia, nunca poderão ter dimensão inferior ao máximo estipulado na Cláusula 2.3.2 destas
especificações.
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Se esta situação não se encontrar cumprida, o prazo de garantia e respetiva manutenção,
serão prolongados por um período que o dono da obra considerar necessário e suficiente,
para garantir o sucesso das novas plantações.

7.1.3

Sementeiras

O Empreiteiro, deverá assegurar a homogeneidade da cobertura vegetal, das áreas
intervencionadas (controlo da erosão, “peladas”, etc.), procedendo às ressementeiras, que se
verifiquem necessárias.
Para efeitos de receção definitiva, sempre que forem verificadas situações pontuais com
deficiente cobertura vegetal, estas, no seu conjunto, nunca poderão corresponder a áreas
parciais, superiores a 10% da área total semeada. Se as zonas de cobertura deficiente,
ultrapassarem este valor, o Empreiteiro, será obrigado a proceder às ressementeiras
necessárias.
Se estas situações não se encontrarem cumpridas, o prazo de garantia e respetiva
manutenção, serão prolongados por um período de pelo menos um ano, de modo a garantirse o sucesso e adequado grau de cobertura das ressementeiras, para efeitos de receção
definitiva.

7.1.4

Mondas

Deverão realizar-se mondas químicas de plantas exóticas invasoras, sempre que se
considere necessário, para evitar concorrência com a vegetação a instalar.

7.1.5

Fertilização

Durante a Primavera seguinte à execução dos trabalhos de revestimento vegetal, deverá
proceder-se, se necessário, a uma fertilização geral dos terrenos, com adubo mineral
azotado. A aplicação, será feita em cobertura e na quantidade de 15 g/m2. Durante o período
de garantia, esta operação será realizada anualmente, ou sempre que se justifique.
No que respeita à fertilização localizada das espécies arbóreas, deverá ser efetuada, durante
o período de garantia, no mínimo duas vezes por ano, nas quantidades mínimas equivalentes
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a 30% do indicado na Cláusula 3.3.3.2, exceto se tiver sido aplicado fertilizante mineral de
libertação lenta, sendo suficiente, nesse caso, uma única aplicação. Esta periodicidade
poderá ser alterada, sempre que a Fiscalização o entender justificável. Deverão ser
cuidadosamente aplicados, na periferia do sistema radicular.

7.1.6

Ressementeiras

No período compreendido entre meados de setembro e final de outubro, do ano seguinte à
execução das sementeiras, deverão ser ressemeadas todas as zonas que se apresentem
deficientemente revestidas, nos termos do ponto 7.1.3 destas especificações, e, se
necessário, esta operação deverá repetir-se todos os anos, durante o prazo de garantia.
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7.1.7

Retanchas

No período compreendido entre os finais de novembro e a primeira quinzena de março, do
ano seguinte à execução das plantações, deverão ser substituídas todas as árvores que
tenham morrido ou apresentem um deficiente desenvolvimento vegetativo e/ou sanitário.
Esta operação, deverá ter lugar todos os anos, durante o período de garantia, sempre que se
verificar a existência de plantas nas condições acima referidas.
As substituições, serão feitas por exemplares da mesma espécie e que se apresentem bem
conformados, com um grau de desenvolvimento normal para a idade e em bom estado
fitossanitário, não podendo as árvores apresentar dimensões inferiores ao indicado na
Cláusula 2.3.2.

7.1.8

Inspeção de Tutores

Os tutores, deverão ser regularmente inspecionados, particularmente após ventos fortes e/ou
chuvadas, para garantir que as espécies se desenvolvam com porte vertical, mesmo que as
condições sejam adversas, devendo ser corrigidos, ou substituídos, sempre que as
circunstâncias o justifiquem.
Deverão ser substituídos os atilhos, em função do crescimento da árvore, de modo a evitar o
estrangulamento do seu tronco, e efetuado o refixamento e/ou substituição das varas, quando
as mesmas não se encontrem em condições de garantir a qualidade das plantas.

7.1.9

Tratamentos Fitossanitários

Sempre que forem detetados sintomas e/ou sinais de ataque de pragas ou doenças, no
material vegetal, o Empreiteiro, terá que efetuar o tratamento conveniente, com prévio
conhecimento da Fiscalização.

7.1.10 Cortes de Vegetação
Durante o período de garantia da obra, deverão ser feitas ceifas e roçagens da vegetação,
tendo em vista a eliminação das espécies consideradas como exóticas invasoras.
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A vegetação, deverá ser sempre cortada, à exceção das espécies exóticas consideradas
como invasoras, que deverão ser arrancadas e queimadas, ou eliminadas através de controle
químico, e removidas depois de mortas, consoante o método considerado mais adequado a
cada situação.
São consideradas invasoras, as espécies exóticas constantes no Anexo II do Decreto-Lei n.º
92/2019 de 10 de Julho, das quais se destaca: Acacia melanoxylon (Mimosa), Acacia
dealbata (Acácia), Robinea pseudoacacia (Falsa-acácia), Carpobrotus edulis (Chorão),
Ipomea acuminata, Ailanthus altissima (Árvore do Paraíso), Hakea sericea e Hakea salicifolia,
bem como outras que, entretanto, tenham passado a apresentar comportamento invasor, tais
como a Cortaderia selloana (Penachos ou Erva-das-Pampas) e a Fallopia japonica
(Sanguinária-do-Japão), e que constem na página www.invasoras.pt.
Pese embora o facto da silva (Rubus ulmifolius), ser uma espécie autóctone do estrato
escandente, a sua fácil e rápida propagação por mergulhia, leva a que, a não existir controle
constante no seu desenvolvimento, a médio/longo prazo, a sua expansão seja, de tal forma,
significativa que não permite o desenvolvimento de outras espécies. Por tal razão, todos os
exemplares da espécie Rubus ulmifolius (Silva), que se encontrem no terreno, deverão ser
cortados e queimados, independentemente do local onde se encontrem.
Constitui encargo do Adjudicatário, a remoção para o exterior da obra e transporte a
vazadouro autorizado, de todo o material cortado, não sendo permitida a realização de
queimadas na zona de intervenção ou na sua proximidade.
O período de realização destes trabalhos, terá início no mês de abril e terminará no mês de
outubro, tendo-se em atenção o ciclo vegetativo das espécies, por forma a que os cortes não
sejam efetuados após a frutificação e maturação das espécies exóticas invasoras.

7.1.11 Limpeza do Sistema de Drenagem Superficial
Deverão ser efetuadas ceifas, roçagens, remoção da vegetação e dos materiais depositados,
junto de todos os órgãos do sistema de drenagem superficial das estradas asfaltadas e da
drenagem transversal (bocas das passagens hidráulicas), de modo a garantir a
operacionalidade de todo o sistema.
A periodicidade de execução destes trabalhos, será condicionada pela época das chuvas
(outono /primavera), altura em que a limpeza e inspeção do sistema deverá ser mais rigorosa
e determinada, igualmente, pelo desenvolvimento da vegetação, que nunca deverá
ultrapassar 0,40 m.
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7.1.12 Programa de Trabalhos
Após a conclusão dos trabalhos de instalação e antes do início do prazo de garantia,
respeitante a este tipo de trabalhos, o Empreiteiro, deverá apresentar à Fiscalização, o
programa geral de trabalhos a prosseguir para a realização da manutenção contratual,
detalhando as operações a realizar em cada época. Esse programa, deverá ser atualizado,
sempre que as circunstâncias o determinem.

Lisboa, março 2020
O Projetista

___________________________________
Nuno Cruz de Carvalho, Arq.º
Arquiteto Paisagista
(Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas, n.º 107)
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SUBESTAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DE VIÇOSO

Freguesia de Giões - ALCOUTIM
PROJETO DE EXECUÇÃO

ANEXO 9 – PROJETO DE INTEGRAÇÃO PAISAGÍSTICA

MAPA DE MEDIÇÕES
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Empreitada:
SUBESTAÇÃO DE VIÇOSO

MAPA DE MEDIÇÕES

Código

Designação dos Trabalhos

04

Unid.

Quant.

OBRAS ACESSÓRIAS
Trabalhos a realizar de acordo com o projecto
e satisfazendo o especificado no C. E.

04.1

- Integração paisagística:

04.1.1

- Revestimento Vegetal:

04.1.1.2

- Colocação de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados e/ou provenientes de
empréstimo , incluindo todos os trabalhos necessários,
designadamente a carga, transporte e espalhamento:

04.1.1.2.4

- Em revestimento de canteiros e taludes

04.1.1.3

- Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies,
fertilizantes, correctivos, aditivos, bio-activadores, preparação
do terreno e execução das sementeiras, e o fornecimento de
todo o equipamento e todos os trabalhos necessários:

04.1.1.3.2

- Hidrossementeira.

04.1.1.3.2.1

Sementeira-mistura de herbáceas (canteiros e taludes)

04.1.1.4

Plantação, incluindo o fornecimento das espécies, a abertura de
covas e o transporte a vazadouro do material resultante da
escavação, o enchimento de covas com terra arável, incluindo o
seu fornecimento, a adubação, a tutoragem, a retancha, a
manutenção e as regas:

04.1.1.4.1

0.4.7.1.1
0.4.7.1.2

0.4.7.1.3

960

2

960

un

12

2

112

m2

112

2

112

m

- Árvores:
Pinus pinea (Pinheiro-manso) - Pap 20/25

04.7
0.4.7.1

m2

Outros Trabalhos
- Revestimento em seixo rolado escuro
Regularização e compactação da base, por meios mecânicos e
manuais, em toda a área a revestir.
Fornecimento e assentamento de tela anti-germinantes, do tipo
"Terracel" com 125g/m2, incluindo todos os tabalhos
necessários.
Fornecimento e assentamento de seixo rolado escuro, com
granulometria de 2-4 cm, com duas camadas de altura
(1Ton/7m2), incluindo o fornecimento de todos os materiais.
TOTAL

m

m

PEÇAS DESENHADAS
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SUBESTAÇÃO 30/150 KV DA CF VIÇOSO

PROJETO DE LICENCIAMENTO
DAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E EQUIPAMENTO

REGISTO N.º:

REN – 9997/2016

ENQUADRAMENTO:

Decreto-Lei n.º 26852/36 de 30 de Julho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 446/76 de
5 de Junho e pela Portaria 344/89 de 13 de Maio e alteração dada pelo DecretoLei n.º101/2007 de 2 de Abril

PROMOTOR:

GALP PARQUES FOTOVOLTAICOS DE ALCOUTIM, LDA.

INSTALAÇÃO:

SUBESTAÇÃO 30/150 KV DA CF VIÇOSO

LOCALIZAÇÃO:

Freguesia de Giões, do Concelho de Alcoutim, do distrito de
Faro

Fevereiro, 2020
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ANEXOS:
A – Parecer sobre existência de capacidade de receção REN – 9997/2016

DESENHOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Localização Geográfica (1/25 000)
Implantação da Subestação (1/500)
Planta de Implantação de Equipamentos
Esquema Unifilar dos Circuitos de Corrente Alternada
Proteções e Medidas – Esquema Unifilar (2 desenhos)
Rede de Terras
Planta de Iluminação e Tomadas (3 desenhos)
Edifício de Comando – Planta de Implantação de Equipamentos
Coordenadas Geográficas dos Vértices do Polígono de Implantação
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MEMÓRIA DESCRITIVA

1. INTRODUÇÃO
A Subestação 30/150 kV da CF Viçoso situa-se na freguesia de Giões, do concelho
de Alcoutim, distrito de Faro, sendo o promotor a GALP PARQUES
FOTOVOLTAICOS DE ALCOUTIM, LDA., empresa do Grupo Galp.
A Subestação 30/150 kV da CF Viçoso efetuará a ligação à rede 150 kV da Central
Fotovoltaica de Viçoso, da Central Fotovoltaica de Pereiro, da Central Fotovoltaica
de São Marcos e da Central Fotovoltaica de Albercas, recebendo a energia das
quatros centrais a 30 kV e injetando na rede a 150 kV.
A Subestação terá uma Subestação Exterior, um Edifício de Comando e um
Armazém e ocupará uma área vedada com cerca de 0,17 hectares, com a
implantação indicada nos Desenhos 1 e 2.
2. LOCAL E CARACTERÍSTICAS DO TERRENO
A área de implantação da Subestação situa-se na localidade de Giões. O relevo é
relativamente plano, sem afloramentos rochosos.
As características geológicas do solo não indiciam dificuldades para implantação dos
edifícios ou das estruturas metálicas.
3. ENQUADRAMENTO AMBIENTAL
O Edifício de Comando e Subestação 30/150 kV da CF Viçoso não se encontra
localizado em área sensível, designadamente Áreas Protegidas, Sítios da Rede
Natura 2000, Zonas Especiais de Conservação, Zonas de Proteção Especial,
Monumentos Nacionais ou Imóveis de Interesse Público. Pelas suas características,
de dimensão e de localização não se encontra tipificado nos anexo I e/ou II do
Decreto-lei 151-B/2013. Contudo, o projeto foi submetido a AIA, como projeto
associado da linha a 150 kV que interliga a Central fotovoltaica de Viçoso à
subestação de Tavira (da REN), o qual obteve DIA Favorável condicionada em
23/01/2020.
Também não afeta áreas sujeitas ao regime jurídico da Reserva Ecológica Nacional
(REN), pelo que não se encontra sujeita a procedimento de Avaliação de Incidências
Ambientais (AIncA), nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei n.º 225/2007 de 31 de
Maio.
A área em estudo ocupará terrenos onde predomina uma ocupação agroflorestal, de
matos rasteiros. No que respeita a árvores com estatuto de proteção (como a
azinheira), de referir que na área do projeto não existe nenhum exemplar, pelo que
não haverá qualquer afetação deste tipo de condicionantes.
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O projeto foi também dimensionado de modo a evitar a afetação de linhas água,
tendo-se salvaguardado a distância mínima de 10 metros a infraestruturas de projeto,
com vista a garantir a sustentabilidade e a proteção das margens ribeirinhas do
domínio hídrico.
4. ACESSOS À CENTRAL
O acesso à Subestação far-se-á como descrito abaixo.
1. Quando na A2, seguir pela saída 13 em direção a N393/Almodôvar/Gomes
Aires.
2. Após cerca de 1,3 km, na rotunda seguir pela segunda saída.
3. Após cerca de 1,2 km, na rotunda seguir pela segunda saída para N393.
4. Após cerca de 10,2 km, na rotunda seguir pela primeira saída para R. António
Cândido Colaço/N2.
5. Após cerca de 950 metros, virar à esquerda para N267.
6. Após cerca de 9,8 km, virar à direita para Rua da Escola.
7. Após cerca de 4,2 km, manter-se à esquerda.
8. Após cerca de 5,0 km, virar à direita.
9. Após cerca de 4,3 km, virar à direita.
10. Após cerca de 6,0 km, virar à direita.
11. Após cerca de 140 m, virar à direita.
12. Após cerca de 5,0 km, continuar para Rua de Castelhanos.
13. Após cerca de 2,3 km, continuar para Rua das Portas dos Castelhanos.
14. Após cerca de 300 metros, virar à esquerda para EM1039.
15. Após cerca de 100 m, virar à direita.
16. Após cerca de 300 m, na rotunda seguir pela terceira saída para N124.
17. Após cerca de 9,2 km, virar à esquerda.
18. Aproximadamente 55 metros depois chega-se à área de implantação do
projeto.
5. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
As obras de construção civil consistirão na construção do edifício de comando, do
armazém, da fundação do transformador MT/MAT, fundações dos equipamentos do
painel 150 kV da Subestação e execução das caleiras para os cabos elétricos e
restantes infraestruturas. Será efetuada a construção de dois edifícios em betão, um
para alojamento dos vários equipamentos elétricos, incluindo celas de média tensão,
quadro de contagem, quadros de comando, controlo e proteção, quadros de baixa
tensão, posto de operador, sala de reuniões e casa de banho; e outro que servirá
como armazém.
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Na área destinada à implantação dos edifícios e do painel 150 kV, de acordo com a
morfologia do terreno, deverão ser executadas plataformas adequadas à instalação
das respetivas estruturas.
As obras incluirão também os acessos da Subestação, com 3 metros de largura, e
uma área de estacionamento em terra batida nivelada e cilindrada, com caixa de
enrocamento e “tout-venant”, igualmente cilindrados, não existindo implicações no
terreno no que respeita a drenagens.
O Edifício de Comando terá um só piso e será dotado de uma sala para instalação
das celas de média tensão, uma sala de comando, controlo e proteções, uma casa
de banho, um escritório e uma sala de reuniões. No escritório será o posto do
operador, com mesa, cadeira e computador com acesso ao SCADA Cliente. No
pavimento do Edifício de Comando serão executadas as caleiras para os cabos. As
caleiras serão cobertas por tampas metálicas, apoiadas em cantoneiras metálicas.
As tampas serão providas de furos para a sua movimentação por gancho. Os tubos
de passagem dos cabos, para o interior do edifício, serão selados com material que
previna a intrusão de animais e de forma a impedir a infiltração de águas.
O Armazém será um edifício de um só piso e servirá para armazenamento de
equipamentos para a Subestação e para as quatro centrais fotovoltaicas.
Na Subestação Exterior será instalada a fundação para o transformador MT/MAT,
fossa para recolha de eventuais derrames de óleo, fundações para equipamentos do
painel 150 kV e pórtico para linha aérea, o transformador de serviços
auxiliares/reatância de neutro e o gerador de emergência. Serão também
executadas caleiras para os cabos cujas tampas serão em betão.
O recinto da Subestação Exterior será pavimentado a gravilha (brita de pequena
granulometria).
A Subestação terá o seu perímetro delimitado por vedação em rede galvanizada,
com 2 metros de altura. A cada três metros serão instalados tubos galvanizados.
Existirá também um portão de segurança com porta dupla, em rede galvanizada,
com 5 metros de largura e 2 metros de altura.
Para segurança do pessoal, quer durante a montagem quer durante a exploração,
serão previstos os painéis de aviso e de perigo, regulamentares, bem como os
necessários equipamentos de proteção contra eletrocussão, nomeadamente,
tapetes isolantes, luvas, varas de manobra ou quaisquer outros previstos na
legislação e regulamentação aplicáveis.
Serão instalados para-raios do tipo “Franklin” na Subestação, que descarregarão
através de baixadas para a rede de terras única.
6. LIGAÇÃO À REDE ELÉTRICA DO SEP
A ligação à rede elétrica será realizada através de linha elétrica 150 kV com
condutores 1x3x1 ACSR 485 mm2, que ligará a um painel 150 kV na Subestação de
Tavira (REN), a cerca de 23 km da Subestação.
A linha aérea 150 kV a construir e o painel 150 kV na Subestação de Tavira serão
propriedade da REN.
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A linha aérea 150 kV será objeto de licenciamento separado.
7. SUBESTAÇÃO EXTERIOR, EDIFÍCIO DE COMANDO, POSTO DE CORTE E
SECCIONAMENTO E ESTAÇÕES FOTOVOLTAICAS
7.1. SUBESTAÇÃO EXTERIOR
A Subestação Exterior será constituída por um painel com equipamento para ligação
à rede 150 kV e o transformador de potência MT/MAT, conforme Desenho 3.
O painel 150 kV será constituído por um disjuntor de proteção, transformadores de
medida de tensão e de corrente, seccionador de isolamento com facas de terra e
descarregadores de sobretensões equipados com contador de descargas. Os
equipamentos serão apoiados em estruturas de aço galvanizado, por imersão a
quente, com os pernos e parafusos de ligação eletrozincados ou de aço inoxidável.
A linha aérea para ligação à rede elétrica de serviço público amarrará num pórtico
metálico, em aço galvanizado a quente por imersão.
7.2. EDIFÍCIOS
Existirão dois tipos de edifícios, para instalação do seguinte equipamento.
−

No Edifício de Comando existirá o equipamento descrito abaixo:
•

Posto do operador;

•

Celas de média tensão de interligação o transformador MT/MAT;

•

Celas de média tensão de interligação entre monoblocos;

•

Celas de média tensão de chegada das centrais fotovoltaicas;

•

Cela do transformador de serviços auxiliares;

•

Celas dos transformadores de tensão;

•

Quadro de proteções, comando e controlo;

•

Quadro de proteções, comando e controlo da linha de interligação com a rede
150 kV;

•

Quadro de Serviços Auxiliares de Corrente Alternada;

•

Quadro de Serviços Auxiliares de Corrente Contínua, com carregador e
baterias;

•

Quadro de Telecomunicações;

•

Central de Deteção de Intrusão;

•

Central de Deteção de Incêndio;

•

Quadros de contagem de energia.
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−

No Armazém será guardado equipamento de reserva, equipamento para
operação e para manutenção da Subestação e das quatro centrais
fotovoltaicas.

7.3. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações e os equipamentos deverão estar de acordo com as normas CEI e
com a regulamentação portuguesa em vigor, nomeadamente, o RSSPTS, o RSIUEE
e legislação subsequente (DL n.º 226/2005).
7.3.1. Cabos de ligação
Serão instalados cabos de potência para interligação entre as celas de média tensão
e para ligação destas ao transformador de potência MT/MAT (a 30 kV, 50 Hz).
Os cabos de corrente alternada serão para a tensão nominal de 30 kV. Estes cabos
serão monopolares, em alumínio e com isolamento em XLPE. Serão instalados em
caleira. Serão dimensionados em função da corrente a transportar e de forma a evitar
quedas de tensão superiores aos valores regulamentares. Serão instalados os
acessórios necessários para a realização das ligações.
Nas referidas caleiras ficarão também devidamente acomodados os cabos de fibra
ótica.
Serão utlizados cabos em cobre para ligação dos equipamentos à rede de terras da
Subestação, de modo a formar um sistema de terra única global.
7.3.1.1. Cálculo das quedas de tensão nos condutores de corrente
alternada
Os condutores utilizados foram dimensionados de forma a garantir uma queda de
tensão não superior a 3 % da tensão nominal em cada ramal.
Para calcular a queda de tensão máxima que seja possível verificar nos condutores,
inicialmente determinou-se a corrente resultante para o caso em que a central
fotovoltaica produza à sua potência máxima (𝐼𝑠 ), através da seguinte equação:
𝐼𝑠 =

𝑆𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
√3. 𝑈𝑛

(𝐴)

Em que:
– Corrente constante que circulará no equipamento em regime normal de operação
à potência máxima, em Ampére (A)
𝐼𝑠

– Potência aparente a montante do equipamento em regime normal de
operação à potência máxima, em Volt-Ampére (VA)
𝑆𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑈𝑛

– Tensão nominal, em Volt (V)
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O valor de corrente obtido (𝐼𝑠 ) é posteriormente dividido pelo número de condutores
por fase, obtendo-se a corrente por cada condutor de fase (𝐼𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 ). Este valor
de corrente por cada condutor é utilizado para calcular a queda de tensão através
da equação abaixo.
∆𝑈 =

√3. 𝐼𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟 . (𝑅. cos(𝜑) + 𝑋. sin(arccos(cos(𝜑))))
. 100 (%)
𝑈𝑛

Em que:
– Queda de tensão que se verifica no condutor em regime normal de operação à
potência máxima, em percentagem (%)
∆𝑈

– Corrente constante que circulará no condutor em regime normal de
operação à potência máxima, em Ampére (A)
𝐼𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑢𝑡𝑜𝑟

𝑅

– Resistência elétrica do condutor a 90º C, em Ohm (Ω)

𝑋

– Reatância do condutor, em Ohm (Ω)

cos(𝜑)
𝑈𝑛

– Fator de potência mínimo que se possa verificar na instalação

– Tensão nominal, em Volt (V)

Assim, para os condutores da instalação em questão, resultam as Quedas de Tensão
apresentadas na tabela abaixo:
Queda de Tensão Queda de Tensão Queda de Tensão
por Condutor (V)
por Ramal (V)
por Ramal (%)
Cela MT 1 (3CF) para TP 30/150 kV
TP 30/150 kV
3
3
0,01%
Cela MT 2 (3CF) para TP 30/150 kV
TP 30/150 kV
3
3
0,01%
Cela MT (CF Vic) para TP 30/150 kV
TP 30/150 kV
3
3
0,01%
Cela MT Int (3CF)
Cela MT Int (CF Vic)
1
1
0,00%
De

Para

7.3.2. Cálculos/Dimensionamento das proteções contra sobreintensidades e
sobretensões e aparelhagem de corte e proteção de corrente alternada
Os equipamentos de corte e proteção foram dimensionados para proteger a
instalação contra sobreintensidades e contra sobretensões de forma a evitar
disparos intempestivos.
Como critério de dimensionamento para a proteção contra sobreintensidades,
determinou-se a corrente resultante para o caso em que a Central Fotovoltaica
produza à sua potência máxima (𝐼𝑠 ), através da seguinte equação:
𝐼𝑠 =

𝑆𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
√3. 𝑈𝑛

(𝐴)

Em que:
– Corrente constante que circulará no equipamento em regime normal de operação
à potência máxima, em Ampére (A)
𝐼𝑠
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– Potência aparente a montante do equipamento em regime normal de
operação à potência máxima, em Volt-Ampére (VA)
𝑆𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑈𝑛

– Tensão nominal, em Volt (V)

O valor de corrente obtido (𝐼𝑠 ) é posteriormente dividido pelo número de condutores
por fase, obtendo-se a corrente por cada condutor de fase (𝐼𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑓𝑎𝑠𝑒 ).
O calibre do equipamento de corte/proteção é então determinado com base em
calibres comercialmente disponíveis superiores à corrente por cada condutor de
fase.
Assim, para a instalação em questão, resultam as Correntes Nominais (ou calibres)
apresentados na tabela abaixo:
Início

Fim

TP MT/MAT
LnA MAT
Cela MT 1 3CF
TP MT/MAT
Cela MT 1 3CF
TP MT/MAT
Cela MT CF Vic
TP MT/MAT
Cela MT Int 3CF
Cela MT Int CF Vic
Cela MT Int CF Vic
Cela MT Int 3CF
CF São Marcos
Cela MT CF Vic
CF Pereiro
Cela MT CF Per
CF Albercas
Cela MT CF Alb
CF Viçoso 1
Cela MT CF SM 1
CF Viçoso 2
Cela MT CF SM 2
CF Viçoso 3
Cela MT CF SM 3
CF Viçoso 4
Cela MT CF SM 4
TSA/RN
Cela MT TSA/RN

Is (A)
568
1049
1049
757
757
757
757
666
674
199
199
169
177
2

Número de Condutores Is por
por Fase
fase (A)
NA
568
NA
1049
NA
1049
NA
757
NA
757
NA
757
NA
757
NA
666
NA
674
NA
199
NA
199
NA
169
NA
177
NA
2

Corrente Nominal do
Equipamento de Corte/Proteção (A)
1250 / 2000
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
630
630
630
630
630

Quer para proteção contra sobreintensidades, quer para proteção contra
sobretensões, a parametrização dos relés será definida em função dos tempos de
atuação dos mesmos, garantindo a seletividade entre elementos.
A tensão dos descarregadores de sobretensão foi determinada com base em valores
comercialmente disponíveis superiores à tensão por fase da instalação em causa:
Instalação
Circuitos Muito Alta Tensão
Circuitos Média Tensão

Tensão Nominal
(composta) (kV)
165
36

Tensão por
Fase (kV)
95,26
20,78

Tensão Descarregador
de Sobretensão (kV)
100
22

7.4. TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
Na Subestação existirá um transformador de potência de 150000 kVA, que será do
tipo hermético para montagem exterior.
O transformador de 150000 kVA terá as seguintes características principais:
•

Potência nominal (ONAN/ONAF)
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•

Frequência

50 Hz

•

Tensão de serviço

150 / 30 kV

•

Grupo vetorial de ligações

YNd11

•

Líquido isolante

óleo mineral

•

Arrefecimento

ONAN/ONAF

•

Normas

CEI-76

O neutro do transformador, do lado dos 150 kV, será acessível e rigidamente ligado
à terra.
Este transformador terá tomadas de comutação em carga (de + 5 x 1,0 %
a -10 x 1,0 %) do lado dos 150 kV.
As proteções deste transformador estão indicadas em 7.7 e serão instaladas no
quadro de proteções, alojado no Edifício de Comando.
7.4.1. Dimensionamento do transformador de potência
O dimensionamento do transformador de potência foi efetuado de modo a que
potência nominal deste permita uma operação segura e sem sobrecargas que o
coloquem em risco ou à instalação.

7.5. SERVIÇOS AUXILIARES
Os serviços auxiliares para alimentação em corrente alternada (SACA) e em corrente
contínua (SACC) dos equipamentos elétricos afetos ao Edifício de Comando,
Armazém e Subestação Exterior serão instalados num quadro do tipo armário
metálico, com acesso frontal, localizado no Edifício de Comando. Os SACA serão
fisicamente separados dos SACC, tendo ambos identificados, de forma clara, os
órgãos de manobra e circuitos respetivos.
Os serviços auxiliares de corrente alternada incluirão as saídas de alimentação, os
órgãos de manobra e proteção dos SACA. O barramento dos SACA terá ainda um
aparelho indicador da tensão e um relé de mínima tensão.
Os SACA do Edifício de Comando, Armazém e Subestação Exterior serão
alimentados através de um transformador 30/0,4-0,23 kV, de 100 kVA de potência,
alimentado através da rede de média tensão que entra na Subestação. Este
transformador terá um disjuntor diferencial do lado dos 400 V.

SE-Vic_PLIE_Mem_Fev20_v1.docx

Pág. 8

PLIE > Subestação 30/150 kV da CF Viçoso

Abaixo características do transformador de 100 kVA para alimentação dos serviços
auxiliares da Subestação, que também terá a função de criação de um neutro
artificial no lado dos 30 kV.
•

Potência nominal (ONAN)

100 kVA

•

Frequência

50 Hz

•

Tensão de serviço

30 / 0,400 kV

•

Grupo vetorial de ligações

ZNyn11

•

Líquido isolante

óleo mineral

•

Arrefecimento

ONAN

•

Normas

CEI-76

Este transformador terá tomadas de comutação em vazio (de ± 2 x 2,5 %) do lado
dos 30 kV. A respetiva cela de alimentação a 30 kV terá disjuntor para proteção
contra curto-circuitos e corrente homopolar.
Os SACC serão alimentados a partir de um conjunto carregador/bateria, a 48 VDC,
com as saídas para os equipamentos respetivos, havendo ainda um relé de mínima
tensão no barramento.
7.6. QUADRO DAS PROTEÇÕES E DO SISTEMA DE COMANDO E CONTROLO
Serão instalados um quadro de proteções, comando e controlo e um quadro de
proteções unicamente dedicado ao sistema de proteções, comando e monitorização
da linha de interligação, ambos localizados no Edifício de Comando. Serão do tipo
armário metálico, com acesso frontal.
O quadro de proteções, comando e controlo será equipado com os seguintes
equipamentos principais:
−

aparelhagem de indicação das grandezas elétricas mais relevantes, na saída
de linha e nas chegadas em média tensão;

−

aparelhagem de comando e sinalização;

−

autómato (PLC) para controlo do Edifício de Comando e Subestação;

−

proteções das chegadas/saídas das celas de MT e do painel 150 kV da
Subestação.

O quadro do sistema de proteções, comando e monitorização da linha de interligação
será equipado com os seguintes equipamentos principais:
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−

proteções da linha de interligação com a rede 150 kV, em duas unidades
redundantes;

−

aparelhagem para as funções de comando e monitorização para a ligação à
rede 150 kV, em duas unidades redundantes.

7.7. PROTEÇÕES
Os relés de proteção, com as funções a seguir descritas, serão do tipo estático,
instalados no quadro de proteções ou no quadro de proteções da linha de
interligação, localizados no edifício de comando.
Para o transformador 150/30 kV de 150000 kVA serão instaladas as seguintes
proteções:
−

Máxima intensidade;

−

Diferencial;

−

Defeito à terra (corrente homopolar);

−

Buchholz;

−

Válvula de descompressão;

−

Temperatura de óleo;

−

Nível mínimo de óleo.

Para a interligação com a rede de 150 kV, serão instaladas as seguintes proteções:
−

máximo tensão trifásica [ANSI 59];

−

mínimo de tensão trifásica [ANSI 27];

−

máxima tensão neutro [ANSI 59N];

−

máximo de tensão inversa [ANSI 47];

−

máximo frequência [ANSI 81O];

−

mínimo frequência [ANSI 81U];

−

máximo intensidade de corrente de fase [ANSI 50/51];

−

máximo intensidade de corrente de terra ou neutro [ANSI 50N/51N];

−

máximo de componente inversa [ANSI 46];

−

diferencial [ANSI 87];
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−

máxima potência (direcional) [ANSI 32].

A regulação dos relés de proteção da interligação com a rede será feita de acordo
com o indicado no Guia Técnico das Instalações Elétricas de Produção
Independente de Energia Elétrica da DGEG, conforme Anexo 1, e aferidas pela REN.
Para a proteção da linha de interligação com a rede de 150 kV serão instaladas as
seguintes funções de proteção, comando e monitorização:
−

DIFL3 - Diferencial de Linha/Cabo adaptável a topologias de 3 terminais;

−

DIST – Distância;

−

DISTEMERG - Distância de Emergência;

−

MI - Máxima Intensidade;

−

DIRT - Direcional de Terra;

−

TELEPT - Teleproteção;

−

WEI - Weak-End Infeed;

−

SOTF - Fecho sobre defeito;

−

RELIG - Religação Automática;

−

SYNC - Verificação de sincronismo associada à função RELIG;

−

PSB - Bloqueio por oscilação de potência;

−

OOS - Perda de Sincronismo por oscilação de potência Irreversível;

−

VSTI - Vigilância dos circuitos secundários dos TI;

−

VSTT - Vigilância dos circuitos secundários dos TT;

−

VSCD - Vigilância dos circuitos de disparo;

−

DPDJ - Discordância de Pólos do Disjuntor;

−

LOCDEF - Localização de Defeitos;

−

OSCILO - Osciloperturbografia;

−

EVENT - Registo Sequencial de Acontecimentos;

−

SINCH - Sincronização Horária com precisão de 1ms, via GPS;

−

ACSR - Acesso Remoto;
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−

SINAL - Sinalizações via rede local de comunicações.
7.7.1. Comutador de Regime Especial

Como parte do sistema de proteções da interligação com a rede, será instalado um
comutador de regime especial de exploração (REE), de duas posições com chave,
junto do quadro de contagem, que permitirá retirar as temporizações das proteções
das linhas, colocando-as em disparo instantâneo. A chave só poderá ser retirada
com o comutador na posição REE.
7.7.2. Situação de Avaria Interna referente aos Equipamentos de Proteção
O disjuntor de proteção da interligação à rede, a 150 kV, será equipado com bobina
para disparo no caso de avaria interna dos equipamentos de proteção (“watchdog”).
7.7.3. Situação de Falha de Corrente Contínua
O disjuntor de proteção da ligação à rede, a 150 kV, será equipado com bobina de
disparo, por falta da tensão de comando (48 VDC), alimentada a partir da respetiva
saída dos SACC.
7.7.4. Proteção Direcional de Potência
Será instalada uma Proteção Direcional de Potência.
7.7.5. Limitação de Potência a Injetar
Será instalada a função de limitação da potência a injetar na rede elétrica para a
potência elétrica do contrato.
7.7.6. Funcionamento no Caso de abertura do Disjuntor de Interligação
No caso de abertura do disjuntor de interligação os equipamentos das centrais
fotovoltaicas serão desligados, ficando a instalação sem tensão e não ocorrendo a
situação de funcionamento em regime de rede isolada.
7.8. SISTEMA DE CONTAGEM
Haverá um sistema de telecontagem, do Dono da Obra/REN, constituído por cinco
contadores, processador multitarifas, módulo de comunicação para telecontagem e
respetivo quadro. Este sistema terá as características e será instalado e programado
de acordo com as especificações e procedimentos da REN e do Dono da Obra.
O quadro de contagem será constituído por um armário metálico, de tipo normalizado
pela REN.
Neste quadro serão instalados os contadores, quatro para medição independente
das ligações das centrais fotovoltaicas, a 30 kV, e um para medição da energia no
painel de linha a 150 kV na fronteira entre a Subestação e a RNT.
Serão ainda instalados três canais de comunicação independentes, dedicados
exclusivamente à telecontagem, sendo duas ligações telefónicas comutadas e uma
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ligação via rede Ethernet, com as características e protocolos de comunicação de
acordo com requisitos técnicos e funcionais da REN.
7.8.1. Contagem 150 kV
Será instalado um contador no painel de linha a 150 kV, para energia ativa (classe
0,2 S) e para reativa (classe 0,5). Este contador será do tipo estático e combinado,
para medição dos fluxos de energia nos dois sentidos, permitindo a discriminação
das energias reativas nos quatro quadrantes, para rede trifásica a 4 fios, multitarifas,
com contagem bidirecional.
As classes de precisão, quer do contador quer dos transformadores de medida, quer
ainda toda a eletrificação, bem como as restantes características do sistema de
contagem, estão de acordo com o Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de
Dados de energia elétrica em Portugal continental.
7.8.2. Contagem 30 kV
Serão instalados quatro contadores para medição independente das ligações das
quatro centrais fotovoltaicas, cada um para energia ativa (classe 0,2 S) e para reativa
(classe 0,5). Cada contador será do tipo estático e combinado, para medição dos
fluxos de energia nos dois sentidos, permitindo a discriminação das energias reativas
nos quatro quadrantes, para rede trifásica a 4 fios, multitarifas, com contagem
bidirecional.
As classes de precisão, quer dos contadores quer dos transformadores de medida,
quer ainda toda a eletrificação, bem como as restantes características do sistema de
contagem, estão de acordo com o Guia de Medição, Leitura e Disponibilização de
Dados de energia elétrica em Portugal continental.
7.9. CARREGADOR E BATERIAS
Para alimentação dos serviços auxiliares em corrente contínua (SACC) do Edifício
de Comando, Armazém e Subestação Exterior será instalado um sistema
bateria/carregador a 48 VDC.
O carregador será alimentado a 230 V, 50 Hz, a partir dos SACA. Deverá ter uma
corrente de saída não inferior a 10 A, com as características (“IU”) adequadas à
carga normal (flutuante) e carga rápida (reforço) da bateria até igualização.
Será ainda instalado um relé de mínima tensão nos 48 VDC.
7.10. ILUMINAÇÃO E TOMADAS
A iluminação exterior da Subestação será assegurada por armaduras equipadas com
lâmpadas de vapor de sódio, com difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para
instalação exterior em postes de 8 metros e postes de 5 metros. Serão acauteladas
todas as situações que possam conduzir a um excesso de iluminação artificial e será
minimizada a poluição luminosa.
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No Edifício de Comando e no Armazém, a iluminação será assegurada por
armaduras equipadas com lâmpadas fluorescentes, no interior, e de vapor de sódio
de alta pressão no exterior. Serão instaladas tomadas monofásicas e trifásicas, com
polo de terra, para alimentação eventual de aparelhos elétricos.
As armaduras de iluminação, a aparelhagem de comando e as tomadas terão os
índices de proteção adequados aos locais de instalação cumprindo com o RSIUEE
e subsequente legislação em vigor.
Para iluminação de emergência, serão instalados no Edifício de Comando e no
Armazém blocos autónomos com indicação de saída e armaduras com “kit” de
emergência. Estas armaduras deverão ser equipadas com baterias e dispositivos,
que as mantenham acesas, por um período mínimo de 1 hora, após falha de energia.
Serão também instaladas lanternas portáteis, com carregador incorporado, no
Edifício de Comando e também no Armazém.
7.11. REDE DE TERRAS
As ligações à terra estarão de acordo com as normas regulamentares e com o
RSSPTS e o RSIUEE, realizadas da forma a seguir indicada.
A rede de terras da Subestação será constituída por anéis e uma malha de terras na
Subestação Exterior e anéis envolvendo o Edifício de Comando e o Armazém,
incluídos num sistema de terra única.
A rede de terras da Subestação será composta por anéis que envolverão a vedação
da Subestação ligados a estacas dispostas de forma equidistante e à malha
subterrânea, composta por quadrículas de 3 x3 metros, em cabo de cobre nu com
95 mm2 de secção mínima.
A rede de terras e a ligação dos equipamentos deverão cumprir com o estipulado no
RSIUEE e no RSSPTS prescrevendo-se, para além do regulamentado e conforme
aplicável, como secções mínimas:
•

Rede principal e derivações para a rede subterrânea – 95 mm²;

•

Baixadas de para-raios e descarregadores de sobretensões de MAT/MT/BT –
95 mm²;

•

Transformadores de potência – 70 mm²;

•

Celas de MT e quadros de BT – 35 mm²;

•

Caixas de terminais intermédias:
o Circuitos de potência – 16 mm²;
o Circuitos de comando – 6 mm²;
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•

Vedações, depósitos e outras estruturas metálicas similares – 16 mm².

Para além do estipulado, e para obtenção do valor regulamentar de resistência de
terra, inferior ou igual a 1 ohm, serão instalados os “piquets” de terra necessários,
com a localização e profundidade adequadas.
Todas as peças metálicas das diversas instalações serão ligadas à rede de terras
única, conforme regulamentação aplicável. As uniões e ligações deverão ser por
aperto, podendo ser de outro tipo (ex.: exotérmico) quando aprovado.
O esquema da rede de terras projetado para a Subestação é aquele apresentado no
Desenho 6.
7.12. INSTALAÇÃO TELEFÓNICA
A instalação telefónica será constituída por duas linhas (rede fixa ou via GSM), uma
para telefone e fax e outra para transmissão de dados e supervisão à distância. Será
da responsabilidade do Empreiteiro a obtenção da certificação da instalação
telefónica pelo ITED, cujo projeto e instalação das infraestruturas estão incluídas no
âmbito da presente empreitada.
No Edifício de Comando serão instaladas tomadas RJ45 para estabelecimento de
uma rede estruturada de dados.
No Edifício de Comando será instalado um modem para permitir o acesso à internet.
7.13. SISTEMA DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO
No Edifício de Comando e no Armazém serão instalados sistemas de deteção de
intrusão, com interruptores de posição de abertura de portas. Deverão ser ainda
previstos dois detetores de movimento, de tipo infravermelhos, para o interior dos
edifícios. Estes detetores serão ligados a uma central de deteção.
Este sistema disporá de sinalização luminosa e acústica da situação de anomalia,
com possibilidade de envio de sinal para o sistema central de telecomando.
Existirá também um sistema de deteção associado ao portão da Subestação, sendo
ainda instaladas câmaras de videovigilância.
7.14. SISTEMA DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO
No Edifício de Comando e no Armazém serão instalados sistemas de deteção de
incêndio, com detetores óticos e termovelocimétricos. Deverão ser ainda previstos
botões de emergência. Estes detetores serão ligados a uma central de deteção.
Este sistema disporá de sinalização luminosa e acústica da situação de anomalia,
com possibilidade de envio de sinal para o sistema central de telecomando.

SE-Vic_PLIE_Mem_Fev20_v1.docx

Pág. 15

PLIE > Subestação 30/150 kV da CF Viçoso

7.15. SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
No Edifício de Comando, no Armazém e na Subestação Exterior serão instalados
extintores de CO2 e de pó ABC.
8. SCADA
O sistema de supervisão a instalar na Subestação (SCADA Cliente) terá acesso, em
tempo real, às grandezas das Instalações Elétricas. A interligação será efetuada por
um sistema de comunicação, suportada por uma rede interna de fibra ótica,
adequada à quantidade de informação a transmitir, assim como à frequência de
refrescamento que seja necessária. Poderá haver várias interfaces distintas, para
aceder aos diversos componentes.
O controlador das Instalações Elétricas (PLC) fará o controlo dos órgãos das
referidas instalações. Será instalado no respetivo quadro de comando e controlo.
Incluirá uma consola de comando, as cartas de entradas/saídas analógicas e digitais,
assim como as cartas de comunicação necessárias à interligação com o computador
central da Subestação, ou outros equipamentos das instalações (Ex: proteções e
conversores).
O PLC disponibilizará os dados das Instalações Elétricas ao sistema SCADA da
Subestação.
A implementação do PLC incluirá o correspondente “software” adequado às funções
que tem que desempenhar.
O SCADA Cliente ligará ao SCADA REN em protocolo IEC 60870-5-104 (T104), quer
para envio de dados quer para receção de setpoints conforme espeficações REN.
9. EXPLORAÇÃO DA SUBESTAÇÃO
A Subestação funcionará sem pessoal operador permanente. Existirá um operador
que fará a supervisão diária das condições de funcionamento, para além dos dados
transmitidos, via telefónica, para o posto central de telecomando.
O Técnico Autor do Projeto

_____________________________________
Edgar Jorge Lopes dos Santos
DGEG 29368
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1.

INTRODUÇÃO

O presente plano de monitorização da avifauna pretende avaliar o impacte efetivo da
presença da Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV, sobre a avifauna, na fase de construção e
exploração, por forma a avaliar a eventual necessidade de implementação de medidas de
minimização adicionais e/ou de compensação.
Os principais objetivos da monitorização são assim a:
•

Caracterização da distribuição e densidade relativa das espécies que compõem a
comunidade avifaunística da área de estudo;

•

Determinação de tendências de variação nos padrões espaciais e temporais dos
parâmetros monitorizados;

•

Avaliação da eficácia das medidas adotadas para evitar, reduzir ou compensar os
impactes objetos de monitorização;

•

Avaliação dos impactes diretos (mortalidade) e indiretos (efeito de exclusão,
perturbação à nidificação) da linha.

A duração preconizada para o plano de monitorização é de cinco anos, constituído pela
situação de referência (pré-construção), construção e os primeiros três anos de
exploração.
Este Plano de Monitorização segue as orientações constantes no Manual de Apoio à
Análise de Projetos Relativos à Instalação de Linhas Aéreas de Distribuição e Transporte
de Energia Elétrica (2008), sendo que os relatórios a produzir deverão atender às
orientações do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro.
Em função dos resultados obtidos deve ser reavaliada a continuidade da monitorização,
quer em termos de duração, quer em termos de metodologia a utilizar.
Esta proposta não exclui a possibilidade de uma avaliação anual dos resultados e
consequente adaptação do programa de monitorização.
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A Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV, apresenta uma extensão de 16,6 km e é constituída
por 45 apoios. Desenvolve-se nos concelhos de Alcoutim e Tavira, fora de áreas de
interesse conservacionista. A linha atravessa vários habitats prioritários para a avifauna,
nomeadamente as áreas agrícolas de sequeiro, as pastagens, as florestas de azinheira e
sobreiro e as linhas e corpos de água.
A área de estudo contempla o local de implantação da linha e a sua envolvente próxima.
É igualmente considerada uma extensa área de controlo, a nascente da área de projeto,
que acompanha a ribeira da Foupana, prolongando-se até Pereiro.
A área de estudo foi, deste modo, repartida da seguinte forma:
•

Área de influência direta – correspondente ao corredor da linha aprovada (trechos
B 1.2, C e D);

•

Área de influência indireta – correspondente à envolvente próxima do corredor da
linha aprovada, estando fora do mesmo, porém, a menos de 1 km do seu eixo;

•

Área de controlo – correspondente a uma área alargada, a nascente do projeto,
com uma distância de entre 1 km a 8 km do eixo da linha elétrica.

A monitorização específica de rapinas e outras planadoras assentou numa área ainda
mais alargada, com uma cobertura de cerca de 175 km2.
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2.

METODOLOGIA

2.1

Aves em Geral

2.1.1

Métodos de amostragem

O recenseamento da comunidade de aves será realizado utilizando pontos-de-escuta de
5 minutos de duração nas 4 horas após o nascer-do-sol e nas 4 horas que antecedem o
pôr-do-sol.
Em cada ponto deverão ser registados todos os contactos visuais e auditivos qualitativos
(espécie, sexo e maturidade, sempre que possível) e quantitativos (número de indivíduos)
em três bandas de distância: 0-50 m; 50-250 m e >250 m; distinguindo a distância do
contacto na ficha de amostragem.
As observações que possam ser efetuadas para lá dos 250 m apenas serão
consideradas no âmbito de registos complementares, isto é, apenas para integração nos
mapas de distribuição de presença/ausência das espécies.

2.1.2

Localização dos pontos de amostragem

Serão amostrados 16 pontos-de-escuta no corredor da linha, preferencialmente, sob o
traçado da linha, ou na sua envolvente imediata (pontos de influência direta de projeto).
Serão ainda considerados 11 pontos numa envolvente mais alargada da linha fora do
corredor estudado, porém, a menos de 1 km do eixo da mesma (pontos de influência
indireta de projeto). São ainda considerados 15 pontos numa área controlo, a nascente
do projeto (com condições físicas e ecológicas similares aos pontos de influência direta e
indireta).
Os pontos de amostragem propostos estão afastados o suficiente para que não se
verifique a pseudorreplicação dos dados e encontram-se distribuídos de modo
representativo do perfil de biótopos presente na área de estudo.
Os locais de amostragem são apresentados em anexo, no Desenho 01.

2.1.3

Parâmetros de amostragem

Consideram-se os seguintes parâmetros de amostragem:
•

Abundância relativa;

•

Riqueza específica;

•

Distribuição espacial.
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Assim, em cada ponto, serão registadas as espécies e quantitativos detetados visual e
auditivamente, sexo e maturidade (sempre que possível) e distância ao ponto de acordo
com as três bandas de distância: <50 m; 50-100 m; e >100 m.
Será ainda registada a hora de início e fim da amostragem e os parâmetros
meteorológicos: nebulosidade, precipitação, intensidade e direção do vento, entre outros
considerados relevantes para o presente trabalho.

2.1.4

Duração e frequência da amostragem

Os censos de avifauna em geral serão determinados em quatro épocas durante os cinco
anos de monitorização (fase de pré-construção, construção e de exploração), com duas
visitas por época, nomeadamente nas:
•

Época de Invernada: entre dezembro-fevereiro;

•

Época de Reprodução: abril-maio;

•

Época de Dispersão pós-reprodutora: julho-agosto;

•

Época de Migração pós-reprodutora: setembro-outubro.

Os censos terão a duração de 5 minutos por ponto.

2.1.5

Métodos de tratamento de dados

2.1.5.1 Análise descritiva
As espécies serão agrupadas por Ordens, com identificação do seu estatuto de
conservação a nível nacional e comunitário, de forma a avaliar o seu valor
conservacionista.
Será efetuada uma análise descritiva dos valores dos parâmetros amostrados para a
área de estudo, individualizados para as áreas de influência direta, indireta e controlo, e
ainda por período fenológico.
Será apresentada uma tabela com o elenco de espécies, classes de ameaça de acordo
com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, classe fenológica e área onde se
encontram.
A ocorrência de nidificação (possível, provável ou confirmada) será atribuída de acordo
com os códigos de nidificação reconhecidos e utilizados internacionalmente,
nomeadamente no “Novo Atlas de Aves Nidificantes em Portugal” (Equipa Atlas, 2008).
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2.1.5.2 Análise espacial
A determinação dos padrões espaciais de abundância relativa e riqueza específica da
área de implantação do projeto, assim como a dinâmica de ocupação do espaço, será
efetuada com recurso à elaboração de mapas temáticos relativos aos valores dos
parâmetros.
Será ainda efetuada a comparação dos estatísticos descritivos dos dados e uma análise
de variância, pelo método ANOVA one-way. Pretende-se assim verificar a existência de
diferenças significativas nos parâmetros analisados entre as áreas de influência direta,
indireta e de controlo. Nas fases de construção e exploração dever-se-á recorrer ao
método ANOVA two-way, de modo a considerar para além do fator “área” (áreas de
influência direta, indireta e de controlo), o fator projeto (“referência” vs. “projeto”), assim,
será possível avaliar se eventuais diferenças entre as áreas de estudo se devem ao
projeto ou a fatores exógenos.

2.1.5.3 Análise temporal
A avaliação dos padrões temporais dos valores de abundância relativa e riqueza
específica será efetuada por comparação dos estatísticos descritivos dos dados e por
análise de variância, pelo método ANOVA one-way. Pretende-se assim verificar a
existência de diferenças significativas nos parâmetros analisados ao longo do período de
estudo.

2.2
2.2.1

Aves de Rapina e Outras Planadoras
Métodos de amostragem

A caracterização, dos padrões de utilização do habitat, por parte das aves de rapina e
outras planadoras presentes na área de estudo será efetuada com recurso ao método de
pontos de observação fixos, a partir de locais com boa visibilidade sobre a área de
implantação dos aerogeradores e sua envolvente.
Será registado em cada ponto o número de indivíduos, espécie, localização da(s) ave(s),
comportamento/utilização do habitat evidenciado e rotas descritas pelas aves.
Para cada observação será ainda efetuado o registo da altitude de voo e distância da ave
aos aerogeradores mais próximos.
Na fase de exploração deverá igualmente ser determinada a taxa de atravessamentos,
tendo por base os pontos de observação junto à linha elétrica, conforme se apresenta
seguidamente.
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2.2.2

Localização dos pontos de amostragem

Serão amostrados 10 pontos de amostragem, cinco ao longo do traçado da linha elétrica
e cinco em área controlo. Considera-se que a área amostrada corresponde a um buffer
de cerca de 3 km de raio em torno de cada ponto.
Os locais de amostragem são apresentados em anexo, no Desenho 02.
Na fase de exploração, as taxas de atravessamento deverão ser avaliados nos pontos
dispostos ao longo do traçado da linha elétrica (R03, R04, R05, R07 e R10).

2.2.3

Parâmetro de amostragem

Considerando que se pretende a caracterização dos padrões de uso da área de estudo
por aves de rapina e outras planadoras, identificando as espécies presentes e o tipo e
frequência de utilização da zona, definiram-se como parâmetros de amostragem:
•

Abundância relativa;

•

Riqueza específica;

•

Parâmetros comportamentais das aves de rapinas e outras planadoras
observadas (e.g., tipo de voo, altura de voo);

•

Mapeamento das rotas descritas pelas aves de rapinas e outras planadoras;

•

Taxa de atravessamento (frequência de voo sobre a linha).

No início de cada período de amostragem, e sempre que se verifiquem alterações de
relevo, serão registados os dados relativos às condições meteorológicas verificadas:
nebulosidade, precipitação e intensidade e direção do vento.

2.2.4

Duração e frequência da amostragem

Os censos e mapeamento de rotas de rapinhas e outras planadoras serão determinados
em quatro épocas durante os cinco anos de monitorização (fase de pré-construção,
construção e de exploração), com duas visitas por época, nomeadamente nas:
•

Época de Invernada: entre dezembro-fevereiro;

•

Época de Reprodução: abril-maio;

•

Época de Dispersão pós-reprodutora: julho-agosto;

•

Época de Migração pós-reprodutora: setembro-outubro.

Cada período de amostragem terá a duração de uma hora.
Na fase de exploração deverá, igualmente, ser efetuada a determinação de taxa de
atravessamento sobre a linha, nos pontos anteriormente definidos.

6
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 11
Rev.01

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

2.2.5

Método de tratamento de dados

2.2.5.1 Análise descritiva
Serão apresentados os valores de riqueza específica e abundância estimada. Serão
apresentadas todas as espécies observadas, conjuntamente com o seu estatuto de
conservação a nível nacional e comunitário e classe fenológica. Os estatutos de
conservação seguirão os critérios do Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal,
enquanto as classes fenológicas estarão de acordo com o “Novo Atlas de Aves
Nidificantes em Portugal” (Equipa Atlas, 2008). Esta informação será também
apresentada no anexo relativo ao elenco de espécies total.
Por forma a compreender a utilização do espaço pelas diferentes aves de rapina, será
analisada a proporção de indivíduos por tipologia de utilização do espaço.

2.2.5.2 Análise espacial
Tendo por objetivo a avaliação da distribuição espacial das espécies na área de estudo,
será inserido um conjunto de dados num Sistema de Informação Geográfica (SIG) com o
qual se realizam análises espaciais e se produz cartografia que evidencia os locais de
maior utilização pelas espécies e se mapeiam os territórios existentes.
Será ainda feita a análise da utilização do espaço vertical e horizontal (comportamento de
voo), com vista a caracterizar os locais e períodos em que o risco de colisão é mais
elevado.
Na fase de exploração, a observação dos movimentos das aves que atravessam as
linhas permite determinar a taxa de atravessamento sazonal e descrever a forma como
as aves atravessam estes obstáculos, relacionando estes comportamentos com as
variações observadas na mortalidade (capacidade de desvio dos vários planos de colisão
– manobralidade). É de esperar que espécies de menor manobralidade ou que voem em
bando tenham maior suscetibilidade à colisão com a linha, contribuindo para a
mortalidade de indivíduos.
Deverá ser ainda determinado o risco de colisão (IR), que utiliza a percentagem de voos
observados entre os cabos (“E”) e imediatamente acima destes (“C”), relativamente ao
número total de passagens (T) e que é dado pela seguinte fórmula (Ecossistema &
EGSP, 2008):
IR = (E+C)/T
As espécies detetadas nas prospeções são assim relacionadas com as espécies que
atravessam a linha e com o seu comportamento face à existência da linha.
Os resultados da observação dos movimentos e alterações do comportamento das aves
deverão ainda ser integrados com os outros resultados na compreensão da incidência da
mortalidade por colisão, nomeadamente a influência do habitat presente.
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As taxas de remoção/decomposição, apresentadas por época do ano e habitat serão
devidamente correlacionadas com os resultados das campanhas de avaliação da
mortalidade de aves, incluindo a variação por estações do ano.
O impacte da linha nas aves, ao nível da mortalidade por colisão, será avaliado tendo em
conta a dimensão das populações locais e nacionais, especialmente das espécies mais
sensíveis.
Deverão ser ainda considerados os seguintes 5 critérios de grandeza diferencial
apresentados nos “Critérios para implementação de Medidas de Minimização de
Impactes verificados na Rede Nacional de Transporte na Avifauna”, constante no
documento da Comissão Técnico-Científica do Protocolo REN/ICN:
•

Critério A – Mortalidade de pelo menos um indivíduo de espécies “SPEC1”,
“SPEC2”, Criticamente em Perigo” (CR), “Em Perigo” (EN) e “Vulnerável” (V);

•

Critério B – Mortalidade repetida de espécies “SPEC1”, “SPEC2”, “Criticamente
em Perigo” (CR), “Em Perigo” (EN) e “Vulnerável” (V);

•

Critério C – Troço localizado numa das seguintes áreas classificadas: AP, ZPE ou
IBA;

•

Critério D – Troço que atravessa um habitat potencial de espécies “SPEC1”,
“SPEC2”, “Criticamente em Perigo” (CR), “Em Perigo” (EN) e “Vulnerável” (V),
onde é provável ocorrer colisões;

•

Critério E – Troço com ocorrência de espécies “SPEC1”, “SPEC2”, “Criticamente
em Perigo” (CR), “Em Perigo” (EN) e “Vulnerável” (V), ao longo do ciclo anual ou
nos períodos que as aves estão presentes no país.

Os troços monitorizados serão classificados em troços de primeira, segunda ou terceira
prioridade em função do risco de impacte:
•

Troços de linhas de primeira prioridade: abrangem a totalidade dos 5 critérios;

•

Troços de linhas de segunda prioridade: classificados com pelo menos o critério A
ou B (com dados de mortalidade) e com outro do tipo C, D, ou E (com situações
prováveis de colisão);

•

Troços de linhas de terceira prioridade: classificados com apenas dois ou três
critérios de risco de impacte (C, D ou E), sem haver registo de aves prioritárias
acidentadas.

Estes troços serão por sua vez ordenados através de um valor de 5 dígitos, determinado
da seguinte forma:
•

1º dígito – Troços de linhas de primeira, segunda ou terceira prioridade – valor 3,
2 ou 1 respetivamente;
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•

2º dígito – Número de critérios cumpridos (A, B, C, D ou E) – pontuação 5
(máxima), 4, 3, 2, ou 1;

•

3º dígito – Número de aves ameaçadas acidentadas – correspondente ao número
de cadáveres de aves de espécies ameaçadas;

•

4º e 5º dígito – Número de aves não ameaçadas acidentadas – correspondente ao
número de cadáveres não ameaçadas.

2.2.5.3 Análise temporal
No sentido de avaliar as diferenças ao longo das épocas do ano e entre anos (e fases)
quanto à utilização da área por parte das aves de rapina, será analisada a variação
sazonal e estabelecidos os padrões de utilização por cada época.
O tratamento de dados será efetuado, sempre que possível, por análise de variância e
testes de comparações múltiplas, assim como por análise dos estatísticos descritivos
básicos dos dados.

2.3
2.3.1

Estimação de Mortalidade
Método de amostragem

2.3.1.1 Prospeção de Mortalidade
A metodologia de campo para avaliar os impactes derivados da colisão com a linha
elétrica pressupõe a definição de troços percorridos a pé por dois observadores, que
efetuarão a prospeção de aves mortas deslocando-se um de cada lado, a cerca de 10
metros da projeção no solo do cabo condutor exterior. Para os apoios será contemplada
uma área definida por um raio de 25 metros.
Sempre que possível será determinada a data da morte das aves de acordo com as
categorias definidas pela SPEA:
•

Categoria 1 (24 h) – o cadáver não apresenta sinais de decomposição;

•

Categoria 2 (2-3 dias) – são visíveis larvas de inseto em desenvolvimento
(sobretudo dípteros);

•

Categoria 3 (mais de 1 semana) – são visíveis larvas de inseto em
desenvolvimento (sobretudo coleópteros) e porção considerável de tecido ósseo
exposto;

•

Categoria 4 (mais de 1 mês) – praticamente só tecido ósseo e sem atividade de
larvas de inseto.
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Outros dados a retirar nos levantamentos são:
•

Espécies, idade e sexo do indivíduo;

•

Tipo de item encontrado (p. ex. ave inteira, uma asa, só penas, só ossos limpos);

•

Causa de morte por observação externa dos indícios (i.e. electrocução, colisão,
predação, indeterminados);

•

Estimativa de permanência no terreno, com base no estado de decomposição;

•

Percentagem de tecidos removidos por necrófagos;

•

Localização (distância em relação aos apoios e ao eixo da linha);

•

Descrição do habitat e cobertura do solo no local (atribuindo uma classe de
dificuldade de deteção de acordo com o definido nos testes de deteção de
cadáveres);

•

Condições meteorológicas (vento, precipitação, nebulosidade, visibilidade).

Todos os cadáveres ou vestígios identificados deverão ser fotografados e retirados do
percurso por forma a evitar a futura repetição de contagem.
Para além da identificação da causa de morte (colisão ou outra), deverão ser
prospetados indícios de presença de predadores e registada a distância do cadáver ao
apoio ou ao cabo mais próximo.

2.3.1.2 Determinação de fatores de correção
Para a taxa de detetabilidade, deverão ser utilizados modelos que simulam cadáveres de
3 classes de tamanho (pequeno, médio e grande porte), que podem eventualmente ser
encontrados durante as prospeções. Este desenho será realizado em replicado para cada
formação vegetal. Para que estimativa da remoção seja representativa, deverão ser
efetuados no mínimo 3 replicados para cada biótopo/habitat.
Os modelos ou cadáveres devem ser colocados de forma aleatória nos dois eixos
espaciais, ou seja, tanto na largura da faixa de prospeção como no comprimento do troço
de linha utilizado para a experiência, sendo sugerido que a extensão do troço de linha
para realização de cada experiência não seja inferior a 1 km por cada 10 modelos a
colocar.
A capacidade de deteção de cadáveres é determinada pela colocação destes modelos
em locais desconhecidos de um segundo colaborador. Procede-se ao registo do número
de modelos encontrados pelo colaborador num período de tempo equivalente ao que
despenderia na habitual prospeção de cadáveres.
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Na remoção por necrófagos, os cadáveres colocados para a taxa de detetabilidade
poderão ser mantidos nos mesmos locais, devendo-se visitar todos os dias até ao
desaparecimento do cadáver ou até ao limite dos 7 dias.
Os observadores e os locais serão considerados fatores independentes, podendo os
valores obtidos ser comparados por testes estatísticos. Pretende-se com esta experiência
obter estimativas da taxa de detetabilidade de cadáveres para cada formação vegetal.
Esta estimativa será utilizada no cálculo da estimativa da mortalidade real.
Os resultados dos dias de remoção deverão ser apresentados por época do ano,
formação vegetal e por classe de tamanho.

2.3.2

Localização dos pontos de amostragem

A prospeção de mortalidade será realizada num troço (ou vários) da linha correspondente
a cerca de 20% do total da sua extensão, procurando-se que o mesmo seja
representativo do perfil de biótopos da linha.
No caso dos fatores de correção, encontram-se no ponto 2.3.1.2 descritos os critérios a
aplicar na definição da área de amostragem.

2.3.3

Parâmetros de amostragem

Os parâmetros a monitorizar serão:
•

Mortalidade observada;

•

Mortalidade estimada;

•

Área prospetada eficazmente;

•

Percentagem encontrada pelos observadores;

•

Taxa de remoção por necrófagos.

2.3.4

Duração e frequência da amostragem

A prospeção de cadáveres nos troços a selecionar é realizada em quatro períodos
anuais, durante os três primeiros anos da fase de exploração, com quatro visitas
consecutivas por época, separadas por 7 dias, nos seguintes períodos:
•

Época de Invernada: entre dezembro-fevereiro;

•

Época de Reprodução: abril-maio;

•

Época de Dispersão pós-reprodutora: julho-agosto;

•

Época de Migração pós-reprodutora: setembro-outubro.

Linha Viçoso – Tavira, a 150 kV
RECAPE

Março 2020

11
Vol. 4 – Anexos Técnicos – ANEXO 11
Rev.01

Os testes de determinação da detetabilidade e da remoção por necrófagos são realizados
apenas no primeiro ano de exploração, nas estações de outono/inverno (“época fria”) e
de primavera/verão (“época quente”). No caso da remoção por necrófagos, a verificação
dos cadáveres colocados no campo deverá ser realizada durante um total de 7 dias, em
cada campanha.

2.3.5

Método de tratamento de dados

A Taxa de Mortalidade Obtida (TMO) nas prospeções deverá ser corrigida para obter
uma Taxa de Mortalidade Estimada (TME) através da determinação dos dois fatores de
correção: a taxa de detetabilidade do observador e a taxa de decomposição/remoção de
cadáveres.
Para calcular a probabilidade de deteção dos observadores em cada época no ano em
que foram feitos os testes (outono/inverno e primavera/verão), a probabilidade de
deteção em cada classe de visibilidade (pclasse i) será ponderada pela
representatividade que cada uma das classes (i) possui na área prospetada:

Para o cálculo do fator de remoção, deverá ser usada a seguinte equação:
•

Tempo médio de remoção – é o número médio de dias que um cadáver
permanece no terreno até ser removido. Seguindo ERICKSON et al. (2004), este
fator de correção é calculado através da seguinte equação:

t

tempo médio de remoção

ti

tempo (dias) que o cadáver se mantém na área de estudo antes de ser removido

número de cadáveres utilizados nos testes de remoção/decomposição
número de cadáveres nos testes de remoção/decomposição que se mantêm na área de
Sc
estudo após 10 dias
S

Após o cálculo das taxas de detetabilidade e remoção/decomposição, será calculada a
estimativa da mortalidade real para o total dos troços prospetados, bem como para o total
da linha, por km de linha e por ano.
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A correção da taxa de mortalidade observada com base na avaliação da remoção de
cadáveres e da detetabilidade dos observadores deve ser feita preferencialmente através
dos estimadores mais recentes, nomeadamente o de HUSO (2010(1)) ou o de KORNERNIEVERGELT et al. (2011(2)), uma vez que incorporam a probabilidade média de
permanência dos cadáveres no terreno, com base nas curvas de remoção obtidas a partir
dos testes de remoção.
A estimativa da mortalidade (M) para o período amostrado, em que foram efetuadas n
prospeções, será calculada através da seguinte fórmula:

M Mortalidade estimada
Ci Número de cadáveres encontrado
π probabilidade de um cadáver não ser removido e ser detetado no período total amostrado

As taxas de remoção/decomposição, apresentadas por época do ano e habitat,
deverão ser devidamente correlacionadas com os resultados das campanhas de
avaliação da mortalidade de aves, incluindo a variação por estações do ano.

(1) HUSO, M.M.P (2010). An estimator of wildlife fatality from observed carcasses. Environmetrics, Vol. 22 (3): 318–329
(2) Korner-Nievergelt, F., P. Korner-Nievergelt, P. Behr, I. Niermann, R. Brinkmann, & B. Hellriegel (2011). A new method to
determine bird and bat fatality at wind energy turbines from carcass searches. Wildlife Biology, 17(4):350-363
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3.

DISCUSSÃO, INTERPRETAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

3.1

Relação dos Dados com Características do Projeto ou do Ambiente Exógeno
ao Projeto

Os dados, apenas serão relacionados com fatores exógenos, como sejam os climáticos,
biofísicos, ocupação do solo, ocorrência de incêndios ou instalação, após o início do
estudo, de infraestruturas na proximidade passíveis de influenciar os resultados; bem
como com indicadores de atividade do projeto, de modo a avaliar a imputabilidade ao
mesmo de eventuais alterações nos parâmetros amostrados.

3.2

Critérios de Avaliação dos Dados

No que diz respeito aos testes e modelos estatísticos de tratamento de dados, será
aplicado um nível de confiança de 95% (p < 0,05).
A avaliação dos dados será efetuada recorrendo aos resultados das análises descritivas,
verificando a ocorrência de alterações relevantes na composição de espécies e efetivos
nos diferentes pontos/áreas de amostragem. Por outro lado, será calculada a
significância estatística das diferenças nos valores dos parâmetros de monitorização
entre áreas amostradas.

3.3

Avaliação da Eficácia das Medidas Adotadas para Prevenir ou Reduzir os
Impactes

A avaliação da eficácia das medidas para prevenção ou minimização dos impactes sobre
a avifauna deverá permitir identificar o sucesso das mesmas e a eventual necessidade de
reforço ou alteração.
A avaliação da eficácia das medidas será efetuada por determinação das eventuais
diferenças nos parâmetros amostrados entre as áreas de implementação das medidas e
as áreas não abrangidas.

3.4

Comparação com as previsões Efetuadas nos Procedimentos de Avaliação
Ambiental

Tendo por base as previsões de impactes efetuadas no âmbito da avaliação de impacte
ambiental será feita a comparação dos resultados obtidos com as mesmas,
nomeadamente no que se refere ao descritor afetado, tipo, duração, magnitude e
significância dos impactes.

3.5

Avaliação da eficácia dos métodos de amostragem

Anualmente será feita uma avaliação da eficácia dos métodos de amostragem
preconizados, propondo, sempre que pertinente, o seu ajuste ou alteração,
fundamentando devidamente esta necessidade.
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4.

RELATÓRIOS DE MONITORIZAÇÃO

No final de cada ano de monitorização será emitido um Relatório de Monitorização
correspondente, o qual deverá seguir a estrutura recomendada na Portaria n.º 395/2015
de 4 de novembro.
Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à APA até dois meses após
realização da última campanha de amostragem.
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RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL DO PROJETO DE EXECUÇÃO (RECAPE)
Projeto de Execução

ANEXO 12 – MEDIDAS NÃO VERIFICÁVEIS NESTA FASE DO
PROJETO

Fase de Exploração
71. As ações relativas à manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas.
72. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida
aos responsáveis, para consulta, a planta de Condicionantes atualizada e cumpridas as medidas
de minimização aplicáveis.
73. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto,
de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e
circulação a veículos de combate a incêndios.
74. Assegurar a manutenção prevista no Projeto de Integração Paisagística da Subestação e no
Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal da Linha Elétrica Aérea.
75. Prever o acompanhamento/monitorização, por um período mínimo de 2 anos, das condições
do revestimento natural das superfícies intervencionadas – áreas de estaleiro, depósitos de
materiais, áreas das plataformas de trabalho dos apoios, acessos a desativar, dos taludes dos
acessos - de modo a verificar a recuperação e instalação da vegetação. Durante esta fase, devem
ser também tomadas as necessárias medidas corretivas de possíveis zonas com erosão,
principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial se encontre
danificado ou mal implantado. Se se verificarem, de forma continuada, situações de insucesso o
período de acompanhamento deverá ser renovado por períodos iguais a 2 anos.
76. Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e
reparação de equipamentos para os operadores de gestão de resíduos.
77. Em caso de aparecimento de espécies vegetais exóticas com características invasoras na
área do projeto e envolvente imediata, estas devem ser alvo de um projeto de erradicação, a
apresentar ao ICNF através da Autoridade de AIA para análise e pronúncia.
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Fase de Desativação
78. 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:
•

Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;

•

O acompanhamento arqueológico desses trabalhos e o cumprimento das medidas de
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis.

•

O destino a dar a todos os elementos retirados;

•

A definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno;

•

A solução final de requalificação da área de implantação do projeto e projetos
complementares, a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os
instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor.
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