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1/ ENQUADRAMENTO E DEFINIÇÃO GERAL DO PROJETO  

1.1/ APRESENTAÇÃO DO PROJETO, DO PROMOTOR E ENTIDADE LICENCIADORA 

O presente documento corresponde ao Relatório de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) do projeto de 

instalação de uma linha elétrica a 400 kV no concelho de Sines, que fará a ligação da Subestação do Parque Eólico (SE PE) à Rede 

Nacional de Transporte (RNT). Este projeto está associado ao projeto do Parque Eólico de Morgavel, que se desenvolve em torno da 

albufeira da barragem com este nome, no concelho de Sines. 

O Promotor do Projeto é a empresa Parque Eólico de Moncorvo, Lda., que, por sua vez, adjudicou à empresa ECOSATIVA – Consultoria 

Ambiental Lda., a elaboração do presente relatório, desenvolvido em conformidade com a legislação em vigor. 

A entidade licenciadora é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG), responsável pela instrução do Processo de Tramitação do 

Estudo de Impacte Ambiental. 

A Agência Portuguesa do Ambiente é a entidade competente para assumir a responsabilidade sobre o processo de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA). 

O desenvolvimento do projeto corresponde a uma fase de Projeto de Execução. 

1.2/ ENQUADRAMENTO LEGAL DO RECAPE 

Este RECAPE foi desenvolvido nos termos da legislação em vigor, correspondente ao atual Regime Jurídico de Avaliação de Impacte 

Ambiental (RJAIA), descrito no Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro que procede à quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos Decretos-Lei n.ºs 47/2014, de 24 de março, e 179/2015, de 27 de agosto, e pela Lei n.º 

37/2017, de 2 de junho, que estabelece o RJAIA dos projetos públicos e privados suscetíveis de produzirem efeitos significativos no 

ambiente. 

A elaboração do RECAPE seguiu o definido na secção IV do referido DL n.º 152/2017, relativa ao procedimento de verificação da 

conformidade ambiental do Projeto de Execução e atendeu ainda ao documento orientador da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 

“Normas Técnicas para a elaboração de Estudos de Impacte Ambiental e Relatórios de Conformidade Ambiental com o Projeto de Execução” 

de projetos não abrangidos pelo regime LUA. 

1.3/ RESPONSABILIDADE PELO RECAPE E PERÍODO DE ELABORAÇÃO 

A responsabilidade pela elaboração do RECAPE é da empresa ECOSATIVA – Consultoria Ambiental Lda. 

A coordenação do RECAPE foi partilhada entre Teresa Saraiva, Bióloga e Mestre em Ecologia Aplicada, contando ainda com a 

colaboração da equipa que se apresenta na Tabela 1.1. Nesta tabela associam-se às áreas temáticas abordadas os técnicos 

responsáveis. 

Tabela 1.1 – Equipa técnica envolvida no RECAPE 

Técnicos responsáveis Área temática 

Teresa Saraiva, Bióloga, Mestre em Ecologia Aplicada, Doutoranda em Ciências da Sustentabilidade (membro 

efetivo da OB nº 3572, membro profissional APAI nº 242) 
Coordenação 
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Técnicos responsáveis Área temática 

Luís Marques, Biólogo, Mestre em Ecologia, Ambiente e Território, Mestre em Agronomia (membro efetivo da OB 

nº 3944) 

Coordenação 

Biodiversidade 

João Serafim, Biólogo, Mestre em Biologia dos Recursos Vegetais Biodiversidade 

João Barata, Biólogo, Mestrando em Biologia da Conservação Biodiversidade 

Rui Leonardo, Engenheiro do Ambiente Ambiente sonoro 

Joana Veríssimo, Ecóloga, Pós-graduada em Sistemas de Informação Geográfica 

Ordenamento do território 

Uso e ocupação do solo 

Peças desenhadas 

Ana Novais, Bióloga, Mestre em Ecologia e Ambiente Peças desenhadas 

André Pereira, Arqueólogo Património cultural 

Fernando Robles Henriques, Arqueólogo Património cultural 

João Carlos Caninas, Arqueólogo, Mestre em Arqueologia Património cultural 

APAI – Associação Portuguesa de Avaliação de Impactes, OB – Ordem dos Biólogos, OE – Ordem dos Engenheiros 

 

O RECAPE foi elaborado entre outubro de 2021 e agosto de 2022. 

1.4/ LOCALIZAÇÃO DO PROJETO  

O projecto consiste numa linha aérea de muito alta tensão, a 400 kV, a qual fará a ligação entre a futura subestação do Parque Eólico 

de Morgavel e a subestação de Sines, de modo a permitir o escoamento da energia produzida.  

Esta apresenta uma extensão total de 9 089 metros e localiza-se na freguesia de Sines e união de freguesias de Santiago do Cacém, 

Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra, concelho de Sines, distrito de Setúbal. 

Ao nível da nomenclatura de unidades territoriais (NUT), integra as seguintes: 

• NUT I:     Continente (PT1), 

• NUT II:    Alentejo (PT18), 

• NUT III:   Alentejo litoral (PT181). 

Insere-se nas folhas 516 e 526 da Carta Militar de Portugal (série M888, à escala 1 : 25 000). 

No Desenho 1 – Anexo I apresenta-se o enquadramento geral do projeto, visualizando-se as suas diversas componentes. 

1.5/ OBJETIVOS, METODOLOGIA GERAL, ESTRUTURA E CONTEÚDO DO RECAPE 

De acordo com os princípios que norteiam a necessidade de realização de um RECAPE, o presente tem por objetivo descrever e 

demonstrar que o Projeto de Execução da Linha Elétrica a 400 kV, que ligará a subestação do Parque Eólico de Morgavel à subestação 

de Sines obedece às condições definidas na DIA, emitida em 9 de setembro de 2020, tendo em conta as medidas que lhe são aplicáveis. 

Nesse sentido, o presente RECAPE terá o fim de descrever e justificar a conformidade ambiental do projeto e o cumprimento das 

condições impostas para a sua análise pela Autoridade de AIA e a emissão da correspondente Decisão de Conformidade Ambiental do 

Projeto de Execução (DCAPE). 
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Considerando todos estes aspetos, desenvolveu-se um relatório estruturado pelos documentos que se referem de seguida: 

A. Resumo Não Técnico (Volume I) 

Apresenta-se um Resumo Não Técnico (RNT) que constitui um resumo em linguagem não técnica do conteúdo do Relatório, tornando-

o acessível ao público em geral.  

Este documento foi elaborado de acordo com os “Critérios de Boa Prática para a Elaboração e Avaliação de Resumos Não Técnicos”, 

publicados pela Agência Portuguesa do Ambiente. 

B. Relatório Base (correspondente ao presente documento – Volume II) 

Pretende-se com o Relatório Base fornecer toda a informação relevante, contemplando os elementos do projeto. Este relatório 

subdivide-se em quatro componentes principais, a seguir descritas. 

Introdução 

Consiste no presente capítulo, destinado à identificação do projeto, do proponente e da entidade licenciadora ou competente para 

autorização, assim como à localização do projeto à escala local, regional e nacional, identificando concelhos e freguesias, respetiva 

cartografia georreferenciada. Para além disto, realiza-se a identificação da equipa responsável pela elaboração do Projeto de Execução 

e pela elaboração do RECAPE, bem como indicação dos respetivos períodos de elaboração. Por fim, apresenta-se os objetivos, a 

estrutura e o conteúdo do RECAPE. 

Antecedentes 

Nesta secção, apresenta-se um resumo dos antecedentes do procedimento de AIA, fazendo referência ao estudo prévio ou anteprojeto 

e respetivas alternativas consideradas, bem como à DIA emitida, nomeadamente às suas condicionantes e elementos pedidos, assim 

como eventuais prorrogações e alterações. 

Descrição e caracterização do Projeto de Execução 

Neste capítulo é feita descrição da totalidade do projeto, incluindo, as características físicas e os processos tecnológicos. Caracterizam-

se também as eventuais alterações do Projeto de Execução relativamente ao estudo prévio ou anteprojeto, e respetiva justificação 

técnica. 

Por fim, é apresentada a programação temporal do projeto, com referência às diferentes etapas da fase de construção 

(designadamente, da preparação da obra, sua execução e fase final da obra), bem como da fase de exploração. 

Conformidade do Projeto de Execução com a DIA 

Consta duma demonstração do cumprimento da DIA, que se deve reportar à totalidade dos termos e condicionantes nela estabelecidos, 

devendo ser evidenciado, para cada um, a forma como foi concretizado esse cumprimento. Esta demonstração deve ser sustentada em 

estudos, projetos, análises e outros elementos escritos e cartográficos necessários.  

Sem prejuízo da apresentação de outros que se venham a considerar necessários, a demonstração do cumprimento dos termos e 

condições fixados na DIA deve ser fundamentada nos seguintes elementos: 

b) Verificação da compatibilidade do Projeto de Execução com os instrumentos de gestão territorial (IGT), servidões e restrições de 

utilidade pública e de outros instrumentos relevantes; 
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c) Indicação das entidades contactadas com competência na apreciação do projeto e apresentação de quadro resumo da informação 

e dos aspetos relevantes decorrentes desses contactos, devendo a correspondência trocada ser apresentada em anexo; 

d) Aprofundar a avaliação dos impactes ambientais associados às fases de construção, exploração e, se relevante, de desativação, 

com base numa caracterização do ambiente direta e indiretamente afetado e com o desenvolvimento inerente à fase de Projeto 

de Execução. Os impactes devem ser sistematizados em quadro e carta síntese; 

e) Caso tenham sido introduzidas alterações no Projeto de Execução, relativamente ao estudo prévio ou anteprojeto, deve ser 

apresentada uma caracterização pormenorizada dos impactes ambientais, demonstrativa de que as alterações introduzidas não 

originam novos impactes nem agravam os anteriormente identificados; 

f) Identificação e descrição dos estudos complementares e dos projetos específicos efetuados, devendo ser explicitados os objetivos 

e respetivas conclusões e evidenciada a forma como as mesmas foram consideradas e/ou integradas no projeto para efeitos de 

cumprimento da DIA e/ou minimização de impactes; 

g) Pormenorização das medidas de minimização e de compensação, bem como dos programas de monitorização estabelecidos na 

DIA, sem prejuízo da apresentação de outras medidas e programas que, face ao maior aprofundamento da identificação e 

avaliação dos impactes, se venham a considerar necessários, designadamente: 

i) Inventário de todas as medidas de minimização e de compensação, no qual se incluem as cláusulas ambientais a inserir no 

caderno de encargos da obra e nos contratos de adjudicação, que venham a ser produzidos pelo proponente para efeitos de 

construção e exploração do projeto; O inventário deve especificar as medidas a adotar em cada fase (construção, exploração 

e, se relevante, desativação), incluindo a respetiva descrição, localização e calendarização, bem como as responsabilidades 

de implementação/verificação das mesmas; 

ii) Descrição pormenorizada dos programas de monitorização a adotar para cada fator ambiental em cada fase (pré-construção, 

construção, exploração e desativação). Esta descrição deve incluir, com as necessárias adaptações a cada caso concreto, os 

elementos definidos em anexo ao presente documento. 

h) Descrição e análise das questões levantadas em sede de consulta pública, no âmbito do procedimento de AIA, referindo quais as 

pretensões que foram adotadas, bem como as que não foram acolhidas, fundamentando as razões desse facto. 

Lacunas técnicas ou de conhecimento 

É apresentada uma síntese da informação mais relevante e indicadas eventuais lacunas técnicas ou de conhecimento verificadas 

durante a elaboração do RECAPE e das respetivas implicações face aos resultados finais. 

Conclusões 

Serão enunciados os principais aspetos desenvolvidos no RECAPE e das principais conclusões em matéria de demonstração do 

cumprimento dos termos e das condições fixadas na DIA. 

Fontes de informação 

Serão apresentadas as referências da bibliográfica e web grafia utilizadas. 

C. Anexos (Volume III) 

Integram-se neste documento os Anexos Técnicos que incluem informação técnica complementar necessária ao suporte e cabal 

entendimento do Relatório Base.  

Os anexos compreendem elementos escritos, gráficos, fotográficos e cartográficos. 
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2/ ANTECEDENTES DO PROJETO E DO RECAPE 

2.1/ PROCEDIMENTO DE AIA 

O presente projeto tem antecedentes longos, uma vez que foi originalmente elaborado, na sequência da adjudicação, em maio de 

2009, à Parque Eólico de Moncorvo (PEM), de capacidade de injeção de potência na rede elétrica de serviço público, para a localização 

de Torre de Moncorvo, no âmbito do lançamento do procedimento concursal para “atribuição de capacidade de injeção de potencia 

na rede elétrica de serviço publico e ponto de receção associado, para energia elétrica produzida em central eólica – Lote 1 – 50 

MVA”.  

O desenvolvimento do Projeto do Parque Eólico em Torre de Moncorvo foi objeto de 3 procedimentos distintos de Avaliação de 

Impacte Ambiental (AIA), os quais culminaram em decisões desfavoráveis aos respetivos projetos, a saber: 

• EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, com localização na serra do Reboredo, em território das freguesias de 

Torre de Moncorvo, Açoeira, Maçores, Felgueiras, Larinho e Felgar, do concelho de Torre de Moncorvo – Procedimento de AIA nº 

2255 (novembro 2010) com DIA desfavorável. Para além de aspetos de índole ambiental, a decisão baseou-se fundamentalmente 

na questão deste projeto se sobrepor a um outro de uma exploração mineira, também ele licenciado pela DGEG; 

• EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, localizado em território da freguesia de Vilarinho da Castanheira, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães e das freguesias de Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa, no concelho de Torre de 

Moncorvo – Procedimento de AIA nº 2568 (agosto de 2014) com desconformidade do EIA. O documento de fundamentação da 

desconformidade definia “especificações” para o conteúdo e detalhe do EIA, para uma eventual nova submissão, e assumia 

claramente que, ao contrário do que está previsto na Lei, seria exigível que fosse apresentado não apenas um estudo prévio, mas 

um projeto detalhado quase ao nível de Projeto de Execução. Embora contestando a decisão, até pelo evidente acréscimo de 

risco envolvido e que o espírito da lei em vigor procura evitar, a empresa PEM realizou todos os projetos de detalhe, em conjunto 

com os seus consultores, e submeteu um novo EIA para apreciação pela APA, tendo-se assim iniciado um novo Processo de AIA 

que recebeu a designação AIA nº 2818; 

• EIA do projeto do Parque Eólico de Torre de Moncorvo, localizado em território da freguesia de Vilarinho da Castanheira, no 

concelho de Carrazeda de Ansiães e das freguesias de Cabeça Boa, Castedo, Horta da Vilariça e Lousa, no concelho de Torre de 

Moncorvo – Procedimento de AIA nº 2818 (fevereiro de 2015) com DIA desfavorável. Em outubro de 2015 foi elaborado parecer 

da Comissão de Avaliação no âmbito do procedimento de avaliação de impacte ambiental no qual “face aos impactes positivos e 

tendo em consideração que os impactes negativos não são passíveis de minimização” se propôs a emissão de “parecer 

desfavorável” ao “Parque Eólico de Torre de Moncorvo”. Várias contestações foram apresentadas pela empresa PEM no decorrer 

de 2016, contudo, a decisão final, manteve-se inalterável. 

Por parte da empresa PEM houve uma permanente vontade, demonstrada ao longo de todo o percurso de dois anos de trabalho, em 

encontrar soluções que, não apenas viabilizassem o projeto, como reduzissem, mitigassem, eliminassem e/ou compensassem os 

efeitos reais no património natural. 

Em data prévia ao início do procedimento de avaliação de impacte ambiental foi assinado entre a empresa PEM e o Governo Português 

um contrato tendo em vista cumprimento dos objetivos de Quioto (essencial para a redução de emissão de gases de efeito de estufa 

e consequentes melhorias na qualidade do ar) e do Plano Nacional de Energia por parte do Estado Português. 

A PEM, por força das obrigações inerentes ao contrato referido na alínea anterior, encontra-se contratualmente obrigado a promover 

a execução de um Parque Eólico que concorra para o cumprimento pelo Estado Português dos objetivos de Quioto e do Plano Nacional 

de Energia. 
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Contudo, e em face das decisões desfavoráveis em sede de procedimentos de AIA, acima identificados e atenta a reconhecida 

necessidade de alterar a localização do Parque Eólico, foi celebrado em setembro de 2018, com a DGEG, um aditamento ao contrato 

original celebrado em 5 de maio de 2009. 

Assim, e perante o cenário de impossibilidade objetiva de desenvolvimento e construção de um Parque Eólico na região de Torre de 

Moncorvo, por motivos totalmente alheios à empresa PEM, esta em conjunto com a Administração Pública, analisaram locais 

alternativos. 

No seguimento dessa análise, em novembro de 2017, foi solicitada a alteração do ponto de ligação à RESP e em janeiro de 2018 foi 

aceite. Posteriormente foi solicitado pela empresa PEM a mudança do ponto de receção para Sines, com uma ligação de 400 kV, tendo 

sido aceite em março de 2018.  

Face aos custos de uma ligação, como a que se refere no parágrafo anterior e face à disponibilidade de potência de ligação a este 

nível de tensão evidenciada nos documentos da REN, a PEM procurou, em conjunto com outros promotores fazer o desenvolvimento 

de um conjunto de projetos para partilhar esta ligação à rede, partilhando custos de investimento e de exploração de uma subestação, 

capaz de responder aos requisitos da ligação em causa. São já exemplos disso os processos submetidos em janeiro de 2019 para 3 

parques solares promovidos por outros promotores e da responsabilidade destes, não constituindo o PEM e estes projetos um projeto 

único ou integrado:  

1. Central Solar do Monte Mudo 

2. Central Solar das Cravadas 

3. Central Solar do Monte Agudo 

4. Central Solar de Chaparralinho 

5. Central Solar de Alpendurada 

Dos contactos havidos com a REN, esta empresa manifestou, não apenas, uma clara disponibilidade para este tipo de ligação, como 

também o traduziu, nos pareceres emitidos por aquela entidade para os referidos parques solares, com um texto onde refere que 

“…considerando desde já a REN como operador de rede de transporte, que esta solução seria a solução de ligação mais vantajosa para 

o SEN”. 

2.1.1/ PERJAIA 

Em fevereiro de 2019 foi submetido o Pedido de Enquadramento no Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental do projeto 

de instalação de um Parque Eólico no concelho de Sines. Ao Parque foi atribuído o nome de Morgavel.  

Em março de 2019 a empresa PEM foi notificada, na sequência do pedido remetido à Agência Portuguesa do Ambiente, relativo à 

aplicabilidade do regime jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA) ao projeto com a Ref. S025251-201904-SAIA.DAP, que o 

projeto em apreço deverá ser sujeito a um procedimento de avaliação de impacte ambiental. 

Relativamente ao projeto em estudo, refere-se que o EIA envolveu uma primeira fase (Estudo de Grandes Condicionantes), que permitiu 

uma pré-avaliação das restrições esperadas na área de estudo, de forma a proceder à escolha dos locais onde se poderiam implementar 

os elementos do Projeto.   

2.1.2/ Estudo de Impacte Ambiental 

O procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 26 de setembro de 2019, após entrega de todos os elementos 

necessários à boa instrução do mesmo. O projeto do Estudo Prévio encontra-se no Desenho 1.1 – PD do Volume II.  
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A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou uma Comissão de Avaliação (CA), 

constituída por representantes da própria APA, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), da Direção-Geral do 

Património Cultural (DGPC), do Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 

Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do Instituto Superior de Agronomia / Centro 

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

Para concretização do procedimento de AIA, foram contempladas as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e consulta do estudo prévio. 

Nesta fase, foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, que foram submetidos sob a forma de Aditamento 

ao EIA. Após análise desse documento, foi considerado que o mesmo, de uma maneira geral, dava resposta às lacunas e dúvidas 

anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 12 de fevereiro de 2020; 

• Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam questões/elementos por apresentar e 

esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de elementos complementares, os quais foram igualmente entregues de forma 

atempada; 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu de 19 de fevereiro a 14 de maio de 2020; 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as 

valências das entidades representadas na CA e ponderados todos os fatores em presença, incluindo os resultados da participação 

pública; 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer da CA e o Relatório da 

Consulta Pública; 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento Administrativo, e de diligências 

complementares; 

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e preparação da DIA. 

Durante o procedimento de AIA não foi considerada necessária a consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no 

n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, a Consulta Pública 

foi aberta por um período de 30 dias úteis, tendo tido o seu início a 19 de fevereiro de 2020. 

No entanto, tendo sido declarado o estado de emergência, para todo o território nacional, a 18 de março e posteriormente renovado 

até 3 de maio, considerou a APA que, nessas circunstâncias, não se encontrava assegurado o pleno acesso à informação, pelo que 

entendeu necessário prorrogar a consulta pública de forma a garantir a sua realização por um período de 30 dias úteis não coincidente 

com o período de Estado de Emergência. 

Assim, a consulta pública do presente processo decorreu até 14 de maio de 2020. 

Neste âmbito foram recebidos oito pareceres, com a seguinte proveniência:  

• ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil;  

• ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações;  

• DGADR - Direção-geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;  

• EMFA - Estado-maior da Força Aérea;  

• Câmara Municipal de Sines;  

• SPEA-Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves;  

• REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A.;  

• Um cidadão. 
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As exposições das entidades referidas anteriormente foram devidamente consideradas na avaliação desenvolvida e integradas, sempre 

que pertinentes, na decisão da DIA – Procedimento de AIA nº 3308. 

Face aos impactes positivos identificados no EIA, e tendo em consideração que os impactes negativos podem ser na sua generalidade 

suscetíveis de minimização, emite-se decisão favorável ao projeto, condicionada ao cumprimento dos termos e condições impostas 

no presente documento, incluindo: 

• Adoção do Layout B para o parque eólico, e respetiva linha elétrica a 30 kV; 

• Adoção da hipótese A para o corredor da linha elétrica, a 400 kV. 

Salienta-se ainda que, face ao parecer favorável emitido pela APA em sede do procedimento de AIA, a presente decisão compreende 

também a emissão de autorização da utilização dos solos integrados na REN, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 

166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro. 

2.2/ DECLARAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL 

A DIA (Anexo 1.1 do Volume III) foi emitida no dia 9 de setembro de 2020 e apresenta as condicionantes indicadas em seguida: 

6. Adoção do Layout B para o parque eólico e respetiva linha elétrica a 30 kV; 

7. Adoção da Hipótese A para o corredor da linha elétrica a 400 kV. 

Para além destas condicionantes previamente identificada e dos dados e informações necessários à verificação do cumprimento das 

exigências da presente decisão, o presente RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

8. Cronograma da obra atualizado. 

9. Shapefiles do Layout final do projeto. 

10. Estudo geológico-geotécnico, apoiado em prospeções no terreno, que permita avaliar com rigor as condições geotécnicas e 

hidrogeológicas nos locais de fundação dos aerogeradores, de modo que se possa definir o melhor processo de desmonte a 

implementar, tendo em vista assegurar a estabilidade dos terrenos, incluindo dos taludes provisórios, e evitar a afetação de fluxos 

de drenagem subterrânea. 

11. Resultados da monitorização (prévia à construção) de quirópteros. Caso sejam identificados abrigos de morcegos, com 

importância, deve ser informado o ICNF para que seja corretamente avaliada a importância e sensibilidade do abrigo e, caso se 

justifique, deve ser garantida a sua proteção e propostas medidas de minimização ou compensação que se considerarem 

adequadas para a sua salvaguarda 

12. Avaliação da necessidade de implementar uma medida que defina a velocidade de "cut in" que impeça as turbinas de trabalhar a 

velocidades em que a atividade dos quirópteros seja maior.  

13. Determinação das áreas de sobreiros em povoamento, com respetiva quantificação e apresentação em cartografia dos polígonos 

que efetivamente constituem povoamento. Para o efeito, podem ser utilizados os dados do arvoredo (espécies, número e 

localização) que constam do EIA. 

14. Levantamento das áreas onde se registe a regeneração natural de espécies da vegetação autóctone natural potencial, quer em 

termos de porte arbóreo quer arbustivo, para que se possam tomar opções sobre as que serão a preservar, e em função dos quais 

as componentes do projeto se devem ajustar. 

15. Modelação dos taludes da Subestação e das plataformas dos aerogeradores sobreposta ao levantamento topográfico juntamente 

com os perfis/cortes transversais e longitudinais das plataformas. As curvas de nível do levantamento e respetivas cotas, assim 

como as cotas altimétricas de projeto devem ter uma leitura adequada. 

16. Cartografia do traçado da LMAT sobre o orto, com adequada definição/resolução de imagem, onde conste para todos os apoios a 

representação gráfica da área total (400 m2) de trabalho, necessária para a sua implantação, assim como os acessos aos apoios. 
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17. Proposta de camada de desgaste a aplicar nos acessos e na coroa circular em torno da base dos aerogeradores. Esta deve constituir 

uma solução mais estabilizadora do pavimento e que reduza os níveis de poeira e de refletância de luz. Deve recorrer-se a 

materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do 

acesso, em detrimento da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz. 

18. Soluções para o revestimento das valetas de drenagem longitudinal, adjacentes aos acessos, ou outras que venham a ser 

realizadas, com revestimento em pedra local/região com argamassa branca, ou em alternativa simplesmente colocada à mão e 

compactada. 

19. Soluções consideradas para os pavimentos e revestimentos exteriores da Subestação, Edifício de Comando, que privilegiem 

materiais de baixa refletância e tendencialmente neutros, sugerindo-se como preferencial o uso de pedra natural da região. 

20. Tipologia de luminárias consideradas para os pontos de luz exteriores quer da subestação quer os que se localizam sobre a 

entrada na torre dos aerogeradores. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro 

plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

21. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras. Deve incluir cartografia com o levantamento georreferenciado das 

áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies em presença 

e as metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As áreas a considerar são as da faixa de proteção legal à linha e todas 

as áreas de trabalho associadas e necessárias à implantação dos acessos aos apoios e às plataformas assim como as plataformas 

e valas de cabos. Devem ser dadas orientações para que corte seja realizado fora da fase de produção de semente e que todo o 

material vegetal proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente 

acondicionado, sobretudo do efeito de ventos. A estilhagem e o espalhamento não devem ser considerados como ações a 

desenvolver. No transporte deste material, a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies 

em causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

22. Plano de Reconversão Florestal da Faixa de Proteção da LMAT. Visa a substituição das espécies de crescimento rápido existentes 

na faixa de proteção legal da linha elétrica por espécies autóctones. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e 

desenhadas onde conste cartograficamente as áreas passíveis de serem objeto da sua implementação/aplicação. No que se refere 

ao material vegetal de porte arbóreo, a utilizar, deve ser dada preferência aos carvalhos - sobreiros e azinheiras com porte 

relativamente já desenvolvido. Deve constar o Plano de Manutenção e Monitorização. 

23. Projeto de Integração Paisagística da Subestação deve seguir as seguintes orientações para a sua fase de conceção: 

• Deve ser elaborado por um especialista na área e deve estar devidamente reconhecido no Projeto. 

• Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução. Devem constar as seguintes peças escritas: Memória Descritiva 

e Justificativa; Caderno de Encargos; Mapa de Quantidades e Plano e Cronograma de Manutenção - e as seguintes Peças 

Desenhadas: Plano Geral; o Plano de Plantação; Plano de Sementeiras e cortes e perfis. 

• A composição das espécies - arbóreas e arbustivas - deve cingir-se a espécies autóctones e/ou naturalizadas. Podem 

ainda ser utilizados exemplares de espécies de culturas características da região e das subunidades em presença. 

• Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma taxativa, a necessidade de 

assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies vegetais a usar, com referência à Xylella fastidiosa 

multiplex, devendo ser, inclusive, considerada a introdução de restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares 

em causa ou em alternativa não considerar na proposta as espécies vegetais afetadas. 

24. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que contemple todas as áreas que foram objeto de intervenção. A 

recuperação das referidas áreas deve promover a criação de condições favoráveis à regeneração natural e crescimento da 

vegetação autóctone. Devem ser consideradas operações de limpeza, remoção de todos os materiais alóctones (pavimentos de 

caminhos a desativar incluídos), descompactação do solo, regularização/modelação do terreno, de forma naturalizada e o 

revestimento com as terras vegetais. Nele deve constar uma cartografia com a localização, delimitação e identificação de todas 

as áreas intervencionadas devendo estar associado a cada uma delas as ações a realizar. Deverão ser previstas medidas 

dissuasoras e/ou de proteção temporária - vedações, paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso - pisoteio, veículos - 

e, por outro, à herbivoria, nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação 

natural. 
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25. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

26. Reavaliação dos impactes no ambiente sonoro com mais detalhe, em função do Layout final para o parque eólico e do traçado da 

LMAT, para que, em função dos resultados, venham a ser propostas medidas de minimização, caso sejam identificadas habitações 

com possibilidade de ficar expostas a níveis acima dos limites previstos no RGR. 

27. Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro revisto nos termos e condições referidos no presente documento. 

28. Programas de Monitorização de Quirópteros revisto. 

29. Programas de Monitorização da Avifauna revisto. 

30. Demonstração que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais 

identificadas ou a inevitabilidade dessa afetação. 

31. Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico nas áreas de afetação das ocorrências arqueológicas n.ºs 1, 2, 4, e 5. 

32. Resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha, a 400 kV, numa faixa de 200 m centrados no eixo da 

linha, bem como dos acessos à respetiva obra. De acordo com os resultados destes trabalhos deve proceder-se à alteração ou 

ajuste da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar 

medidas de minimização específicas. 

A análise, da verificação da conformidade da aplicação destes elementos, bem como das Medidas de Minimização e de Compensação 

referidas na DIA, que foram implementadas no Projeto de Execução em avaliação, são avaliados de forma detalhada no capítulo 5/, 

referente à Verificação da Conformidade do Projeto de Execução com a DIA. 

2.3/ DESENVOLVIMENTOS ENTRE A EMISSÃO DA DIA E A CONCLUSÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

O promotor solicitou à APA a separação do processo de AIA 3308, de forma a não atrasar o processo de avaliação da conformidade 

ambiental do parque eólico e da subestação, já que o Projeto de Execução estas infraestruturas foi efetuado numa fase anterior ao da 

LMAT. 

Assim, o RECAPE correspondente apenas ao Parque Eólico, linhas internas e subestação, foi submetido no dia 27-08-2021. A DCAPE 

correspondente foi emitida a Execução a 22-04-2022. 

Pelo explicitado anteriormente, o presente relatório apenas apresenta a análise de todos os elementos afetos à linha de ligação entre 

a futura SE de Morgavel e SE de Sines a 400 kV.  

3/ DESCRIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

3.1/ CONSIDERAÇÕES GERAIS 

3.1.1/ Objeto  

A presente memória descritiva refere-se ao Projeto da linha elétrica a 400 kV, que fará a ligação da Subestação do Parque Eólico (SE 

PE) Morgavel à Rede Nacional de Transporte (RNT) na Subestação de Sines (REN), com o comprimento total de 9089 m, e que permitirá 

o escoamento da energia produzida no referido Parque Eólico de Morgavel. 

3.1.2/ Critérios técnicos gerais 

Do ponto de vista técnico, o projeto será constituído pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas do escalão de tensão 

de 400 kV, nomeadamente: 
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• Apoios reticulados em aço da família DL e Q; 

• Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata em degraus e uma chaminé 

prismática; 

• Dois cabos condutores por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 595 (ZAMBEZE); 

• Dois cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (DORKING) e outro do tipo OPGW possuindo 

características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro; 

• Isoladores compósitos do tipo 4C160P; 

• Cadeias de isoladores e acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 50 kA; 

• Circuitos de terra dos apoios dimensionados de acordo com as características dos locais de implantação. 

Nos aspetos técnicos regulamentares e/ou normativos, entre outros, observar-se-ão os seguintes no âmbito nacional: 

• EN 50341-1 Overhead electrical lines exceeding AC 45 kV. Part 1: General Requirements-Common Specifications; 

• EN 50341-3-17 – National Normative Aspects (NNA) for Portugal; 

• Dec. Reg. 1/92 – Anexo: Regulamento de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão (RSLEAT); 

• Circulares da Direção Geral de Aviação Civil; 

• Condicionalismos relativos aos diversos Planos de Diretores Municipais (PDM); 

• Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que fixa os níveis de referência relativos à exposição da população aos Campos 

Eletromagnéticos; 

• Legislação relativa à Avaliação de Impacte Ambiental (AIA); 

• Legislação referente ao domínio hídrico; 

• Legislação relativa à Reserva Agrícola Nacional (RAN) Incluindo o regime florestal; 

• Legislação relativa à Reserva Ecológica Nacional (REN); 

• Lista Especificações Técnicas da REN, SA; 

• Lista de Documentos Técnicos de Referência elaborados pela REN, SA; 

• Normativos e publicações da CEI, ISO e CENELEC aplicáveis; 

• Legislação relativa a Projeto de elementos tipo de apoios; 

• Regulamento de Proteção às Espécies Florestais e Agrícolas; 

• Regulamento Geral do Ruído (Dec. – Lei n.º 9/2007 de 17 de janeiro); 

• Legislação relativa a Servidões Administrativas; 

e internacionais sobre os temas: 

• Tensões Induzidas - National Electrical Safety Code, USA (NESC); 

• Perturbações Radioelétricas – Comité International Spécial des Perturbations Radiophoniques (CISPR); 

• Critérios de Funcionamento da Linha em Regime de Curto Circuito. 

3.2/ EQUIPAMENTO 

3.2.1/ Apoios 

Os apoios acima referidos e respetivas fundações foram já licenciados como elementos tipo das linhas da RNT pelo que se referem 

seguidamente apenas as respetivas características gerais. Os desenhos das silhuetas dos apoios constituem o Anexo 1.2 do Volume 

III. 
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As estruturas dos apoios são constituídas por estruturas metálicas treliçadas convencionais, formadas por perfis L de abas iguais 

ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos. Os apoios da família DL, Q e Y estão calculados para o aço 

de designação Fe510C/S355JO (sc =355 N/mm2)1.  

Os parafusos são de classe 8.8, conforme desenhos de construção, de rosca métrica, segundo norma DIN 7990, normalização adotada 

em regra na Europa com a vantagem de possuir uma gama de espigões de comprimentos bem-adaptados para a utilização em 

estruturas metálicas e em apoios de linhas elétricas em particular. 

A proteção dos apoios contra a corrosão é assegurada por zincagem a quente, a qual tem uma espessura mínima de 70 µm nas peças 

com espessura inferior ou igual a 6 mm e 80 µm nas peças de espessura superior a 6 mm. 

As diversas dimensões, por família, são as apresentadas na Tabela 3.1. 

Tabela 3.1 – Características dos apoios 

Família de 

Apoios 

Altura Útil 

Mínima ao Solo 

(m) 

Altura Útil 

Máxima ao 

Solo (m) 

Altura Total 

Máxima (m) 
Envergadura (M) 

DL 24.00 52.00 74.60 17.00 

Q 20.06 40.06 45.60 24.10 

 

3.2.2/ Fundações 

As fundações para os apoios indicados no ponto anterior são constituídas por quatro maciços de betão independente, com sapata em 

degraus, chaminé prismática e armadura em aço. Conforme estipula a regulamentação as fundações associadas aos apoios são 

dimensionadas para os mais elevados esforços que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as combinações 

regulamentares de ações. O dimensionamento destas fundações é, por sua vez, dependente das condições geotécnicas do terreno 

onde são implantadas. 

Assim, à priori, as fundações são definidas para condições “médias” de terreno correspondentes a uma caracterização tipo de “areia 

fina e média até 1 mm de diâmetro de grão” a que correspondem as características: 

• Massa Volúmica = 1600 kg/m3 

• Ângulo de Talude Natural = 30 a 32  

• Pressão Admissível = 200 a 300 kPa 

Quanto às características do betão, em condições normais, são as que correspondem ao do betão tipo C20/25, caracterizado pela sua 

resistência à compressão aos 28 dias de 20 MPa (provetes cilíndricos).  

As fundações são dimensionadas ao arrancamento, na generalidade dos casos abrangidos pelas condições “médias” de terreno, pelo 

método do peso de terreno estabilizante, calculado pelo tronco de pirâmide de abertura a 30° e desprezando a contribuição da força 

de atrito do terreno. 

Na Tabela 3.2 podemos observar o tipo de fundações características para os apoios utilizados neste projeto: 

 

 
1 Designação segundo EN 10025 e de acordo com EN 10027 e ECISS/IC 10. 
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Tabela 3.2 – Tipo de fundações 

Tipo de Apoio 
Tipo de 

Fundação 

QRS DRE066 

QA DRE101 

QT DRE135 

DLA DRE184 

DLT DRE266 

 

Na fase de piquetagem, previamente à construção, são detetadas as situações que serão objeto de dimensionamento específico do 

ponto de vista geométrico e geotécnico. No primeiro caso trata-se de adaptar o apoio ao terreno, utilizando pernas desniveladas ou 

maciços de configuração especial, no segundo caso trata-se de verificar e/ou redimensionar os maciços face aos valores que as 

grandezas acima referidas apresentam nos locais de implantação. 

O Anexo 1.3 do Volume III contém os esquemas das fundações normais dos apoios reticulados a instalar. 

No Anexo 1.17 do Volume III, apresentam-se o tipo e as quantidades de fundações, com os respetivos volumes de escavação e betão 

utilizados. 

3.2.3/ Cabos 

3.2.3.1/ Aspetos gerais do dimensionamento 

As características mecânicas e elétricas dos cabos estão indicadas no Anexo 1.5 do Volume III, as condições gerais de utilização são 

as habitualmente adotadas pela REN, SA neste tipo de cabos. Um dos cabos instalados na posição de cabo de guarda será um cabo 

tipo OPGW (optical ground wire), o qual possui no seu interior fibras óticas destinadas às funções de telemedida e telecontrole bem 

como de telecomunicações em geral. 

Os tipos de cabos estão indicados no Anexo 1.5 do Volume III. 

3.2.3.1.1/ Aspetos mecânicos 

• Cabo Condutor: 

> ACSR 595 (ZAMBEZE) 

• Cabos de Guarda: 

> ACSR 153 (DORKING) + OPGW 

As condições de trabalho dos cabos e de estabelecimento impostas no Caderno de Encargos, traduzidas numa distância mínima ao 

solo de 14 metros, assim como a ocorrência de árvores de espécies protegidas que têm de ser preservadas, conduziram a valores dos 

parâmetros e trações horizontais dos cabos condutores e cabos de guarda indicados no Anexo 1.8 do Volume III. 

Esta linha foi calculada em toda a sua extensão para as condições de Zona de Vento A sem Gelo. 

No Anexo 1.9 do Volume III Estabilidade das Cadeias de Isoladores, é incluída uma relação dos ângulos de oscilação das cadeias de 

suspensão na situação convencionalmente utilizada para a verificação dos desvios máximos para a temperatura de 15°C e metade do 

vento máximo. 

A fim de prevenir a ocorrência de defeitos nos cabos originados por dobragem excessiva nos pontos de fixação aos apoios foram 

determinados os ângulos de enrolamento dos cabos condutores nas pinças de suspensão e que se indicam no Anexo 1.10 do Volume 

III. 
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Nos vãos em que se utilizarem esferas de balizagem foi considerado: 

• No caso de vãos isolados os cabos de guarda serão amarrados; 

• No caso, de vários vãos contínuos em suspensão, o primeiro e últimos vãos serão amarrados no início e términus respetivamente. 

3.2.3.1.2/ Aspetos elétricos 

Do ponto de vista elétrico, o cálculo efetuado para os diferentes apoios (com separadores de 40 cm), com o cabo ACSR 595 (ZAMBEZE), 

e para a tensão nominal da linha, conduz a um campo elétrico máximo à superfície dos condutores de 16.076 kV/cm. Do ponto de 

vista das perdas por efeito de coroa assim como do ruído acústico e interferência radioelétrica este valor é aceitável. Por outro lado, 

a utilização do cabo ACSR 595 (ZAMBEZE), associado às alturas ao solo impostas a este projeto conduz a valores de campo elétrico 

ao nível do solo inferiores aos limites definidos, na Portaria 1421/2004 de 23 de novembro, que retomam os valores estipulados 

organismos internacionais (ICNIRP) e adotados na União Europeia (ver 3.11.6/ e o Anexo 1.12 do Volume III). 

No que diz respeito ao comportamento dos cabos em situações de defeito, considerou-se o nível máximo de corrente de defeito para 

este projeto 50 kA como referido em 3.3.2.2.2/. Estando definido a instalação na linha de cabos geminados, a corrente de curto-circuito 

distribui-se uniformemente pelos 2 cabos do feixe, nestes pressupostos, cada condutor suportará no máximo 25 kA. O cabo ACSR 595 

(ZAMBEZE), apresenta-se dimensionado para correntes de curto-circuito máximas de 25 kA para 1.35 s, correspondendo a uma 

temperatura máxima do cabo de 125 °C (TINICIAL = 85 °C). 

O mesmo se passa com o cabo de guarda ACSR 153 (DORKING), o qual é um elemento importante na segurança de pessoas, dado o 

efeito moderador na distribuição da corrente de defeito, transportando a maior parte daquela e reduzindo, portanto, a corrente que é 

escoada para o solo via poste. Em relação à ação protetora ou de blindagem dos condutores, que se reflete na qualidade de serviço 

da Rede de Transporte, os cabos de guarda ACSR 153 (DORKING) encontram-se dimensionados para uma corrente de descarga 

atmosférica de 20 kA. 

O cabo de Guarda OPGW apresentará características similares às do cabo ACSR 153 (DORKING) mantendo-se portanto, uma solução 

equilibrada. 

3.2.3.2/ Distâncias de segurança associadas aos cabos 

Sobre este tema observa-se o disposto no RSLEAT (DR 1/92), onde se definem várias distâncias mínimas, como: 

• Ao solo 

• Às árvores 

• Aos edifícios 

• Às autoestradas e Estradas Nacionais 

• Entre cabos de guarda e condutores 

• Entre condutores, etc 

Em relação às distâncias de segurança, particularmente aos obstáculos a sobrepassar (solo, árvores, edifícios, estradas, etc.) deve dizer-

se que estas serão verificadas para a situação de flecha máxima, ou seja, temperatura dos condutores de 85°C sem sobrecarga de 

vento. 

Neste projeto, irão adotar-se os critérios definidos pelas especificações técnicas da REN, S.A. os quais estão acima dos mínimos 

regulamentares, criando-se assim uma servidão menos condicionada e aumentando-se o nível de segurança em geral. Na Tabela 3.3 

seguinte mostram-se os valores adotados: 
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Tabela 3.3 – Distâncias de segurança 

Obstáculos 
400 kV 

Critério REN, SA. [m] Mínimos RSLEAT [M] 

Solo 14 8.0 

Árvores 8 5.0 

Edifícios 8 6.0 

Estradas 16 10.3 

Vias-férreas eletrificadas 16(3) 16.0(3) 

Vias-férreas não 

eletrificadas 
15 10.3 

Outras linhas aéreas 7* 6.5(3) 

Obstáculos Diversos 7 5.0 

* Considerando o ponto de cruzamento a 200 m do apoio mais próximo 

 

O arvoredo a sobrepassar será representado nos perfis das linhas, Anexo 1.23.3 do Volume III, pela altura máxima das árvores da 

mancha respetiva. 

3.2.4/ Acessórios dos cabos condutores e de guarda 

Os acessórios de fixação (pinças de amarração e de suspensão) e os de reparação (uniões e mangas de reparação) estão dimensionados 

para as ações mecânicas transmitidas pelos cabos e para os efeitos térmicos resultantes do escalão de corrente de defeito máxima 

(50 kA). 

As uniões e pinças de amarração dos cabos, ACSR 595 (ZAMBEZE) e ACSR 153 (DORKING) são do tipo de compressão, constituídas por 

um tubo de aço que se comprime sobre a alma de aço e por um tubo de alumínio que se comprime na superfície do cabo condutor. 

Qualquer destes acessórios tem uma carga de rotura não inferior à dos cabos, e particularmente as uniões devem garantir aquela 

carga simultaneamente com uma resistência elétrica inferior a um troço de cabo de igual comprimento. Os valores de 

dimensionamento conduzem assim a uma carga última de rotura destes acessórios não inferior a 300 kN, e temperatura final do 

material abaixo do limite térmico para corrente de 50 kA, durante 0.4 s. 

A amarração do OPGW realiza-se sem corte do cabo e este é fixado por um conjunto de varetas pré-formadas que fornecem o 

necessário aperto. 

As pinças de suspensão para fixação dos condutores e cabos de guarda nos apoios de suspensão são do tipo AGS – Armour Grip 

Suspension. Este tipo de pinças normalizadas nas linhas da REN, S.A., fixam o cabo através de um sistema de varetas helicoidais pré-

formadas e de uma manga de neopreno, apresentando características particularmente favoráveis no que diz respeito à redução ou 

eliminação de danos causados aos fios que formam o cabo na zona de fixação, em resultado de fadiga causada por vibrações eólicas. 

Serão usados separadores de 400 mm e com a função dupla de amortecedor/separador (na linguagem anglo-saxónica como Speed-

Grip Spacers) com parafuso de topo “break-away”. 

3.2.5/ Amortecedores de vibrações 

Consideram-se aqui os problemas de fadiga causada por vibrações eólicas sobre os fios dos cabos, uma vez que este problema não se 

coloca em relação aos apoios (estes têm uma frequência própria de vibração muito baixa). Apesar das conhecidas características 

redutoras de danos de fadiga nos cabos condutores associadas ao uso de pinças de suspensão AGS, tanto estes como os cabos de 
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guarda estão sujeitos a regimes de vibrações eólicas, que exigem a adoção de sistemas especiais de amortecimento das mesmas. 

Alguns fatores determinam o comportamento dos cabos nestas circunstâncias: 

• Características de inércia (massa) e de elasticidade; 

• Características dos acessórios de fixação dos cabos; 

• Tensão mecânica de esticamento (normalmente referenciada ao EDS); 

• Geometria dos vãos; 

• Regime dos ventos (geralmente os regimes de rajada que condicionam as trações máximas sobre cabos e estruturas, não 

produzem fadiga nos cabos; são neste caso os regimes lamelares de velocidade baixa-média que produzem as vibrações de mais 

alta frequência que conduzem a problemas de fadiga mecânica; os terrenos de baixa rugosidade oferecem em geral as condições 

topográficas para a ocorrência deste tipo de ventos). 

A modelização matemática deste fenómeno, com a intenção de produzir resultados generalizáveis a todas as circunstâncias de projeto 

é bastante complexa e uma perspetiva de cálculo caso a caso não é prática. De um modo geral, em função da parametrização das 

grandezas acima referidas, são projetados amortecedores, cujas características de inércia e elásticas permitem o amortecimento num 

espetro relativamente largo de frequências na gama das expectáveis. A geometria de colocação no vão é geralmente definida através 

de regras empíricas e de uma análise estatística baseada numa amostragem significativa de ensaios, medidas laboratoriais e 

experiência de utilização. Assim para este projeto, a colocação de amortecedores será efetuada após a regulação dos cabos e com 

base em estudos específicos a realizar pelo fornecedor deste tipo de equipamentos. 

3.2.6/ Cadeias de isoladores 

3.2.6.1/ Aspetos de dimensionamento elétrico 

Serão usados isoladores compósitos do tipo 4C160P(2) para a linha e nas amarrações aos pórticos das subestações. Estes isoladores 

que classificaremos de “normais” estão bem-adaptados às zonas de poluição forte, que caracterizam em geral todo o corredor da linha 

devido à relativa proximidade da linha de costa bem como aos ventos vindos do mar. Por outro lado, do ponto de vista do diâmetro 

do espigão é suficiente para as correntes de defeito previstas. As características destes isoladores estão tabeladas no Anexo 1.6 do 

Volume III. 

Para as zonas de poluição forte a linha de fuga a considerar é de 25 mm/kV (tensão composta mais elevada)(3), de acordo com o que 

se define a composição adequada para os diferentes tipos de cadeias na linha, a saber: 

Tabela 3.4 – Características das cadeias de isoladores escalão de tensão de 400 kV 

Função da Cadeia Isoladores 400 kV Tipo e Quantidade Isolador Plano/Desenho (Ver Anexo 1.7 do Volume III) 

Cadeias de amarração dupla 

(pórticos das subestações) 
2 x 4C160P PL 10201(5) 

Cadeias de amarração dupla 2 x 4C160P PL 10202(4) 

Cadeias de suspensão dupla 2 x 4C160P PL 10203(4) 

Cadeia de suspensão em “V” - QRS 2 x 4C160P PL 10205(2) 

 

O comprimento da linha de fuga das cadeias com isoladores 4C160P é de 11109 mm (26.45 mm/kV). 

 

 
2 Vd. Norma CEI-61109. 
3 Vd. Norma CEI-60815. 
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As distâncias entre hastes de guarda ou entre hastes e anéis de guarda a respeitar na linha, de modo a permitir a garantia de uma 

adequada coordenação de isolamento, de acordo com o procedimento da REN, variam entre 2828 e 2896 mm. 

Estas distâncias estão devidamente coordenadas com as distâncias mínimas entre peças em tensão e as partes metálicas das estruturas 

(massa) - que o RSLEAT (Artigo 33.°) preconiza para situação em repouso e desviada pelo vento, respetivamente, 2700 e 2600 mm - 

valores respetivamente inferiores aos mínimos preconizados pela REN, S.A.4 nos intervalos correspondentes e que são, [3111 – 3186] 

e [2600] em mm para uma variação da distância entre hastes de guarda respetivamente correspondente de, [2828 – 2896] em mm. 

Esta distância real entre hastes para as cadeias previstas para a linha é superior à das hastes na amarração ao pórtico que é 1700 mm, 

para adequada proteção do equipamento (disjuntores abertos ou em fase de abertura). 

Caso o painel de linha na subestação esteja equipado com DST (Descarregadores de Sobretensão) não são montadas as hastes de 

descarga, mantendo-se, contudo, os anéis de regulação de acordo com a PL10201, rev. 5. 

Os valores preconizados pela EN50341, para cadeias desviadas pelo vento, também são inferiores aos preconizados pela REN S.A. sob 

condições de vento idênticas: 

Tabela 3.5 – Distâncias sob carga de vento, com exceção do vento extremo 

 Distâncias sob carga de vento com exceção do vento extremo EN50341 

 Del (m) Dpp (m) 

 Gap Factor - kg 

 1,45 1,25 1,3 1,6 

US [kV] 
Braço ou Estrutura 

[m] 

Dentro da Janela 

[m] 

Obstáculos 

[m] 

Entre Condutores 

[m] 

420 2.56 2.69 2.65 2.97 

 

A distância Del, representa a distância dos condutores aos obstáculos ao potencial da terra (conforme indicado na tabela) e Dpp respeita 

a distâncias interiores da linha, por exemplo, entre condutores. 

3.2.6.1/ Acessórios de cadeias 

Os acessórios estão adaptados ao escalão de corrente de defeito de 50 kA, durante 0.4 s, sendo a densidade máxima de corrente 

limitada a 75 A/mm2. 

As hastes de guarda nas cadeias de amarração e suspensão com isoladores 4C160P são em varão de aço de Ø 25 mm, os anéis de 

descarga são em tubo de aço de Ø 60 mm, e com uma abertura de 50 mm e secção mínima de 500 mm2. 

Ainda relativamente aos dispositivos de proteção será de referir que eles se devem dispor de modo a proteger os isoladores do arco 

obrigando-o a manter-se afastado daqueles. No caso das presentes linhas as cadeias de suspensão simples e/ou duplas são colocadas 

com os dispositivos de guarda dispostos no plano perpendicular ao condutor, com estes para o exterior da linha, excetuando o 

condutor central em apoios de linha simples, que tem dispositivos para ambos os lados no plano paralelo ao dos condutores. 

Os planos das cadeias estão incluídos no Anexo 1.7 do Volume III. 

 

 
4 O critério determinador deste dimensionamento é o de considerar que a distância entre peças em tensão e a estrutura, quando a cadeia de isoladores equipada 

é desviada pelo vento, deve garantir uma tensão suportável (50 Hz) 10% acima da tensão suportável da cadeia de isoladores equipada e sob chuva, enquanto 

que na situação de repouso o critério aponta para a garantia de uma tensão suportável ao choque atmosférico 10% acima da cadeia de isoladores devidamente 

equipada. 
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3.2.6.2/ Fixação à estrutura 

Os conjuntos de cadeia, quer dos condutores quer dos cabos de guarda, são fixos à estrutura através de um sistema de caixa e 

charneira, o qual oferece uma resistência de contacto favorável em comparação com os sistemas de fixação com acessórios de perfil 

redondo. A adoção deste sistema resultou da experiência de exploração e de ensaios específicos para o efeito. No caso dos cabos 

OPGW os apoios com derivação dos circuitos óticos (e que, portanto, têm uma amarração do OPGW) terão um sistema de “shunt” a 

assegurar a ligação à estrutura de forma franca, de modo a evitar quaisquer sobreaquecimentos na zona de derivação em resultado 

de correntes de defeito. 

Os planos de fixação dos cabos de guarda estão incluídos no Anexo 1.7 do Volumve III. 

3.2.1/ Coordenação de isolamento 

No sentido de estabelecer a coordenação de isolamento, as várias distâncias mínimas a considerar são organizadas de acordo com 

uma hierarquia. Por ordem crescente teremos: 

1. Distância entre hastes de guarda (explosores) de cadeias de amarração da linha aos pórticos das subestações. Proteção prioritária 

do equipamento das subestações (disjuntores em fase de abertura ou abertos em definitivo) contra sobretensões de tipo 

atmosférico. Caso os painéis de linha estejam equipados com DST’s (descarregadores de sobretensão) esta proteção prioritária e 

realizada por estes e por isso é dispensada a montagem das hastes reguláveis de guarda (explosores) nestas cadeias de amarração 

aos pórticos. 

2. Distância entre hastes de guarda nas cadeias de isoladores. Aqui a linha terá um nível de isolamento semelhante ao dos 

equipamentos que constituem os painéis de linha, ou seja, para os 400 kV: 

> Tensão suportável ao choque atmosférico 1425 kV 

> Tensão suportável à frequência industrial 1050 kV 

3. Distância mínima dos intervalos no ar entre peças em tensão (condutores e/ou acessórios) e a estrutura, que devem garantir 

tensões suportáveis superiores às das cadeias de isoladores equipados com todos os acessórios: 

> na situação de repouso (sem vento) a distância entre peças em tensão e a estrutura (poste) deve garantir uma tensão 

suportável ao choque atmosférico 10% acima da cadeia de isoladores devidamente equipada. 

> com vento a distância entre peças em tensão e a estrutura (poste) quando a cadeia de isoladores equipada é desviada pelo 

vento deve garantir uma tensão suportável a 50 Hz, 10% acima da tensão suportável da cadeia de isoladores equipada e sob 

chuva. 

3.2.2/ Circuito de terra dos apoios 

3.2.2.1/ Normalização adotada 

Neste âmbito tomou-se em consideração: 

• * Zonas públicas e frequentadas5, as recomendações estipuladas na publicação ANSI/IEEE std 80 -1986 e EN50341-3-17. 

 

 
5 A fim de se tornar mais claras estas definições diga-se que se entende por zonas publicas aquelas onde se verifique uma densidade populacional 

grande ainda que só em determinadas ocasiões (parques urbanos), áreas destinadas a convívio cultural, recreativo ou desportivo, recintos destinados 

a feiras, mercados, atos públicos e religiosos, lugares de romaria, zonas de equipamento social coletivo como hipermercados, hospitais e lugares de 

ensino, etc. Por sua vez uma zona frequentada será aquela que não sendo da categoria anterior se pode caracterizar pela presença humana amiúde 
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Os limites especificados para a tensão de contacto e de passo, admitindo uma resistividade do solo de 100 Ω.m e um tempo de 

eliminação de defeito 0,5 s, são respetivamente: 

Zona Pública Zona Frequentada 

   Uc = 189 V                   Uc = 255 V 

   Up = 262 V                   Up = 355 V 

 

• * Zonas pouco frequentadas, o prescrito nas especificações VDE 0141/7.76; 

• * Zonas não frequentadas, as recomendações estipuladas na norma Suíça, refª ASE 3569 - 1.1985. 

Nestas duas últimas zonas, e considerando tempos de eliminação de defeito < 0.5 s, as recomendações enunciadas não especificam 

qualquer valor limite para a tensão de contacto e de passo.  

Na escolha do corredor da linha procurou-se que este atravessasse zonas não frequentadas, afastando-o o mais possível dos 

aglomerados populacionais. 

Recorre-se aqui às equações de Dalziel para a corrente tolerável pelo corpo humano, e faz-se intervir a resistência elétrica média de 

um indivíduo (1000 Ω) e a resistência média pé/solo, proporcional à resistividade do solo. Os valores limites referidos aparecem, 

portanto, parametrizados pela resistividade do solo e o tempo de eliminação de defeito. Conforme características dos equipamentos 

de proteção e estatística da exploração da RNT está garantido com um nível alto de probabilidade o tempo de eliminação de defeito, 

já o valor da resistividade é bastante variável quer em valor médio de local para local quer localmente nas diferentes direções em 

torno do poste e ainda ao longo do tempo em função do grau de humidade do solo. Por outro lado, note-se que estes valores limites 

crescem com o valor da resistividade do solo (com incidência na resistência pé/solo), o que justifica por vezes a utilização de gravilha 

ou asfalto (materiais de alta resistividade) numa camada superficial sobre o solo como medida para subir aqueles limites. Em qualquer 

caso o tratamento de zonas públicas deve ser sempre feito caso a caso e com uma metodologia que passa por medições e análise in 

situ que confirmem as estimativas obtidas pelo modelo de cálculo. 

3.2.2.2/ Constituição e características dos circuitos de terra 

Indicam-se seguidamente as soluções construtivas para cada uma das situações típicas dos circuitos de terra. 

A. Zonas pouco frequentadas e/ou não frequentadas 

A configuração tipo de elétrodos de terra que se preconiza utilizar nestas zonas, é em todos os apoios de quatro estacas e respetivos 

cabos de cobre de ligação à estrutura.  

Os elétrodos de terra são estacas de "Copperweld" de 16 mm de diâmetro e 2.1 m de comprimento, enterradas na vertical uma em 

cada um dos cantos exteriores do conjunto de caboucos devendo os seus topos estar a uma profundidade mínima de 0.8 metros. 

Os cabos que interligam os elétrodos de terra às cantoneiras das bases são de cobre nu de 50 mm2. O cabo é ligado à cantoneira e às 

estacas por intermédio de ligadores apropriados, procurando-se sempre um permanente bom contacto e de baixa resistência. 

 

 
como caminhos de serviço, áreas junto a fontes ou poços de utilização habitual, zonas agrícolas de atividade frequente do tipo hortas, instalações 

agropecuárias e de apoio agrícola, etc. Uma zona será entendida como pouco frequentada se corresponder a uma zona submetida a exploração agrícola 

em que a intervenção humana é reduzida, a uma exploração ganadeira, etc. Finalmente é entendida como zona não frequentada se a presença humana 

é esporádica, sendo normalmente associada à inaptidão agrícola como por exemplo zona florestal, zona de acentuado declive, etc. 
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Para esta configuração o valor da resistência de terra varia ligeiramente com o tipo de apoio pelo facto de a geometria da malha estar 

associada à base do apoio. Tomando como exemplo uma geometria de malha associada às dimensões mais frequentes dos apoios 

desta linha o valor da resistência de terra rondará cerca de 10.87 Ω, admitindo-se uma resistividade do solo de 100 Ω.m. 

Na Tabela 3.6, apresentam-se a título apenas indicativo as características deste tipo de circuito de terra, no que se refere à tensão de 

contacto e de passo, e ainda ao potencial máximo no solo em % do potencial do circuito de terra, segundo a direção da diagonal do 

apoio: 

Tabela 3.6 – Características do circuito de terra s/ anel 

Tipo de 

Circuito 

De Terra 

Resistência de 

Terra para 

=100 .m 

[] 

Potencial máx. no solo em 

% do potencial do circuito 

de Terra 

Tensão de Contacto em % 

do potencial do circuito de 

Terra 

[d = 1,0 m] 

Tensão de Passo em % do 

potencial do circuito de 

Terra 

4 estacas 

Ø=16mm 

l = 2.1 m 

10.87 40.45 64.95 8.24 

 

O tipo de configuração que se preconiza para o circuito de terra dos apoios nestas zonas pode ser visto no Anexo 1.4 do Volume III. 

Salienta-se que está garantido o valor de resistência de terra menor que 15 Ω, recomendado para o 1º km junto das subestações, 

procurando-se deste modo diminuir a probabilidade de contornamentos por arco de retorno. 

Caso o valor da resistência de terra seja superior aos 15 Ω no 1º km junto das subestações, torna-se necessário melhorar o circuito de 

terra, podendo-se instalar um anel a unir as 4 estacas, como se indica no Anexo 1.4 do Volume III. 

Diga-se que esta opção será válida para uma resistividade do solo no domínio 100, 300 Ω.m, indicando-se na Tabela 3.7 os valores 

obtidos para o tipo de configuração do circuito de terra em análise, na direção da diagonal do apoio: 

Tabela 3.7 – Características do circuito de terra s/ anel 

Tipo de 

Circuito 

de Terra 

Resistência de Terra para 

=100 .m 

[] 

Potencial máx. no solo em 

% do potencial do circuito 

de Terra 

Tensão de Contacto em % 

do potencial do circuito de 

Terra 

[d = 1,0 m] 

Tensão de Passo em % do 

potencial do circuito de 

Terra 

4 estacas 

Ø=16mm 

l=2.1m, anel 

18.47 72.46 41.72 14.48 

 

Supondo o valor de 10 kA para Icc (pelo apoio) e admitindo 0,5 % de escoamento pela resistência de terra do apoio teríamos Uc = 

214.28 V e Up = 67.23 V. 

Por indicação do Operador de Rede de Transporte nacional (REN), por uma questão de segurança de pessoas e bens, todos os apoios 

localizados nestas Zonas, serão equipados com um circuito de terra composto por 4 estacas complementada no mínimo com um anel 

de cabo de cobre nu 50 mm2 (Ø = 9 mm) enterrado horizontalmente a cerca de 80 cm de profundidade, ligando as quatro estacas e 

rodeando o poste. 
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B. Zonas públicas e frequentadas 

Nestas zonas assume particular interesse, o valor da resistência de terra (depende da resistividade do solo e da geometria da 

configuração do circuito de terra), o uso de dois cabos de guarda, com incidência na distribuição da corrente de defeito, transportando 

a maior parte daquela e reduzindo, portanto, a corrente que é escoada para o solo via poste.  

Desempenham, pois, os cabos de guarda um papel importante de proteção, sob o ponto de vista de segurança de pessoas e de 

blindagem de condutores às descargas atmosféricas.  

A corrente de defeito tomada em consideração no dimensionamento do circuito de terra é a monofásica, prevendo-se um valor máximo 

igual ao indicado na tabela do capítulo 3.3.2.2.2/. 

Nas zonas frequentadas mantém-se a configuração tipo indicada para as zonas pouco frequentadas e/ou não frequentadas que é 

complementada, no mínimo, com um anel de cabo de cobre nu 50 mm2 (Ø=9 mm) enterrado horizontalmente a cerca de 80 cm de 

profundidade, ligando as quatro estacas e rodeando o poste. 

Nas zonas públicas a sua configuração deverá ser definida caso a caso podendo normalmente ter características idênticas às zonas 

frequentadas, mas com 2 ou mesmo 3 anéis em vez de um. 

3.2.3/ Conjuntos sinaléticos 

Em cada apoio existe sinalização claramente visível do solo constante de (Ver Anexo 1.18 do Volume III): 

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

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

• Adicionalmente todos os apoios localizados junto de vias de comunicação e zonas urbanas deverão ser ainda equipados com 

placas sinaléticas, onde figura o logótipo da REN, S.A., e cujas dimensões e características são as seguintes: 

> Chapa de aço de 3 mm de espessura com as dimensões de 2000x1000mm; 

> Autocolante em vinil refletor brilhante aplicado numa das faces do painel; 

> Logótipo REN em autocolante vinil brilhante, aplicado sobre o autocolante de fundo branco e com as cores (código 

PANTONE): 

• Vinil. 3M Série 100 > Azul Safira 100-37  

• Macal 9800 Pro > Ultramarine Blue 9839-12 Pro 

• Vinil. 3M Série 100 > Azul Celeste 100-453  

• Macal 9800 Pro > Light Blue 9839-07 Pro 

• Vinil. 3M Série 100 > Verde Lima 100-449  

• Macal 9800 Pro > Light Blue 9849-24 Pro 

• Letras REN – Branco 

Para além desta sinalização devem ser colocadas as chapas de sinalização para visualização aérea, nos apoios cuja numeração seja 

múltipla de dez. 

3.3/ CÁLCULOS 

3.3.1/ Cálculo mecânico 

3.3.1.1/ Cálculo mecânico de apoios e fundações 

Os apoios utilizados foram oportunamente submetidos a licenciamento junto da DGEG. 



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

LN PE SE MORGAVEL – PE SINE, A 400 KV 

 

 

22 VOLUME II | RELATÓRIO BASE 

As fundações adotadas, para terreno normal, para os tipos de apoios utilizados encontram-se referidos no Anexo 1.17 do Volume III. 

Mapa de Medições; caso a implantação de um apoio recaia num terreno cuja natureza apresente características diferentes das 

apresentadas no capítulo 3.2.2/, haverá necessidade de, perante cada caso concreto, proceder ao dimensionamento de uma nova 

fundação. 

3.3.2/ Cálculos elétricos 

3.3.2.1/ Resistência elétrica linear dos condutores 

Os condutores são do tipo alumínio-aço com dois condutores por fase do cabo ACSR 595 (ZAMBEZE), que são constituídos por um 

núcleo central, de duas camadas, em fios de aço e por três camadas de fios em alumínio. As características destes cabos estão incluídas 

no Anexo 1.5 do Volume III.  

A resistência elétrica quilométrica do cabo ACSR 595 (ZAMBEZE) em corrente contínua à temperatura de 20°C é de 0.0511 Ω/km. A 

resistência elétrica em corrente alternada (f= 50 Hz) tendo em conta o efeito pelicular é de 0.0522 Ω/km. A variação da resistência 

elétrica com a temperatura é dada por: 

𝑅(𝜃) = 𝑅(20) ⋅ (1 + 𝛼 ⋅ (𝜃 − 20)) 

Onde o coeficiente de temperatura  tem o valor 0.00403 K-1. 

3.3.2.2/ Capacidade térmica 

3.3.2.2.1/ Capacidade máxima de transporte 

Este regime é definido para uma temperatura máxima do condutor, definida para o compromisso económico máximo na relação 

(transporte anual de energia) / (perdas energéticas). Esta temperatura está definida para a RNT como 85°C. O modelo de cálculo tem 

em conta a dissipação térmica da energia elétrica nos condutores (efeito Joule) em resultado da passagem de corrente e a interação 

dos condutores com o meio envolvente em termos de energia radiante. O modelo utilizado é conhecido por modelo de Kuipers-Brown 

que se pode escrever: 

𝐶 ⋅ 𝑆 ⋅ 𝑑𝑇 = 𝑃𝐽 ⋅ 𝑑𝑡 + 𝑃𝑆 ⋅ 𝑑𝑡 − 𝑃𝐶 ⋅ 𝑑𝑡 − 𝑃𝐼 ⋅ 𝑑𝑡 
Ou: 

𝐶 ⋅ 𝑆 ⋅
𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 𝐼2 ⋅ 𝑅𝑇 + 𝛼 ⋅ 𝑅 ⋅ 𝑑 − 8.55 ⋅ (𝑇 − 𝑇𝐴) ⋅ (𝑣 ⋅ 𝑑)0.448 − 𝐸 ⋅ 𝜎 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑑 ⋅ (𝑇4 − 𝑇𝐴

4) 

 
Onde C.S.dT é a energia térmica armazenada no condutor durante o tempo dt, PJ.dt é a energia Joule, PS.dt a energia absorvida a partir 

da radiação solar, PC.dt a energia perdida por convecção (para velocidades do vento superiores a 0,2 m/s, ou seja, convecção forçada) 

e PI.dt a energia perdida por irradiação. Por sua vez os restantes parâmetros têm o significado seguinte: 

C =  capacidade calorífica (W.s/m3) 

S =  secção transversal (m2) 

T =  temperatura absoluta do condutor (K ) 

t =  tempo (s) 

RT =  resistência elétrica à temperatura absoluta T (Ω) 

a =  coeficiente de absorção solar (0,5) 

R =  radiação solar (1000 W/m2) 

d =  diâmetro do condutor (m) 

TA =  temperatura ambiente absoluta (°K) 

v =  velocidade do vento ( 0,6 m/s para o regime de calmia) 
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E =  poder emissivo em relação ao corpo negro (0,6) 

s =  constante de Steffan (5,7e-8 W/m2.K4 ) 

No modelo acima, o regime permanente traduz-se por ser: 

𝑑𝑇

𝑑𝑡
= 0 

 
A corrente admissível é, no fundamental, função do aquecimento dos condutores (diferença da temperatura do condutor e da 

temperatura ambiente) traduzindo-se a ação daquele aquecimento em: 

• Perdas por efeito Joule; 

• Flechas máximas, com incidência das distâncias mínimas ao solo e outros obstáculos; 

• Comportamento dos acessórios (pontos quentes); 

• Envelhecimento dos condutores; 

No Anexo 1.11 do Volume III apresenta-se a evolução da temperatura dos condutores para diversos valores eficazes de corrente e 

diferentes temperaturas ambientes (ie, temperatura do ar à altura dos condutores). Os valores adotados para os parâmetros acima 

referidos são globalmente aqueles que melhor se adaptam às características do território nacional. 

Pode ali observar-se, por exemplo, que para a velocidade do vento de 0,6 m/s e temperatura ambiente de 30°C (“verão”) a corrente 

máxima admissível, para o cabo ACSR 595 (ZAMBEZE) é à volta de 1177 A, por sua vez, para uma temperatura ambiente de 15°C (“

inverno”) a corrente máxima admissível é à volta de 1340 A, sendo esta linha geminada (feixe duplo) a capacidade máxima de 

transporte para o verão será de 1631 MVA e de 1857 MVA para o inverno. 

3.3.2.2.2/ Regime de curto-circuito 

As correntes de defeito trifásico previstas para o projeto das linhas em apreço são as descritas na Tabela 3.8: 

Tabela 3.8 – Correntes de defeito trifásico 

Subestação Projeto 400 kV 

Subestação de Sines 50 kA 

Subestação do PV Cercal 50 kA 

 

A solução técnica global de linha adotada é adequada para correntes de defeito até 50 kA, quer no que diz respeito aos condutores 

quer aos cabos de guarda. Considera-se o modelo de cálculo apresentado em 3.3.2.2.1/, admitindo a situação em que imediatamente 

antes do curto-circuito o cabo condutor ACSR 595 (ZAMBEZE) está à temperatura máxima de 75°C, que a corrente de curto-circuito se 

distribui uniformemente pelos 2 cabos do feixe e que a temperatura máxima do cabo não excede 125°C. 

Admitindo um defeito de 50 kA num dos extremos da linha, existe sempre uma parcela, por mais pequena que seja, que se escoa para 

a subestação mais longe e que de forma conservadora se pode considerar 5%, e os restantes 95% considera-se escoar para a 

subestação mais perto. 

Considerando a explanação acima, a corrente de defeito no cabo condutor (tratando-se de condutores em feixe duplo) será: 

𝐼𝐶𝐶𝐶𝑜𝑛𝑑
= 0.95 ×

50

2
= 23.75 𝑘𝐴 



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

LN PE SE MORGAVEL – PE SINE, A 400 KV 

 

 

24 VOLUME II | RELATÓRIO BASE 

Sendo a duração do curto-circuito de 0.35 s, a temperatura final dos condutores não excede os 83.5°C, o que não introduz quaisquer 

limitações em termos de segurança, uma vez que a linha está projetada para distâncias de segurança que compensam os aumentos 

de flecha nesta eventualidade. 

A linha possui em toda a extensão dois cabos de guarda. No caso do defeito a terra, pode-se considerar de forma conservadora, que 

5% da corrente de defeito se escoa para a subestação mais longe e os restantes 95% se escoa para a subestação mais perto. Deste 

valor, considera-se que apenas 75% da corrente de defeito circula pelo cabo de guarda e que os restantes 25% se escoam diretamente 

para a terra através do apoio e respetiva rede de terras mais próximo. 

Considerando a explanação acima, a corrente de defeito no cabo de guarda será: 

𝐼𝐶𝐶𝐶𝐺
= 0.75 × 0.95 ×

50

2
= 17.8 𝑘𝐴 

 

Sendo a duração do curto-circuito de 0.35s, a temperatura final dos cabos de guarda não excede os 119.7°C, valor inferior a 

temperatura máxima admissível de 200°C nestes cabos. 

De acordo com Relatório de Qualidade de Serviço da REN, relativo ao ano 2020, o tempo de atuação dos sistemas de proteção na rede 

MAT foram todos inferiores a 100ms. Tomando como referência o percentil 95, a eliminação de defeitos com uma probabilidade de 

95% de não ser excedido é de 32ms em 2020, pelo que aqueles valores são perfeitamente aceitáveis. 

Face ao atrás exposto e de acordo com os pressupostos indicados, consideram-se adequados para 50 kA tanto o condutor ACSR 595 

(ZAMBEZE) como os cabos de guarda do tipo OPGW e ACSR 153 (DORKING). 

3.3.2.1/ Efeito coroa, campo elétrico crítico, perdas por efeito coroa 

O cálculo do campo elétrico crítico e perdas por efeito coroa foi feito com base nas características geométricas dos apoios da família 

DL, considerando a distância mínima dos cabos ao solo do critério REN apresentado em 3.2.3.2/, no valor de 14 m, ponderada pelo 

efeito da flecha do cabo como altura média.  

No Anexo 1.13 do Volume III apresentam-se os valores dos campos máximos à superfície dos condutores com relevância para este 

capítulo. Os campos máximos à superfície dos condutores foram calculados através de: 

[𝐸] =
1

2 ∙ 𝜋 ∙ 휀
× [𝐷] × [𝐴]−1 × [𝑈] 

 

Onde E é o vetor dos fasores de campo elétrico (no modelo de cálculo o problema é de dimensão 14, para ter em conta os 12 

condutores e os 2 cabos de guarda),  = r . 0 (com r = 1 e 0 = 8.859e-12 A.s/V.m); 

D é um vetor dos inversos dos raios dos cabos: 

[𝐷] = [
1

𝑟𝑖
]
𝑖=1,…,14(8)

 

 

A-1 é a inversa da matriz dos coeficientes de potencial (A.s/V.m) e U é o vetor dos fasores de tensão fase-terra (V). 

O modelo acima inclui os cabos de guarda, os quais estão considerados ao potencial do solo. 

O campo elétrico máximo à superfície dos condutores variará entre 16.076 e 16.880 kV/cm, correspondentes à tensão nominal e à 

tensão máxima de serviço. 
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O campo elétrico crítico é definido como o limiar do valor de campo elétrico a partir do qual o efeito coroa surge. O valor deste limiar 

depende da geometria dos condutores e de parâmetros atmosféricos que afetam as condições de ionização do ar. Estimou-se aqui o 

valor daquele campo elétrico crítico pela expressão de PEEK: 

𝐸0 = 18.1 ⋅ 𝑚 ⋅ 𝛿 ⋅ [1 + (
0.54187

√𝑟 ⋅ 𝛿
)]   𝑘𝑉/𝑐𝑚 

 

Onde r é o raio dos cabos condutores e cabos de guarda, (i=1...14), m é um fator para ter em conta a rugosidade da superfície dos cabos 

(que origina zonas de maior densidade de linhas de força, tomou-se o valor 0.6), δ é a pressão atmosférica relativa definida por 

𝛿 = [0.386 ⋅
760 − 0.086 ⋅ ℎ

273 + 𝜃
] 

 

Onde h é a altitude média da linha e   a temperatura média anual (15C). 

Os valores de altitude média foram estimados a partir das cotas no terreno de em cerca de 86 m. A altitude influencia com algum 

significado o valor do campo elétrico crítico, baixando-o. Na prática isto significa um aumento de perdas por efeito coroa. 

O valor do campo elétrico crítico então calculado apresenta o valor de 15.642 kV/cm. 

As perdas por efeito coroa com bom tempo foram calculadas pela expressão de PETERSON: 

𝑃 = 20.945 ⋅ 10−6 ⋅
𝑓 ⋅ 𝑈2 ⋅ 𝜑

(𝑙𝑜𝑔 (
𝐷𝑚

𝑟 ))
2   𝑘𝑊/𝑘𝑚 

 

Onde U é a tensão eficaz entre fase e neutro em kV, r o raio do condutor em cm, Dm a distância média geométrica entre condutores, f 

a frequência do sistema (50 Hz) e  um fator experimental dependente da relação E/E0, sendo E o campo elétrico à superfície do 

condutor e E0 o campo elétrico crítico, ambos em kV/cm. 

As perdas por efeito coroa dependem particularmente das condições climatéricas. Sob chuva elas podem crescer várias dezenas de 

vezes acima do valor calculado para bom tempo. Para determinar o valor médio anual das perdas é usual utilizar um fator 

multiplicativo entre 3 e 9. Assim as perdas médias anuais estimam-se não inferiores a 5.6969 kW/km e não superiores a 17.0906 

kW/km.  

3.3.2.1/ Ruído acústico 

a) Modelo previsional 

O modelo de emissão REN/ACC tem duas componentes: uma que calcula, em condição favorável, (á Produção de ruído), o nível LAeq da 

linha MAT (LF), para um determinado ponto recetor e de acordo com os valores do campo elétrico E à superfície de cada condutor ou 

fase i, o diâmetro deste e a geometria da linha MAT em questão, 

𝐿𝐹 = 𝐿𝐴𝑒𝑞.𝑖 = −109,6 + 120 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝐸𝑖) + 55 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑖) − 11,4 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑟𝑖) − 5,8 +
𝑞

300
     𝑑𝐵(𝐴) 

 

e uma outra componente que calcula, agora em condição desfavorável, o valor do nível LAeq da linha MAT (LH), para um determinado 

ponto recetor e de acordo com os valores do campo elétrico E à superfície de cada condutor ou fase i, o diâmetro deste e a geometria 

da linha MAT em questão. 
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𝐿𝐻 = 𝐿𝐴𝑒𝑞.𝑖 = −120,93 + 120 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝐸𝑖) + 55 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑑𝑖) − 11,4 ∙ 𝑥 ∙ 𝑙𝑜𝑔10(𝑟𝑖) − 5,8 +
𝑞

300
     𝑑𝐵(𝐴) 

 

 

Sendo ri a distância radial considerada, ao condutor ou fase i. Esta distância depende da geometria da linha e calcula-se a partir das 

coordenadas do ponto recetor (X, Y) e da fase ou condutor (x,y) em questão, através da seguinte fórmula: 

𝑟𝑖 = √(𝑥 − 𝑋)2 + ((𝑦 + 𝑐𝐿) − (𝑌 + 𝑐𝑅))2 

 

A coordenada y representa a altura da fase i relativa ao solo (a qual é adicionada à cota do terreno cL de implantação da linha MAT 

existente ou futura) e a coordenada x representa a separação entre as várias fases. No caso de um circuito simples com três fases em 

esteira, a coordenada x terá valor 0 para a fase central. A coordenada Y representa a altura relativa (ao solo) do ponto recetor (a qual 

é adicionada à cota do terreno ou solo cR do recetor) e X representa a distância horizontal ao eixo da linha MAT considerada (origem 

do referencial). 

O fator q/300 diz respeito à correção para a altitude, pois as descargas parciais que originam o efeito coroa dependem do designado 

“corona onset gradient” Ec, o qual determina o campo elétrico necessário para o surgir do efeito coroa. Este valor depende da densidade 

relativa do ar e, logo, da pressão atmosférica. Assim, resulta esta correção em dB dos níveis sonoros gerados por linhas MAT, 

proporcional à altitude q (em metros) da linha MAT em relação ao nível do mar (referida no modelo como a cota do terreno de 

implantação da linha). 

Segundo a metodologia inicial da REN, SA, a altura das fases ou condutores é dada pela altura média hmed, calculada a partir da 

equação da catenária. Este é um método comum, empregue no cálculo do campo magnético e elétrico gerado por uma linha MAT. Na 

aferição do modelo REN/ACC, foram seguidas as recomendações estipuladas por Chartier et al. (1981). Utilizaram-se, então, para a 

altura relativa das fases, os valores de altura mínima das fases, para cada linha MAT. No entanto, e sempre que tal seja possível, serão 

tomados os valores de altura das fases em relação ao solo que constam em cartografia digital relevante (perfis dos traçados). 

A componente do cálculo da emissão sonora da linha MAT em situação desfavorável ou “homogénea” (LH) foi introduzida de modo a 

permitir destrinçar a contribuição da linha (ruído particular) do ruído residual, visto que nas medições in-situ tal relação pode não ser 

de fácil quantificação. O modelo de emissão REN/ACC encontra-se ajustado para o conjunto de linhas que constituem a atual rede 

energética nacional de muito alta tensão. 

É calculado o nível de emissão sonora LAeq,i para cada fase i  com base no campo elétrico à superfície do condutor ou fase i (em kV/cm), 

no diâmetro do condutor ou fase i (em mm) e na distância radial (em m) considerada, ao condutor ou fase i. Os valores de LAeq,i de cada 

fase i são de seguida adicionados energeticamente, obtendo-se o valor total: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 = 10 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10 [∑10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑖

10

𝑛

𝑖=1

] 

 

em que n é o número de fases. Para o caso das linhas MAT com circuitos duplos (apoios de circuito duplo, em esteira vertical), somam-

se energeticamente as contribuições de cada grupo de três fases i e j. 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑡 = 10 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10 [∑10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑖

10 + ∑10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝑗

10

𝑛

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

] 
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O nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, para o período de um ano, é obtido pesando as contribuições dos níveis 

calculados em situação favorável (LF) com os níveis calculados em situação desfavorável ou “homogénea” (LH). O peso das contribuições 

será dado pela probabilidade da ocorrência da situação favorável, ou seja, de precipitação. Como se prevê que esta probabilidade seja 

diminuta, o nível sonoro contínuo equivalente de longo termo será principalmente determinado pelos níveis calculados em situação 

desfavorável ou “homogénea” (LH). 

b) Nível sonoro contínuo equivalente de longo termo 

O valor do nível sonoro equivalente de longo termo, LAeq,LT, em cada ano de monitorização, com correção das condições atmosféricas, 

é calculado segundo a expressão: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐿𝑇 = 10 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10 [𝑝 ⋅ 10
𝐿𝐹
10 + (1 − 𝑝) ⋅ 10

𝐿𝐻
10] 

 

onde p é a probabilidade de ocorrência das condições favoráveis à geração de ruído. 

Os dados meteorológicos disponíveis e que permitem uma melhor contagem da ocorrência efetiva de precipitação referem-se às séries 

temporais que calculam a intensidade horária de precipitação, por estação meteorológica (“horas-chuva”). Procedeu-se assim a um 

estudo estatístico detalhado das séries temporais anuais disponíveis no Serviço Nacional de Informação de Recursos Hídricos (SNIRH), 

o que conduziu a uma estimativa do valor de probabilidade p em função das condições meteorológicas médias existentes nas várias 

zonas do território nacional. Foram utilizados dados meteorológicos respeitantes a séries temporais da intensidade horária da chuva 

(mm/h) referentes a um (ou mais) anos hidrológicos (outubro a setembro). Tendo em conta os constrangimentos na resolução de 

medida dos pluviómetros (> 0.2 mm/h) e também porque o fenómeno da geração do ruído acústico devido ao efeito de coroa necessita 

do aparecimento efetivo de gotas de água nos condutores (condição favorável), apenas foram consideradas como ocorrências ou “

horas-chuva” aquelas em que a intensidade da chuva é superior a 0.1 mm por hora. Foram analisadas séries temporais para pelo 

menos um ano (8760 horas), tendo, sempre que possível, sido calculados valores médios com anos anteriores. Foram selecionadas, 

das várias estações meteorológicas, aquelas que apresentavam séries completas e de modo a cobrirem as regiões relevantes de 

Portugal Continental. Para cada estação foi, então, calculada a probabilidade anualizada p de ocorrência de precipitação (condição 

favorável), em que p=número de ocorrências ÷ 8760 horas. 

As várias estações e respetivas probabilidades foram agrupadas em 4 zonas climáticas, de acordo com as divisões climatéricas 

assumidas no âmbito do território nacional, tendo-se calculado a probabilidade média para cada zona, tendo resultado os valores 

constantes na Tabela 3.9: 

Tabela 3.9 – Tabela de probabilidade anual (ρ) por zona climática 

Zona climática Probabilidade anual p 

Minho (Norte litoral entre o rio Minho e Douro) 0.10 

Trás-os-Montes (Norte interior e incluindo parte da Beira interior) 0.07 

Centro (zona entre o rio Douro e rio Tejo) 0.05 

Sul (zona a Sul do Tejo) 0.04 

 

A linha encontra-se na Zona Climática Sul (zona sul do Tejo), pelo que o valor considerado para a Probabilidade Anual (p) é de 0.04.  

Como as condições desfavoráveis são largamente dominantes no território português, poderá ser utilizada, em alternativa, a expressão: 

𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐿𝑇 = 𝐿𝐴𝑒𝑞 + 10 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10 [𝑝 ⋅ 10
𝛥𝐿
10 + (1 − 𝑝)] 
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onde LAeq, é o nível sonoro médio calculado em condição “homogénea” e ΔL = LF – LH , o diferencial correspondente aos valores dos 

níveis sonoros nas distintas condições meteorológicas. O valor de LF é calculado a partir do modelo REN/ACC, e o valor de LH será 

também calculado com base nesse modelo ou por processos experimentais com medições in-situ decorrentes de campanhas de 

monitorização. 

O valor p corresponde à probabilidade de ocorrência efetiva das chuvas. Este valor será, previsivelmente inferior à probabilidade 

anualizada de precipitação, na medida em que como verificado pela via experimental, o nível de emissão sonora produzido pelo efeito 

de coroa reduz-se de forma significativa alguns minutos após cessação da precipitação, como resultado da secagem dos condutores.  

Os valores calculados para o nível sonoro contínuo equivalente de longo termo, LAeq,LT, são adicionados, em termos de energia, aos 

valores dos indicadores do ruído ambiente residual medido (Ld, Le e Ln), de modo a se poder apreciar a influência do ruído particular 

previsto no estabelecimento dos níveis sonoros locais e, em especial, da sua eventual responsabilidade na possível alteração da 

classificação acústica local (a partir dos indicadores Lden e Ln). 

𝐿𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 = 10 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10 [10
𝐿𝐴𝑒𝑞,𝐿𝑇

10 + 10
𝐿𝑥
10] 

 

Em que Lambiente é o ruído ambiente (particular+residual) previsto, a longo termo, para o local em consideração e Lx representa os valores 

medidos dos níveis sonoros para os períodos de referência diurno (Ld), entardecer (Le) e noturno (Ln). 

Numa situação de monitorização de linha MAT (condição desfavorável), e caso a linha seja audível, retira-se a sua contribuição 

energética para os níveis sonoros registados do ruído ambiente local. Obtém-se, assim, o ruído ambiente residual Lamb,r, resultante da 

correção dos níveis sonoros do ruído ambiente medido Lamb,m pelos níveis sonoros previstos do ruído gerado pela linha MAT, em 

condição desfavorável (ruído particular Lpart): 

𝐿𝑎𝑚𝑏,𝑟 = 10 ⋅ 𝑙𝑜𝑔10 [10
𝐿𝑎𝑚𝑏,𝑚

10 + 10
𝐿𝑝𝑎𝑟𝑡
10 ] 

 

A aplicação desta correção apenas é efetuada caso os níveis sonoros do ruído ambiente medido localmente forem superiores (em pelo 

menos 1 dB) aos níveis sonoros previstos para a linha MAT em condição desfavorável. 

O valor do indicador de ruído diurno-entardecer-noturno Lden, associado ao incómodo geral, é calculado de acordo com a fórmula 

constante da alínea j) do artigo 3º do Regulamento Geral do Ruído pelo Decreto-Lei nº 9/2007 de 17 de janeiro: 

𝐿𝑑𝑒𝑛 = 10 ⋅ 𝑙𝑜𝑔
1

24
[13 ⋅ 𝑥 ⋅ 10

𝐿𝑑
10 + 3 ⋅ 𝑥 ⋅ 10

𝐿𝑒+5
10 + 8 ⋅ 𝑥 ⋅ 10

𝐿𝑛+10
10 ] 

 

No Anexo 1.14 do Volume III apresentam-se em detalhe todos os valores intervenientes para o cálculo dos indicadores anteriores, 

considerando uma linha dupla de 400 kV para todos os recetores, sendo para o mais desfavorável o apresentado na Tabela 3.10. 

Tabela 3.10 – Ruído acústico mais desfavorável (dB(A)) 

Recetor 1 – Monte do Castanheiro 

Ld Le Ln Lden 

44.5 42.1 40.9 48.0 

 

Em relação aos valores apresentados, 48.0 dB(A), salienta-se que o critério da EPA (Environmental Protection Agency, USA) é observado. 

Este critério define como limite máximo suscetível de não provocar queixas os 52.5 dB(A). 
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3.3.2.2/ Interferências radioelétricas 

No Anexo 1.14 do Volume III apresentam-se também os valores do nível de ruído de radio interferência. Estes valores foram 

calculados, de acordo com a norma ANSI, através da expressão: 

𝐸 = (53.75 ± 5) + 𝑘 ⋅ (𝑔𝑚 − 16.95) + 40 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 (
𝑑

3.93
) + 𝐸𝑛 + 20 ⋅ 𝑘𝐷 ⋅ 𝑙𝑜𝑔 (

20

𝐷
) + 𝐸𝐹𝑊 

 

Sendo E o nível de ruído (RI) em dB dB/V.m, k uma constante aqui igual a 3.5, gm o campo elétrico máximo em kVef/cm, d o diâmetro 

do condutor em cm, En tem o valor de 4 dB para condutores simples, kD é o fator de atenuação para a faixa de frequências de 0.5 mHz 

a 1.6 Mhz e tem o valor 1.6  0.1, D é a distância radial do condutor à antena de medição a 2m do solo e EFW é uma parcela de correção 

devida às condições atmosféricas, sendo EFW=0 para bom tempo e EFW=17 dB para chuva. 

De acordo com o CISPR o nível de ruído interferente, a 15 m do condutor exterior, para as linhas elétricas do nível de tensão os 400 

kV é 53 dB, com bom tempo. Os valores calculados à volta dos 21.03 dB são inferiores. Nestas condições e para uma receção classe A 

(S/R(dB)   32 dB) a relação sinal/ruído S/R(dB) = S(dB) - R(dB) a 21 m do eixo da linha deverá ser de pelo menos 69.06 dB, na situação 

mais desfavorável. 

3.3.2.3/ Constantes elétricas características por circuito 

3.3.2.3.1/ Grandezas diretas por circuito 

• Resistência linear: 0.03315 Ω/km 

• Reactância longitudinal: 0.32775 Ω/km 

• Susceptância transversal: 3.48738x10-6 S/km 

• Condutância transversal: 30.16591 S/km  

3.3.2.3.2/ Grandezas homopolares por circuito 

• Resistência linear: 0.17989 Ω/km 

• Reactância longitudinal: 0.4487 Ω/km 

• Susceptância transversal: 2.11756x10-6 S/km 

• Condutância transversal: 5.55895 S/km 

3.4/ DIRETRIZ DA LINHA 

Nos desenhos da planta geral do traçado, Anexo 1.23.1 do Volume III indica-se o traçado das linhas à escala 1 : 25 000 e no Anexo 

1.23.2 do Volume III a planta geral do traçado, à escala 1 : 2 000.  

No perfil e planta parcelar das linhas, Anexo 1.23.3 do Volume III, apresenta-se a localização e especificação dos apoios ao longo do 

traçado assim como a posição dos condutores inferiores e dos cabos de guarda em todos os vãos. 

Quer o perfil quer a planta parcelar contêm a representação de todos os obstáculos existentes sob os condutores ou na sua vizinhança 

compreendida numa faixa de 60 metros centrada no eixo da linha. 

No Anexo 1.16 do Volume III estão incluídas as coordenadas dos centros de todos os apoios ao nível do solo. 

3.4.1/ Localização 

O traçado da linha SE PE MORGAVEL - SE SINES, a 400 kV, com 9089.08 metros e 26 apoios desenvolve-se: 
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• Distrito: Setúbal 

> Concelho: Sines 

o Freguesias: Sines 

> Concelho: Santiago do Cacém 

o União das freguesias de Santiago do Cacém, Santa Cruz e São Bartolomeu da Serra 

Os distritos, concelhos e freguesias atravessados pela linha em projeto, estão indicados nos perfis e plantas parcelares, Anexo 1.23.1 

do Volume III. O parcelamento dos terrenos na faixa de 60 metros centrada no eixo da linha assim como os tipos de exploração são 

também representados na planta parcelar, que contém ainda, a numeração das parcelas em correspondência com a Relação de 

Proprietários resultante do levantamento cadastral efetuado. 

No Anexo 1.16 do Volume III estão incluídas as coordenadas dos centros de todos os apoios ao nível do solo. 

3.5/ TRAVESSIAS DE VIAS DE COMUNICAÇÃO 

Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e Cursos de Água e Linhas de Caminho de Ferro) 

serão respeitadas as distâncias mínimas apresentadas em 3.2.3.2/. 

Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, serão utilizadas cadeias duplas de suspensão nas travessias de estradas, caminhos de 

ferro, rios navegáveis e de outras linhas de alta tensão. 

Tratando-se de apoios com cadeias de amarração e como estas são sempre duplas (nas linhas da RNT) a melhoria da fiabilidade está 

também garantida.  

3.5.1/ Travessias de estradas 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV ocorrem as seguintes travessias de estradas (Tabela 3.11): 

Tabela 3.11 – Travessias de estradas 

Estrada Ponto de Travessia (km) Vão de Travessia Altura dos Condutores Inferiores à Estrada [m] 

Sines - Paiol (1) 7/8 36.74 

EN 261-3 (1) 26/27 29.76 

A26 / IP8 6 Km + 900 26/27 30.98 

(1) Os pontos de travessias indicados não possuem indicação quilométrica no local. 
 

3.5.2/ Travessias de vias-férreas 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV ocorrem as seguintes travessias de Vias-Férreas:  

Tabela 3.12 – Travessias de vias-férreas 

Caminhos-de-ferro Vão de Travessia Altura dos Condutores Inferiores ao Solo [m] 

Linha de Sines  26/27 32.39 
 

3.5.3/ Travessias de cursos de água navegáveis 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV não ocorrem travessias de curso de água navegável.  
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3.5.4/ Travessias de cursos de água não navegáveis 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV não ocorrem travessias de cursos de água não navegáveis nomeadas de acordo com 

a planta á escala 1/25000. 

3.6/ CRUZAMENTO E PARALELISMOS COM LINHAS DE TELECOMUNICAÇÕES 

Nos vãos P4 – P5, P7 – P8 e P16 – P17, ocorrem situações de cruzamentos com linhas de telecomunicações.  

De acordo com os cálculos efetuados para o caso mais desfavorável, vão P4 – P5, observa-se que o curto-circuito na zona do 

cruzamento é de 49.65 kA, sendo o valor máximo da f.e.m induzida encontrado de 432.04 V, inferior ao valor recomendado pelo ITU-

T (tensão máxima induzida inferior a 650V, para linhas aéreas de telecomunicações em fios nus). 

No desenho de cruzamentos com Linhas de Telecomunicação, Anexo 1.23.4 do Volume III estão representados os respetivos 

parâmetros geométricos sendo mais gravosos os seguintes:  

• Ângulo mínimo de cruzamento no vão entre os apoios P4 – P5 com 31.59° (superior ao valor mínimo regulamentar de 15°);  

• Distância mínima entre condutores da Linha de Energia e a Linha de Telecomunicação ocorre no vão P4 – P5, e é de 5.89 metros. 

A rede de 400 kV possui em toda a sua extensão dois cabos de guarda também ligados à terra.  

As f.e.m induzidas nas linhas de telecomunicações nas secções de cruzamento serão estimadas através de: 

𝑒 = 𝐼 ⋅ 𝑀 ⋅ 𝐿 ⋅ 𝑘 ⋅ 10−3   𝑉 
 

Onde I, em A, é o valor eficaz da corrente de defeito indutora (corrente de curto circuito monofásico à terra) no vão de cruzamento, M 

o valor médio do módulo da impedância mútua linear das duas linhas para a secção considerada em mΩ/km, L é o comprimento (valor 

algébrico) da projeção da secção sobre a linha de energia em km e k é um coeficiente redutor que tem em conta o retorno duma parte 

da corrente de defeito pelos cabos de guarda e o efeito de écran dos condutores ligados à terra e paralelos à linha de energia e aos 

circuitos de telecomunicações.  

Para o efeito écran e para os cabos de guarda em causa o fator a adotar será de 0.65. 

O valor da corrente indutora, tendo em conta o transporte de parte substancial da corrente de defeito pelos cabos de guarda, está 

indicado, para cada caso de interferência, na Tabela 3.13: 

Tabela 3.13 – Tensões induzidas em circuitos de telecomunicação 

Valor da Tensão Induzida em Circuitos de Telecomunicação 

Vão Corrente de C. Circuito [A] Resistividade do Solo [/m] Ângulo de Cruzamento (°) Fator de Redução Tensão Induzida [V] 

4 - 5 49653.00 100 25.80 0.65 432.04 

7 - 8 48875.00 100 88.41 0.65 32.18 

7 - 8 48875.00 100 88.80 0.65 33.61 

16 -17 48466.00 100 44.21 0.65 207.91 
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3.7/ CRUZAMENTO E PARALELISMOS COM GASODUTOS 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV não ocorrem interferências com redes primárias e secundárias de abastecimento de 

gás. 

3.8/ CRUZAMENTOS E PARALELISMOS COM ADUTORES 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV não ocorrem interferências com redes adutoras.  

3.9/ SERVIDÕES AERONÁUTICAS CIVIS E MILITARES 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV não ocorre qualquer interferência com servidões aeronáuticas civis e militares. 

3.10/ BALIZAGEM AÉREA 

3.10.1/ Sinalização para aeronaves 

De acordo com as circulares da Divisão de Regulamentação e Licenciamento Aeronáutico da ANA, Aeroportos de Portugal, SA, 

considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos:  

• Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que, ultrapassem as superfícies de 

desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m) 

• Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m 

• Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc., com uma largura média superior a 80m ou que excedam, em projeção 

horizontal, mais de 60 m relativamente às cotas de projeção sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das 

águas 

• Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de captação de água localizados em zonas de risco 

de incêndios florestais 

• Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou Complementares  

A sinalização diurna consiste na colocação de esferas de cor alternadamente vermelha ou laranja internacional e branca possuindo o 

diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos de guarda convencionais (no cabo OPGW com a utilização de 

preformados de proteção) de modo que a projeção segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual 

ou inferior a 30 metros.  

A balizagem diurna dos apoios consiste na pintura às faixas, de cor alternadamente vermelha ou laranja internacional e branca. As 

faixas a pintar correspondem a troços modulares das estruturas de forma a realçar a sua forma e dimensões. As faixas extremas são 

pintadas na cor vermelha ou laranja internacional. 

A balizagem noturna consiste ou na colocação de balisores nos condutores superiores, próximo das fixações dos cabos às cadeias, de 

cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios com díodos eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares 

e baterias acumuladoras de energia ou outro equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos terão de 

emitir luz vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd. 
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3.10.1.1/ Balizagem diurna 

3.10.1.1.1/ Vãos a sinalizar 

Nos Perfis e Plantas Parcelares da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV, estão representadas as esferas de balizagem. No vão a sinalizar 

as coordenadas do ponto médio são, de acordo com a Tabela 3.14, as seguintes: 

Tabela 3.14 – Balizagem diurna de condutores 

Coordenadas Geográficas dos Pontos Médios dos Vãos a Balizar  

Rede Geodésica Europeia Unificada – ETRS84 

Vãos  Longitude [W] Latitude [N] Comprimento Vão [m] 

25 - 26 -55302.395 -185685.912 278.37 
 

3.10.1.1.2/ Apoios a sinalizar 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV não foram identificadas situações onde existe necessidade de uso de balizagem 

diurna de apoios.  

3.10.1.2/ Balizagem noturna 

No traçado da SE PE Morgavel – Sines, a 400 kV foram identificadas situações onde existe necessidade de uso de balizagem noturna 

nos apoios 25 e 26 devido à travessia da A26.  

3.10.2/ Sinalização para aves 

Por forma a minimizar os riscos de colisão das aves nos condutores da linha, como identificado nos estudos da ecologia realizados no 

âmbito do Projeto da linha em assunto, considerou-se necessária a sinalização dos cabos de guarda com dispositivos de sinalização 

para aves de dupla fixação tipo espiral, de forma a obter-se um espaçamento de 10 m entre dispositivos, em perfil (ou seja, os 

dispositivos deverão ser dispostos de 20 em 20 m, alternadamente, em cada cabo de guarda) entre os apoios 1 a 18. 

No Anexo 1.15 do Volume III encontram-se os desenhos dos dispositivos de sinalização para aves aqui propostos. 

3.11/ ANÁLISE DE RISCOS ORIGINADOS PELA PRESENÇA E FUNCIONAMENTO DAS LINHAS 

Os riscos associados à presença e funcionamento das linhas, incluindo os que decorrem de circunstâncias adversas e externas às 

próprias linhas, podem considerar-se completamente abrangidos pelas situações que a seguir se referem:  

• Incêndios 

• Queda dos apoios ou dos cabos condutores ou de guarda 

• Contactos acidentais com elementos em tensão 

• Tensões induzidas 

• Obstáculos a ligarem à terra e dimensionamento do circuito de terra associado 

• Efeito dos campos eletromagnéticos 

3.11.1/ Incêndios 

No âmbito da análise deste tipo de riscos, há a considerar a situação em que as linhas estão na origem do incêndio e, por outro lado, 

o caso em que as mesmas são afetadas por incêndios de outra origem. 
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A probabilidade do funcionamento de uma linha estar na origem de incêndios é muito reduzida, uma vez que na fase de construção 

serão garantidas distâncias de segurança aos obstáculos situados dentro de uma faixa de proteção adequada. 

Durante a exploração, procedem-se a rondas periódicas, a fim de detetar atempadamente construções de edifícios ou crescimento 

exagerado de árvores que possam aproximar-se da linha a distâncias inferiores aos valores de segurança. 

Adicionalmente fazem-se campanhas de inspeção termográfica no sentido de identificar possíveis elementos da linha que estejam 

em situação de eventual sobreaquecimento para promover a sua substituição ou reparação atempada.  

A probabilidade de a linha ser afetada por incêndios de outra origem é mais elevada, com incidência na qualidade de exploração e na 

continuidade de serviço (interrupção do transporte de energia). Associadas a estas situações haverá que considerar o risco de danos 

ou inutilização dos equipamentos (apoios, cabos e cadeias de isoladores), com eventual risco de indução de outro tipo de acidentes, 

nomeadamente queda de apoios, ou dos cabos condutores ou de guarda. 

As opções de conceção adotadas (distâncias aos obstáculos na vizinhança de uma linha largamente superiores aos valores de 

segurança) permitem concluir que estão minimizados os riscos da linha originar ou vir a ser afetada por incêndios. 

3.11.2/ Queda de apoios ou de cabos 

Em face das características dos cabos condutores e de guarda e dos coeficientes de segurança adotados na sua instalação pode 

afirmar-se ser praticamente nula a probabilidade de ocorrência de rotura de qualquer destes elementos de uma linha. 

A queda de cabos condutores surge, normalmente, por rotura de cadeias de isoladores.  

Assim, para diminuição da probabilidade deste tipo de risco, são utilizadas, com carácter sistemático, cadeias duplas de amarração em 

todas as situações e cadeias duplas de suspensão nas travessias consideradas mais importantes, tais como:  

• Autoestradas, estradas nacionais 

• Zonas públicas 

• Sobrepassagem de edifícios 

• Caminhos de ferro 

• Linhas de alta tensão 

• Rios navegáveis 

O risco deste tipo de ocorrências é muito reduzido e pode traduzir-se, tal como no caso dos incêndios, numa incidência na continuidade 

de serviço da linha, embora se possa associar o risco sobre pessoas e bens na sequência da queda daqueles elementos. 

A queda de apoios apresenta um risco mínimo em face das suas características e dos coeficientes de segurança adotados no 

dimensionamento dos mesmos e das respetivas fundações.  

Os critérios de segurança e fiabilidade estrutural asseguram que a probabilidade de queda de apoios seja muito baixa, uma vez que 

os critérios utilizados (ações de base e coeficientes parciais) correspondem aproximadamente a considerar os valores de ações 

associados a um período de retorno de 120 anos. Por outro lado, quer os cabos quer os acessórios e cadeias são escolhidos de modo 

que se mantenha um coeficiente de segurança entre a tração máxima expectável (correspondente a um período de retorno de 120 

anos) e a capacidade resistente última de pelo menos 2.5. 

A intensidade das ações consideradas, resultantes dos agentes naturais, como por exemplo o vento, correspondem a valores muito 

elevados, ou seja, as ocorrências cuja probabilidade de ser ultrapassada é muitíssimo baixa. Estes critérios não são arbitrários, mas 

fazem parte da Legislação e Normalização Nacional aplicável (RSLEAT e EN50341) e internacional, após estudos muito aprofundados 
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e experiência real de quase um século de História da Indústria de Transporte e Distribuição de Energia Elétrica. Estes critérios são 

técnica e legalmente considerados pelos projetistas como suficientes no que se refere à segurança das populações. 

Em relação aos apoios pode dizer-se adicionalmente que todos os apoios, quer de amarração quer de suspensão, estão dimensionados 

para poder manter a sua estabilidade em caso de rotura de qualquer um dos cabos ou cadeias, simultaneamente com a ocorrência da 

tração máxima expectável. De um modo geral, no dimensionamento global dos diversos componentes estruturais da linha, procura-

se estabelecer uma coordenação de resistências onde, no caso do componente principal apoio, os subcomponentes crescentemente 

mais fortes serão apoio, fundações, acessórios e no caso do componente principal cabos, os subcomponentes crescentemente mais 

fortes serão cabos, isoladores, acessórios. 

No período de cinco anos, entre 1998 e 2002, constatou-se em toda a RNT uma média de 3 ocorrências6, por ano de quedas de cabos 

condutores e de guarda. Nesta média incluem-se as quedas de cabos de guarda, em especial os cabos de guarda de aço instalados em 

zonas de poluição industrial, responsável pela sua corrosão, e as quedas de condutores na sequência da rutura das cadeias de 

isoladores. As quedas de cabos condutores devidas exclusivamente à sua rutura são extremamente raras e têm sempre causas 

estranhas à RNT, designadamente vandalismo, choques de aeronaves e incêndios. 

3.11.3/ Contactos acidentais com peças em tensão 

A ocorrência desta situação é improvável e pode resumir-se à utilização de gruas ou outros equipamentos na proximidade da linha. 

A altura mínima ao solo das linhas é muito superior ao mínimo regulamentar (como medida de segurança) e torna improvável a 

hipótese daquela ocorrência, reduzindo-se o risco de acidente. 

Refira-se ainda que todos os apoios, tal como está regulamentado, possuem uma chapa sinalética em local visível, indicando “PERIGO 

DE MORTE”. 

Nas travessias de caminhos, estradas e de cursos de água são também observadas distâncias de segurança muito superiores aos 

valores regulamentares.  

3.11.4/ Tensões induzidas 

A existência de objetos metálicos (vedações e aramados para suporte de vinhas), isolados ou ligados à terra, na vizinhança de Linhas 

Aéreas de MAT e acompanhando estas em grandes extensões, são afetados por campos elétricos, magnéticos ou ainda por elevação 

de potencial no solo, tornando possível o aparecimento de tensões induzidas, com incidência na segurança de pessoas (contactos 

ocasionais). Se forem detetadas situações deste tipo, em fase posterior, serão tratadas de acordo com a metodologia a seguir proposta.  

Todas as situações serão analisadas pontualmente de modo a garantir-se o estipulado pelo NESC (National Electrical Safety Code, USA): 

“a corrente induzida que fluirá no corpo de uma pessoa em contacto com o aramado ou vedação será inferior a 5mA”. 

A metodologia de cálculo seguinte permite avaliar situações como as descritas. No sentido de dar uma medida dos riscos apresenta-

se um exemplo numérico hipotético. A tensão induzida numa vedação pode ser calculada através de: 

𝑉 = 𝐸 ⋅ ℎ    [𝑉] 
 

Onde E é o campo elétrico ao nível do solo em V/m e h a altura da vedação ao solo em metros. A capacidade da vedação é dada por: 

 

 
6 Sem significado, face ao comprimento de cabos condutores e de guarda instalados na RNT, superior a 40 000 km. 
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𝐶 =
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀

𝑙𝑛 (
2 ⋅ ℎ
𝑟𝑐

)
⋅ 𝐿     [𝐹] 

 

Sendo h a altura em m da vedação, rc o raio do arame da vedação e L o comprimento da cerca na zona de influência (aquela onde o 

valor de E se mantém aproximadamente constante) em m. Esta expressão é suficientemente correta para h> 2.rc (desprezam-se os 

efeitos de extremidade). 

A corrente que flui na vedação suposta esta ligada numa extremidade ao solo e supondo também que se dispõe numa direção 

aproximadamente paralela à linha de energia pode ser dada aproximadamente por: 

𝐼 = 𝑗 ⋅ 𝜔 ⋅ 𝑉 ⋅ 𝐶     [𝐴] 
 

No Anexo 1.12 do Volume III, sob o tema “Campos Elétricos” apresentam-se valores e perfis do campo elétrico para diversas situações. 

A situação mais desfavorável em termos de campo elétrico, à tensão nominal, no referido Anexo varia entre 2.02 e 2.04 kV/m, 

respetivamente ao nível do solo e 1.8 m de altura, e lateralizado aproximadamente 6 m do eixo da linha (ou seja, praticamente na 

vertical por debaixo dos condutores posicionados em esteira vertical). Tomando um aramado de Ø = 4 mm disposto paralelo à linha 

a 1.5 m de altura numa extensão de 40 m de comprimento obteríamos, na situação mais desfavorável do campo elétrico de 1.13 kV/m, 

C=304,4 pF e I ≤ 0.16 mA, muito inferior ao limite acima referido de 5 mA. Na prática, a corrente nem seria esta porque as correntes 

de fuga em cada poste de fixação do aramado, ou através de vegetação em contacto com o aramado seriam da mesma ordem de 

grandeza, pelo que a hipótese de uma vedação ligada apenas na extremidade, com a extensão indicada, é geralmente irrealista e a 

corrente que atravessaria uma pessoa em contacto com o arame, ainda uma fração daquelas, atendendo à resistência elétrica da 

pessoa.  

No entanto, naqueles casos de vedações metálicas que se avalie que possam originar, por contacto, correntes induzidas superiores a 

5 mA, será efetuada a ligação sistemática à terra (critério BPA - de 60 m em 60 m com uma estaca de "copperweld") a fim de prevenir 

qualquer risco.  

Dados os muito baixos valores do campo magnético ao nível do solo, Anexo 1.13 do Volume III, dispensa-se aqui qualquer cálculo de 

correntes induzidas por este sobre aramados. 

Relativamente à elevação de potencial do solo, na sequência de um defeito monofásico, seguiu-se o preconizado nas várias normas 

já referidas atrás, devendo ainda tomar em consideração:  

• Existência de cabos de guarda (2) que transportam a maior parte da corrente de defeito, funcionam como elemento protetor em 

termos de segurança de pessoas 

• Tempo de eliminação do defeito ser ≤ 0,5s (proteções rápidas) 

• Muito baixa probabilidade de coincidência de um contacto ocasional com a ocorrência do defeito no mesmo instante 

• Improvável combinação negativa de todas as ocorrências referidas leva que a atual normalização aponte métodos probabilísticos 

para estes aspetos 

Deste modo, pode inferir-se que os riscos ligados às correntes que provêm das tensões induzidas são extremamente baixos e muito 

abaixo dos critérios técnicos e ambientais mais restritivos que se conhecem.  

3.11.5/ Relação de obstáculos a ligar à terra e dimensionamento do circuito de terra 

Não estão previstas a priori ligações particulares de obstáculos. Quaisquer situações deste tipo que se tornem aparentes em fase de 

construção ou de exploração serão resolvidas através de uma adequada ligação à terra, conforme preconizada no número anterior.  
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3.11.6/ Efeitos dos campos eletromagnéticos 

3.11.6.1/ Valores limites 

O Conselho Europeu emitiu, em 99/07/05, uma recomendação sobre os limites de exposição do público em geral aos campos 

eletromagnéticos, na gama de frequências de 0 Hz - 300 GHz (Doc. Refª 1999-1100-0001 / 8550/99 “Council Recommendation on the 

limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz”), e posteriormente o Governo Português, com a 

promulgação da Portaria 1421/2004 de 23 de novembro e com DL 11/2003, transpôs para a Legislação Portuguesa os limites de 

exposição para o território nacional. No quadro II da referida portaria apresentam-se os níveis de referência, de acordo com a Tabela 

3.15, para a exposição do público em geral e que são os apresentados Tabela 3.15. 

Tabela 3.15 – Limites de exposição a campos elétricos e magnéticos a 50 Hz 

Limites  de Exposição a Campos Elétricos e Magnéticos a 50 Hz 

Características de Exposição 
Campo Elétrico 

[kV/m] (RMS) 

Densidade de Fluxo Magnético 

[μT] (RMS) 

Público 

Permanente 
5 100 

 

Nas linhas da Rede Elétrica Nacional, em qualquer escalão de tensão, não ocorrem valores superiores aos referidos atrás. Esta 

conclusão está bem fundamentada por análise comparativa com cálculos teóricos e medições efetuadas em linhas similares em todo 

o mundo. O cálculo concreto dos valores do campo elétrico e magnético da SE PE MORGAVEL - SE SINES, apresentam-se no Anexo 

1.12 do Volume III e no Anexo 1.13 do Volume III, respetivamente.  

3.11.6.1/ Cálculo do campo elétrico 

Modelo de cálculo 

O cálculo dos campos elétricos efetua-se a partir do conhecimento das cargas elétricas em cada um dos cabos da linha. No presente 

caso considerou-se em simultâneo as diversas configurações dos apoios utilizados e dois cabos de guarda, estes supostos ao potencial 

do solo. A disposição geométrica dos cabos corresponde à família de apoios DL, conforme o apresentado no Anexo 1.2 do Volume III, 

considerando uma distância ao solo que corresponde à distância média absoluta em todo o projeto7 . Os valores que se obtiveram 

correspondem, portanto a valores máximos absolutos do campo elétrico, nos planos horizontais em que foram calculados e que 

correspondem, sensivelmente ao nível do solo e ao nível da cabeça de um homem (1.80 m do solo).  

Para o cálculo da distribuição de cargas elétricas sobre os condutores da linha considerou-se um modelo de cálculo bidimensional 

onde a geometria é definida num plano vertical transversal à linha, o solo é considerado plano, horizontal e de extensão infinita. 

Neste modelo os condutores são também supostos paralelos entre si e ao solo, e os condutores inferiores situam-se a uma distância 

do solo correspondente ao mínimo absoluto acima referido. O plano de corte transversal considera-se afastado dos apoios8. Nesta 

conformidade o vetor de fasores das cargas [(qr+j.qi) j] com j=1,...14 calculou-se através de: 

[�̃�] = [𝑃]−1 ⋅ [�̃�] 
 

 

 
7 Quer dizer, é a distância média considerando a menor distância ao solo e o efeito da flecha expectável num vão. 
8 O campo elétrico é distorcido pela presença dos apoios, sendo estes estruturas metálicas, e, portanto, condutoras, ao potencial do solo. Este 

efeito - efeito écran - é no sentido favorável, ie, de diminuição dos valores daqueles campos pelo que o modelo utilizado é simultaneamente mais 

simples e pelo lado da segurança. 
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Onde P é a matriz dos coeficientes de potencial de Maxwell e (vr+j.vi)j j=1,..14 o vetor de fasores de tensões. A matriz P é simétrica 

e os seus elementos definidos por: 

𝑃𝑖𝑖 =
1

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀
⋅ 𝑙𝑛 (

4 ⋅ 𝑦𝑖

𝑑𝑖
) 

𝑃𝑖𝑗 =
1

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀
⋅ 𝑙𝑛 [

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
+ (𝑦𝑖 + 𝑦𝑗)

2

(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2]

1
2⁄

 

 

Onde yi  e yj são as alturas dos condutores i e j acima do solo, di é o diâmetro do condutor i e xi  e xj são as coordenadas horizontais 

dos condutores i e j. 

Uma vez calculadas as cargas elétricas em cada condutor, o campo elétrico num determinado ponto N (xN,yN) do espaço é calculado 

através de: 

�⃗� 𝑗 = �̃�𝑥,𝑗 ⋅ [
1
0
] + �̃�𝑦,𝑗 ⋅ [

0
1
] 

 

Onde as componentes horizontal e vertical do campo referentes à carga j são dadas por (método das imagens): 

𝐸𝑥,𝑗 =
(𝑞𝑟𝑗 + 𝑗 ⋅ 𝑞𝑖𝑗) ⋅ (𝑥𝑁 − 𝑥𝑗)

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀 ⋅ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑁)
2
+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑁)

2
]
−

(𝑞𝑟𝑗 + 𝑗 ⋅ 𝑞𝑖𝑗) ⋅ (𝑥𝑁 − 𝑥𝑗)

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀 ⋅ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑁)
2
+ (𝑦𝑗 + 𝑦𝑁)

2
]
 

𝐸𝑥,𝑗 =
(𝑞𝑟𝑗 + 𝑗 ⋅ 𝑞𝑖𝑗) ⋅ (𝑥𝑁 − 𝑥𝑗)

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀 ⋅ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑁)
2
+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑁)

2
]
−

(𝑞𝑟𝑗 + 𝑗 ⋅ 𝑞𝑖𝑗) ⋅ (𝑥𝑁 − 𝑥𝑗)

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀 ⋅ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑁)
2
+ (𝑦𝑗 + 𝑦𝑁)

2
]
 

𝐸𝑦,𝑗 =
(𝑞𝑟𝑗 + 𝑗 ⋅ 𝑞𝑖𝑗) ⋅ (𝑦𝑁 − 𝑦𝑗)

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀 ⋅ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑁)
2
+ (𝑦𝑗 − 𝑦𝑁)

2
]
−

(𝑞𝑟𝑗 + 𝑗 ⋅ 𝑞𝑖𝑗) ⋅ (𝑦𝑁 + 𝑦𝑗)

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 휀 ⋅ [(𝑥𝑗 − 𝑥𝑁)
2
+ (𝑦𝑗 + 𝑦𝑁)

2
]
 

 

As componentes horizontais e verticais referentes a todas as cargas obtêm-se fazendo o somatório das contribuições de todas as 

cargas: 

�̃�𝑥 = ∑�̃�𝑥,𝑗

8

𝑗=1

 

�̃�𝑦 = ∑�̃�𝑦,𝑗

8

𝑗=1

 

 

O campo elétrico é assim um vetor de fasores à frequência de 50 Hz da forma: 

�⃗� = (�̃�𝑥, �̃�𝑦) = (𝐸𝑥,𝑟 + 𝑗 ⋅ 𝐸𝑥,𝑖 , 𝐸𝑦,𝑟 + 𝑗 ⋅ 𝐸𝑦,𝑖) 
 

O qual descreve no plano xy uma trajetória pulsante elíptica. A componente máxima do fasor do campo elétrico num determinado 

ponto do espaço é dada pelo valor do semieixo maior daquela elipse. 

O valor E do módulo do campo ao longo de uma direção definida por um ângulo , medido em relação à horizontal, é dado por: 

(𝐸𝛼)2 = (𝐸𝑟𝑦 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 𝐸𝑟𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝛼))
2
+ (𝐸𝑖𝑦 ⋅ 𝑠𝑖𝑛(𝛼) + 𝐸𝑖𝑥 ⋅ 𝑐𝑜𝑠(𝛼))

2
 

 

Cujo máximo em  deverá satisfazer: 
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𝑑(𝐸𝛼)2

𝑑𝛼
= 0 

 

O que conduz à relação quadrática em tan(): 

𝑡𝑎𝑛2(𝛼) ⋅ (𝐸𝑟𝑦 ⋅ 𝐸𝑟𝑥 + 𝐸𝑖𝑦 ⋅ 𝐸𝑖𝑥) + 𝑡𝑎𝑛(𝛼) ⋅ (−𝐸𝑖𝑦
2 + 𝐸𝑖𝑥

2 − 𝐸𝑟𝑦
2 + 𝐸𝑟𝑥

2 ) − (𝐸𝑟𝑦 ⋅ 𝐸𝑟𝑥 + 𝐸𝑖𝑦 ⋅ 𝐸𝑖𝑥) = 0 

 

Válida para   /2, valor onde simplesmente E/2=Ey . As duas soluções para tan() correspondem aos dois semieixos da elipse do 

campo, calculando-se assim o valor máximo do módulo do campo através da expressão acima para E. 

Valores Calculados 

No Anexo 1.12 do Volume III apresentam-se os perfis transversais do campo elétrico máximo ao nível do solo e a 1.8 m do solo para 

uma faixa entre -40 e +40 m em torno do eixo das diversas linhas, para as diversas configurações de apoios a utilizar, com um ou dois 

condutores por fase, cabos de guarda ao potencial do solo e valor eficaz do módulo da tensão na linha no seu valor nominal e para 

uma altura média ao solo de 19.14 m. O valor máximo do campo varia entre 2.49 kV/m ao nível do solo e 2.52 kV/m a 1,8 m do solo. 

Estes valores, como se verifica, estão dentro dos limites apresentados em 3.11.6.1/.  

3.11.6.2/ Cálculo do campo magnético 

Modelo de cálculo 

O campo magnético foi calculado usando um modelo bidimensional geometricamente idêntico ao descrito para o campo elétrico. O 

valor do campo magnético num ponto de coordenadas (xj , yj) em resultado da corrente Ii que percorre um condutor centrado no ponto 

de coordenadas (xi , yi ) pode ser dado por: 

�⃗⃗� 𝑗,𝑖 =
𝐼 𝑖 × 𝑟 𝑗,𝑖

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟𝑖,𝑗
2 =

𝐼𝑖
2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟𝑖,𝑗

⋅ �⃗� 𝑖,𝑗 

 

Onde i,j é o vetor unitário na direção do produto externo do vetor corrente com o vetor ri,j . Teremos, portanto: 

�⃗� 𝑖,𝑗 = −
𝑦𝑖 − 𝑦𝑗

𝑟𝑖,𝑗
⋅ [

1
0
] +

𝑥𝑖 − 𝑥𝑗

𝑟𝑖,𝑗
⋅ [

0
1
] 

e 

𝑟𝑖,𝑗 = √(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)
2
+ (𝑦𝑖 − 𝑦𝑗)

2
 

 

O campo magnético total é dado pela soma das contribuições devidas às correntes em todos os condutores:9 

�⃗⃗� 𝑗 = ∑
𝐼𝑖

2 ⋅ 𝜋 ⋅ 𝑟𝑖,𝑗

6

𝑖=1

⋅ �⃗� 𝑖,𝑗 

A densidade de fluxo magnético é então: 

 

 
9 Aqui desprezam-se as correntes de retorno pela terra e correntes nos cabos de guarda. As correntes de defeito que se escoam pelos cabos de guarda produzem 

picos de campo magnético de muito curta duração, cuja energia, relevante na perspetiva de fem induzidas em linhas de telecomunicações, não são relevantes 

na perspetiva dos efeitos sobre pessoas. 
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�⃗� = 𝜇 ⋅ �⃗⃗�  

 

Onde =4..10-7, tanto no solo como no ar. 

Valores calculados 

No Anexo 1.13 do Volume III apresentam-se de uma forma sistemática os valores do módulo do vetor densidade de fluxo magnético 

em perfis transversais numa faixa de -40 a +40 m em torno do eixo da linha e para a altura média ao solo de 19.14 m. Neste cálculo 

admitiu-se um regime estabilizado e equilibrado de funcionamento para as correntes. Para efeitos da avaliação dos valores máximos 

de densidade de fluxo magnético correspondentes a exposições com carácter permanente esta condição é perfeitamente legítima. No 

Anexo 1.13 do Volume III apresentam-se os diversos perfis transversais da densidade de fluxo magnético a 1.8 m do solo para um 

módulo de corrente variando conforme o tipo de cabo utilizado. A evolução das correntes da linha SE PE MORGAVEL - SE SINES pode 

ser vista no Anexo 1.11 do Volume III. Para a linha SE PE MORGAVEL - SE SINES com a configuração imposta pelos apoios utilizados, 

com regime de correntes suposto trifásico e equilibrado o valor máximo da densidade de fluxo magnético a 1.8 m do solo é de 14.392 

µT/kA. Os valores da indução magnética decaem rapidamente e a 30 m do eixo da linha não excedem 5.034 µT/kA. Todos os valores 

calculados são muito inferiores aos valores limites apresentados em 3.11.6.1/ mesmo numa perspetiva de exposição pública 

permanente. 

3.12/ ANÁLISE DE RISCOS ORIGINADOS EM FASE DE CONSTRUÇÃO DAS LINHAS 

Os riscos associados à construção da linha podem-se considerar, de forma genérica, abrangidos pelas seguintes situações: 

• Desabamento de terras durante a abertura dos caboucos ou da betonagem das fundações; 

• Ruína do apoio, ou partes do apoio, e consequente queda dos cabos durante as operações de desenrolamento e fixação dos cabos; 

• Contactos acidentais dos cabos da linha em construção com outras linhas em tensão durante o desenrolamento dos cabos; 

• Tensões induzidas nos cabos da linha em construção ou outras linhas situadas na sua vizinhança. 

De um modo geral as atividades envolvidas na construção de uma linha são: a organização do estaleiro e a execução de fundações, 

assemblagem e arvoramento dos apoios e desenrolamento e fixação de cabos. Cada uma destas atividades comporta riscos associados. 

3.12.1/ Riscos associados à organização de estaleiro 

• Atropelamento, colisão, queda ao mesmo nível, queda de altura, queda de objetos, cortes, entalamentos, esmagamento, 

eletrocussão, incêndio, explosão, queimaduras, intoxicação. 

3.12.2/ Riscos associados à execução de fundações 

• Soterramento, quedas a nível diferente, queda de objetos, ruído, vibrações, poeiras e gases, rutura da entivação, entalamento, 

manuseamento de explosivos, corte, ferros em espera, rutura de cofragens. 

3.12.3/ Riscos associados à assemblagem e arvoramento e de apoios 

• Entalamento, esmagamento, corte, quedas em altura, queda de objetos. 

3.12.4/ Riscos associados ao desenrolamento e fixação de cabos 

• Quedas em altura, ruído, vibrações, queda de materiais, eletrocussão, queda de objetos, entalamento, corte. 
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4/ ALTERAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO DO ESTUDO PRÉVIO A PROJETO DE EXECUÇÃO E 

IMPACTES DIFERENCIAIS 

O presente capítulo debruça-se sobre a análise de modificações entre o projeto e traçado prévio estudados para a linha aérea elétrica 

de 400 kV e a versão atualmente considerada e que integrará o projeto para licenciamento. 

4.1/ LINHA DE MUITO ALTA TENSÃO 400 KV 

O projeto da linha de interligação tem como finalidade a ligação à Rede Nacional de Transporte da Subestação do Parque Eólico (SE 

PE) Morgavel que vai receber a potência da produção eólica associada ao Parque Eólico. A ligação entre a Subestação PE Morgavel e 

a Subestação de Sines vai, sempre que ambientalmente aconselhável, seguir o corredor indicado, e escolhido pela APA no processo 

AIA 3308, ou seja, a hipótese A. É de salientar que no traçado considerado existe uma travessia com linhas existentes da REN.  

4.1.1/ Materiais 

A respeito dos materiais usados nesta linha as principais diferenças referem-se ao tipo de cabo condutor e tipo de apoios. 

O cabo definido no projeto prévio para estas linhas foi o condutor ASCR 485 (ZEBRA) contudo seguindo as definições dispostas pela 

REN iremos adotar feixe duplo com condutor ASCR 595 (ZAMBEZE). 

Os apoios indicados no projeto prévio seriam do tipo ‘DL’ usados em linhas duplas de esteira vertical a 400 kV, mas como a linha em 

projeto é simples iremos utilizar na maioria do seu traçado apoios normalizados para linhas de 400 kV em esteira horizontal do tipo 

‘Q’ e em casos pontuais onde é requerida a adoção de esteira vertical utilizamos os apoios ‘DL’. 

4.2/ TRAÇADO 

O traçado estudado, no seu geral segue o corredor considerado e aprovado em fase de AIA, por se considerar que tem o menor impacto 

negativo a nível ambiental, no entanto, foi acordado com a REN (Redes Energéticas Nacionais), e por questões técnicas, a implantação 

de apoios fora do corredor aprovado na DIA. 

Foram feitas as seguintes ressalvas pela REN: 

Alteração técnica no cruzamento com as linhas existentes, que ligam a Central Termoelétrica à Subestação de Sines, LCSN.SN1/2 e 

LCSN.SN3/4 respetivamente, que neste caso será realizada inferiormente, por questões de fiabilidade das linhas e inerentemente do 

serviço publico de fornecimento de energia elétrica. 

Existe assim 1 apoio fora do corredor aprovado em fase de EIA (Figura 4.1), sendo o mesmo o seguinte: 

• Apoio 19 → De modo a viabilizar tecnicamente a solução do cruzamento com as linhas existentes; 

É possível visualizar traçado da linha elétrica em análise face ao corredor aprovado no EIA no Desenho 2 - PD do Volume II. 

Enfatiza-se que da análise conjunta efetuada com a REN sai um projeto otimizado no número de apoios, bem como nos acessos a 

estes, minimizando a afetação de sobreiros. 

Não é menos importante referir que esta alteração ao traçado do projeto de execução partilhado com a REN, para aprovação e posterior 

emissão de um parecer, como já referido é feito de modo a ser garantida a compatibilidade entre as infraestruturas da RNT existentes, 
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bem como com o intuito de compatibilizar as infraestruturas atuais, com as futuras que se pretendem construir para interligar com a 

subestação de Sines, propriedade da REN. 

Esta alteração, solicitada pela REN ao projeto inicialmente submetido para sua apreciação, que acarretará mais custos para o promotor, 

foi aceite pelo mesmo pelo motivo acima indicado e visa minimizar o impacto de passagens de infraestruturas deste tipo. 

 
Figura 4.1 – Apoio 19, na zona de transição com as linhas existentes 
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4.2.1/ Relocalização de estaleiro 

O estaleiro de obra é um elemento fundamental para a execução de obra e deve garantir o cumprimento das regras de higiene e 

segurança no trabalho, bem como as boas práticas associadas, sendo este normalmente localizado numa zona central em relação às 

obras a desenvolver e preferencialmente junto à subestação, no caso do presente projeto. 

Este facto decorre da necessidade que a construção dos edifícios das subestações, bem como dos parques de equipamentos, têm 

aquando da sua execução, de ter uma ferramentaria e área de preparação e adequação dos elementos mecânicos ou eletromecânicos. 

A DCAPE do Parque Eólico de Morgavel (TUA 20200904000280), emitida a 22/04/2022, refere no capítulo “Principais fundamentos da 

decisão”, pág. 2, o seguinte: “De forma a minimizar os impactes negativos identificados, considera-se que devem ser encontradas soluções 

alternativas para as áreas temporárias de apoio à obra, uma vez que está prevista a afetação de povoamento de sobreiros para a implantação 

das áreas de estaleiro e de vazadouro da obra”.   

Uma vez que estaleiro é comum a todo o projeto, procedeu-se desde já à sua relocalização de forma a garantir a sua boa funcionalidade 

e minimizar o impacto no povoamento de sobreiros. 

4.2.2/ Localização prevista em EIA 

A área para implementação do Estaleiro apresentada inicialmente no EIA e na primeira fase do RECAPE (Parque Eólico), encontrava-

se localizada no terreno a sul da subestação, compreendendo uma área única com 59 990m2, levando à afetação direta de 812 

sobreiros, conforme se verifica na Figura 4.2; Desenho 2 - PD do Volume II. 
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Figura 4.2 – Área estaleiro apresentada no EIA 

 

4.2.3/ Nova localização proposta 

De modo a dar cumprimento às recomendações apresentadas na DCAPE do Parque Eólico, a localização do estaleiro foi dividida em 

três áreas distintas (Figura 4.3; Desenho 2 - PD do Volume II). 

Uma das áreas, foi considerada no interior da área de construção da subestação, mais concretamente o Pátio exterior de equipamentos 

de AT, zona já afetada pelos trabalhos de construção da mesma e, sendo que a mesma será construída de modo a ficar preparada para 

futuros aumentos, não afetará o avanço dos trabalhos de construção. 

As duas outras áreas, mantêm-se a sul da subestação, pelas razões já previamente descritas, tendo estas 5,850m2 e 4,767m2, 

totalizando uma área total de 10,617m2.  
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Figura 4.3 – Área estaleiro alternativo 

 

Nesta nova localização a afetação de sobreiros pelas 2 zonas de estaleiro é agora de 41 indivíduos, reduzindo em 771 o número de 

sobreiros afetados. 

Esta diminuição, contribui para o cumprimento do solicitado no TUA e para a preservação da flora existente na área de construção do 

projeto. 

4.3/ AVALIAÇÃO DE IMPACTES DIFERENCIAIS NOS DESCRITORES CRÍTICOS 

Conforme apresentado no ponto anterior, existiu a necessidade de efetuar uma ligeira alteração no corredor aprovado na DIA, bem 

como da área de localização dos estaleiros (ponto 1/). 

Relativamente aos apoios, houve necessidade de implementar o apoio P19 fora do corredor aprovado, ficando a 79 m dos limites do 

corredor avaliado e aprovado na DIA (corredor A). Contudo, o P19, apesar de fora do corredor A, localiza-se na área do corredor B, a 

qual foi igualmente estudada em fase de EIA. Esta área foi percorrida várias vezes pelos técnicos especialistas, aquando das visitas à 

área de estudo, pelo que se considerar existir conhecimento amplo da área. No Desenho 2 – Anexo I é apresentado o traçado da linha 

e os respetivos apoios, assim como a área do corredor aprovado na DIA e as áreas estudadas em fase de EIA.   

O apoio P19, anteriormente previsto numa área ocupada por floresta de sobreiro, passou a localizar-se numa área ocupada por uma 

floresta de produção de eucalipto (Eucaliptus globulus), como se verifica na Figura 4.4. 
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Figura 4.4 – Área de implementação do apoio P19 

 

O subcoberto encontra-se bastante alterado, certamente devido ao uso florestal, aparentando possuir baixa diversidade de espécies 

e pouca probabilidade de se encontrarem espécies vegetais protegidas que foram identificadas em levantamentos anteriores 

(nomeadamente Centaurea vicentina, Thymus capuitellatus e Ruscus acuteleatus) assim como espécies com estatuto de conservação 

desfavorável (Drosophyllum lusitanicum, VU - Vulnerável). Para implementação do apoio P19 prevê-se um impacto relativamente à 

remoção do coberto vegetal e à perturbação da vegetação pela libertação de poeiras. Estes impactes são negativos, pouco 

significativos dado o estado atual da flora e considerando a ausência de valores naturais. 

Verificou-se que a relocalização do P19 não suscita impactes negativos ao nível dos restantes descritores, quer pela implementação 

do apoio, quer pela abertura respetivos acessos à sua implementação no terreno. 

Quando à nova localização do estaleiro, o benefício ocorre sobretudo pela acentuada diminuição da afetação de sobreiros, já que 

apenas será necessário afetar cerca de 5% dos sobreiros inicialmente estimados. 

Assim, considera-se que as alterações efetuadas implicam uma redução do nível de magnitude e significâncias dos impactes negativos, 

em comparação com o projeto apresentado em estudo prévio, especialmente pela alteração das áreas de implementação do estaleiro. 

Estes efeitos far-se-ão sentir essencialmente sobre os seguintes descritores: biodiversidade e ordenamento do território. 
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5/ CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO COM A DIA 

5.1/ INTRODUÇÃO 

A DIA que se apresenta no Anexo 1.1 do Volume III, e que foi emitida em fase de Estudo Prévio, como mencionado anteriormente, 

estabeleceu os condicionamentos a cumprir no âmbito do Projeto de Execução e respetivas medidas de minimização e de 

compensação, bem como os planos de monitorização e os estudos a elaborar. 

A demonstração da conformidade do Projeto de Execução com a DIA é fundamentada nos seguintes elementos: 

• Compatibilidade do projeto com os IGT, servidões e restrições de utilidade pública e outros instrumentos relevantes; 

• Indicação das entidades contactadas com competência na apreciação do projeto; 

• Avaliação de impactes ambientais diferenciais nos descritores críticos; 

• Conformidade com condicionantes da DIA; 

• Conformidade com elementos a apresentar no RECAPE (DIA); 

• Inventário das medidas de minimização e compensação (fases de construção, exploração e desativação); 

• Programas de monitorização; 

• Descrição e análise das questões levantadas em sede de consulta pública; 

• Para qualquer uma das situações descritas e sempre que aplicável, optou-se por transcrever os elementos constantes da DIA, de 

modo a facilitar a verificação da conformidade do PE relativamente às mesmas. 

Tendo em conta o solicitado na DIA, foram também analisados e desenvolvidos nos casos aplicáveis o conjunto de estudos 

complementares e documentos, bem como de procedimentos para a fase de construção, correspondentes a: 

• Elementos a apresentar:   

> Cronograma de Obra, na pasta EA3 – Anexo 2 do Volume III de acordo com o previsto no elemento a apresentar n.º 3. 

> Shapefiles do layout final do projeto, na pasta EA4 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto no elemento a 

apresentar n.º 4; 

> Áreas de sobreiros em povoamento , na pasta EA8 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto o elemento a apresentar 

n.º 8; 

> Levantamento das áreas de regeneração natural, na pasta EA9 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto o elemento 

a apresentar n.º 9; 

> Cartografia do traçado da LMAT sobre o ortofotomapa, na pasta EA11 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto no 

elemento a apresentar n. º11; 

> Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, na pasta EA16 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto 

no elemento a apresentar n.º 16; 

> Plano de Gestão Florestal da Faixa de Proteção da LMAT, na pasta EA17 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto 

no elemento a apresentar n.º17; 

> Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que contemple todas as áreas que foram objeto de intervenção, de 

acordo com o previsto no elemento a apresentar n.º 19, na pasta EA19 – Anexo 2 do Volume III; 

> Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, na pasta EA20 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com as especificações 

presentes na DIA; 

> Reavaliação de Impactes no Ambiente Sonoro, na pasta EA21 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto no elemento 

a apresentar n.º 21 

> Programa de Monitorização da Avifauna revisto, na pasta EA24 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o pedido no elemento 

a apresentar n. º24; 
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> Demonstração que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais 

identificadas, na pasta EA25 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto no elemento a apresentar n.º 25; 

> Resultados das Sondagens Arqueológicas sistemática do corredor da linha, a 400 kV, na pasta EA27 – Anexo 2 do Volume 

III, de acordo com o previsto no elemento a apresentar n.º27; 

• Medidas de minimização: 

> Planta de condicionantes, na pasta MM1 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA; 

> A autorização da DGPC para a equipa de trabalhos arqueológicos, na pasta MM2 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o 

requerido na DIA; 

> A garantia da conservação in situ de todas as ocorrências na área de construção do projeto (MM5), na pasta EA20 – Anexo 

2 do Volume III, incluído no Plano de Acompanhamento de Obra (PAAO) de acordo com o previsto na DIA; 

> Parecer da REN – Redes Energéticas Nacionais S.A., na pasta MM8 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto na 

DIA; 

> O corredor da linha elétrica (Hipótese A), na pasta MM25 – Anexo 2 do Volume III, de acordo com o previsto na DIA; 

Este relatório integra, desta forma, toda a informação relevante para que possa ser apreciada a conformidade das alterações ao Projeto 

de Execução com a DIA. Sendo assim, este capítulo, estruturar-se-á da seguinte forma: 

• No subcapítulo 5.2/ enquadra-se o Projeto de Execução, tendo como finalidade a análise da sua conformidade com os 

condicionamentos gerais da DIA; 

• Em segundo lugar, no subcapítulo 5.3/, apresentam-se os estudos complementares que foram desenvolvidos no âmbito do 

RECAPE, com o objetivo de responder ao estipulado na DIA; 

• Por fim, são analisadas, de forma detalhada, as medidas de minimização propostas na DIA e, assim, averiguada a sua conformidade 

com o Projeto de Execução e desenvolvidos os estudos e planos nesta estipulados (subcapítulo 5.4/). 

Na Tabela 5.9 encontram-se sistematizadas as medidas presentes na DIA identificando, para cada uma, os documentos que lhes dão 

cumprimento de forma a verificar a sua conformidade 

5.2/ CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUÇÃO – CONDICIONANTES 

Da leitura da página da DIA reproduzida no ponto 3.2. do presente Relatório, podem-se verificar as condicionantes que é necessário 

cumprir para que a mesma seja favorável, as quais se enunciam e comentam de seguida (Tabela 5.1). 

Tabela 5.1 – Condicionantes presentes na DIA 

Condicionantes 

C2 Adoção da Hipótese A para corredor da linha elétrica a 400 kV 

 

O Projeto de Execução da linha de muita alta tensão a 400 kV foi desenvolvido no interior do corredor A, conforme estipulado na DIA. 

Os elementos do Projeto de Execução podem ser visualizados no Desenho 1.2 – PD do Volume II.  

5.3/ CONFORMIDADE DO PE - ELEMENTOS A APRESENTAR EM FASE DE RECAPE 

No presente ponto, são listados, conforme constante na DIA, os elementos adicionais, complementares ao EIA, cuja apresentação em 

fase de RECAPE é exigida pela DIA, no sentido de permitir à Comissão de Avaliação completar a avaliação ambiental do projeto em 

estudo. Na Tabela 5.2 é apenas efetuada referência aos elementos referentes à linha elétrica de muita alta tensão a 400 kV. No caso 

dos elementos a apresentar relacionados unicamente com o parque eólico é colocada a indicação de NA (Não Aplicável). 
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Tabela 5.2 – Elementos a apresentar solicitados na DIA 

Medidas de minimização e monitorização 
Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização 
Projeto de Execução RECAPE (Volume) Plano de Acompanhamento de Obra 

Elementos a apresentar 

EA3 Cronograma da obra atualizado. - Volume III – Anexo 2 – EA3 - FP 

EA4 Shapefiles do Layout final do projeto. - Volume III – Anexo 2 – EA4 - FP 

EA5 

Estudo geológico-geotécnico, apoiado em prospeções no 

terreno, que permita avaliar com rigor as condições 

geotécnicas e hidrogeológicas nos locais de fundação dos 

aerogeradores, de modo que se possa definir o melhor 

processo de desmonte a implementar, tendo em vista 

assegurar a estabilidade dos terrenos, incluindo dos 

taludes provisórios, e evitar a afetação de fluxos de 

drenagem subterrânea. 

- NA - FP 

EA6 

Resultados da monitorização (prévia à construção) de 

quirópteros. Caso sejam identificados abrigos de 

morcegos, com importância, deve ser informado o ICNF 

para que seja corretamente avaliada a importância e 

sensibilidade do abrigo e, caso se justifique, deve ser 

garantida a sua proteção e propostas medidas de 

minimização ou compensação que se considerarem 

adequadas para a sua salvaguarda. 

- NA - FP 

EA7 

Avaliação da necessidade de implementar uma medida 

que defina a velocidade de "cut in" que impeça as 

turbinas de trabalhar a velocidades em que a atividade 

dos quirópteros seja maior. 

- NA - FpC 

EA8 

Determinação das áreas de sobreiros em povoamento, 

com respetiva quantificação e apresentação em 

cartografia dos polígonos que efetivamente constituem 

povoamento. Para o efeito, podem ser utilizados os dados 

do arvoredo (espécies, número e localização) que 

constam do EIA. 

- Volume III – Anexo 2 – EA8 - FP 
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Medidas de minimização e monitorização 
Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização 
Projeto de Execução RECAPE (Volume) Plano de Acompanhamento de Obra 

EA9 

Levantamento das áreas onde se registe a regeneração 

natural de espécies da vegetação autóctone natural 

potencial, quer em termos de porte arbóreo quer 

arbustivo, para que se possam tomar opções sobre as que 

serão a preservar, e em função dos quais as componentes 

do projeto se devem ajustar. 

- Volume III – Anexo 2 – EA9 - FP 

EA10 

Modelação dos taludes da Subestação e das plataformas 

dos aerogeradores sobreposta ao 

levantamento topográfico juntamente com os 

perfis/cortes transversais e longitudinais das plataformas. 

As curvas de nível do levantamento e respetivas cotas, 

assim como as cotas altimétricas de projeto devem ter 

uma leitura adequada.  

- NA - FP 

EA11 

Cartografia do traçado da LMAT sobre o orto, com 

adequada definição/resolução de imagem, onde conste 

para todos os apoios a representação gráfica da área 

total (400 m2) de trabalho, necessária para a sua 

implantação, assim como os acessos aos apoios. 

- Volume III – Anexo 2 – EA11 - NA 

EA12 

Proposta de camada de desgaste a aplicar nos acessos e 

na coroa circular em torno da base dos aerogeradores. 

Esta deve constituir uma solução mais estabilizadora do 

pavimento e que reduza os níveis de poeira e de 

refletância de luz. Deve recorrer-se a materiais que 

permitam uma coloração/tonalidade próxima da 

envolvente, no mínimo para aplicação à camada de 

desgaste do acesso, em detrimento da utilização de 

materiais brancos e altamente refletores de luz. 

- NA - FP 

EA13 

Soluções para o revestimento das valetas de drenagem 

longitudinal, adjacentes aos acessos, ou outras que 

venham a ser realizadas, com revestimento em pedra 

local/região com argamassa branca, ou em alternativa 

- NA - FP 
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Medidas de minimização e monitorização 
Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização 
Projeto de Execução RECAPE (Volume) Plano de Acompanhamento de Obra 

simplesmente colocada à mão e compactada. 

EA14 

Soluções consideradas para os pavimentos e 

revestimentos exteriores da Subestação, Edifício de 

Comando, que privilegiem materiais de baixa refletância 

e tendencialmente neutros, sugerindo-se 

como preferencial o uso de pedra natural da região. 

- NA - FP 

EA15 

Tipologia de luminárias consideradas para os pontos de 

luz exteriores quer da subestação quer os que se 

localizam sobre a entrada na torre dos aerogeradores. 

Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar 

a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz 

oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

- NA - FP 

EA16 

Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas 

Invasoras. Deve incluir cartografia com o levantamento 

georreferenciado das áreas onde se registe a presença de 

espécies vegetais exóticas invasoras assim como a 

caracterização das espécies em presença e as 

metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As 

áreas a considerar são as da faixa de proteção legal à 

linha e todas as áreas de trabalho associadas e 

necessárias à implantação dos acessos aos apoios e às 

plataformas assim como as plataformas e valas de cabos. 

Devem ser dadas orientações para que corte seja 

realizado fora da fase de produção de semente e que 

todo o material vegetal proveniente do seu corte deve 

ser totalmente separado do restante material vegetal e 

devidamente acondicionado, sobretudo do efeito de 

ventos. A estilhagem e o espalhamento não devem ser 

considerados como ações a desenvolver. No transporte 

deste material, a destino final adequado, deve ser 

assegurado o não risco de propagação das espécies em 

- Volume III – Anexo 2 – EA16 - FP, FpC, FC 
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Medidas de minimização e monitorização 
Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização 
Projeto de Execução RECAPE (Volume) Plano de Acompanhamento de Obra 

causa, pelo que devem ser tomadas as medidas de 

acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

EA17 

Plano de Reconversão Florestal da Faixa de Proteção da 

LMAT. Visa a substituição das espécies de crescimento 

rápido existentes na faixa de proteção legal da linha 

elétrica por espécies autóctones. O mesmo deve ser 

constituído por peças escritas e desenhadas onde conste 

cartograficamente as áreas passíveis de serem objeto da 

sua implementação/aplicação. No que se refere ao 

material vegetal de porte arbóreo, a utilizar, deve ser 

dada preferência aos carvalhos - sobreiros e azinheiras 

com porte relativamente já desenvolvido. Deve constar o 

Plano de Manutenção e Monitorização. 

- Volume III – Anexo 2 – EA17 - NA 

EA18 Projeto de Integração Paisagística da Subestação.  NA  FP 

EA19 

Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) 

que contemple todas as áreas que foram objeto de 

intervenção. 

- Volume III – Anexo 2 – EA19 - FP 

EA20 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. - Volume III – Anexo 2 – EA20 - FP 

EA21 

Reavaliação dos impactes no ambiente sonoro com mais 

detalhe, em função do Layout final para o parque eólico e 

do traçado da LMAT, para que, em função dos resultados, 

venham a ser propostas medidas de minimização, caso 

sejam identificadas habitações com possibilidade de ficar 

expostas a níveis acima dos limites previstos no RGR. 

- Volume III – Anexo 2 – EA21 - FP, FpC, FC 

EA22 

Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro revisto 

nos termos e condições referidos no presente 

documento. 

- - - FP; FpC, FP, FE 

EA23 Programas de Monitorização de Quirópteros revisto. - NA - FP; FpC, FP, FE 

EA24 Programas de Monitorização da Avifauna revisto. - Volume III – Anexo 2 – EA24 - FP; FpC, FP, FE 
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FP – Fase de Projeto;  FpC – Fase de pré-construção; FC – Fase de Construção; FE – Fase de Execução; NA – elemento não aplicável, referente apenas ao Parque Eólico de Morgavel, não contemplado neste documento.

Medidas de minimização e monitorização 
Verificação da Conformidade Ambiental 

Calendarização 
Projeto de Execução RECAPE (Volume) Plano de Acompanhamento de Obra 

EA25 

Demonstração que o desenvolvimento do projeto de 

execução procurou evitar a afetação direta das 

ocorrências patrimoniais identificadas ou a 

inevitabilidade dessa afetação. 

- Volume III – Anexo 2 – EA25  - FP 

EA26 

Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico 

nas áreas de afetação das ocorrências arqueológicas n.ºs 

1, 2, 4, e 5. 

- NA - FP 

EA27 

Resultados da prospeção arqueológica sistemática do 

corredor da linha, a 400 kV, numa faixa de 200 m 

centrados no eixo da linha, bem como dos acessos à 

respetiva obra. De acordo com os resultados destes 

trabalhos deve proceder-se à alteração ou ajuste da 

localização das componentes de projeto que interfiram 

com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar 

medidas de minimização específicas. 

- Volume III – Anexo 2 –  EA27 - NA 
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Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da decisão sobre o projeto, o Relatório 

de Conformidade Ambiental do Projeto de Execução (RECAPE) deve ainda apresentar os seguintes os elementos: 

EA3 - Cronograma da obra atualizado. 

O cronograma da obra atualizado é apresentado na pasta EA3 - Anexo 2 do Volume III. 

EA4 - Shapefiles do layout final do projeto. 

As shapefiles do layout final encontram-se na pasta EA4 - Anexo 2 do Volume III. 

EA5 - Estudo geológico-geotécnico, apoiado em prospeções no terreno, que permita avaliar com rigor as condições geotécnicas e 

hidrogeológicas nos locais de fundação dos aerogeradores, de modo que se possa definir o melhor processo de desmonte a 

implementar, tendo em vista assegurar a estabilidade dos terrenos, incluindo dos taludes provisórios, e evitar a afetação de fluxos de 

drenagem subterrânea. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA6 - Resultados da monitorização (prévia à construção) de quirópteros. Caso sejam identificados abrigos de morcegos, com 

importância, deve ser informado o ICNF para que seja corretamente avaliada a importância e sensibilidade do abrigo e, caso se 

justifique, deve ser garantida a sua proteção e propostas medidas de minimização ou compensação que se considerarem adequadas 

para a sua salvaguarda. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA7 - Avaliação da necessidade de implementar uma medida que defina a velocidade de "cut in" que impeça as turbinas de trabalhar 

a velocidades em que a atividade dos quirópteros seja maior. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA8 - Determinação das áreas de sobreiros em povoamento, com respetiva quantificação e apresentação em cartografia dos polígonos 

que efetivamente constituem povoamento. Para o efeito, podem ser utilizados os dados do arvoredo (espécies, número e localização) 

que constam do EIA. 

Foi realizado o levantamento de sobreiros e azinheiras, e determinadas as áreas de povoamento de acordo com o estipulado no 

documento “metodologia para a delimitação de áreas de povoamentos de sobreiros e/ou azinheira”, produzido pelo Instituto da 

Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). 

Os métodos foram os seguintes: 

1. A área de levantamento das árvores consiste num buffer de 30 m em torno de qualquer estrutura do projeto (linha, plataformas 

dos apoios e acessos a construir ou beneficiar). A área de levantamento é entregue de forma anexa a este documento, sob a forma 

de shapefile, com o nome “Area_levantamento”. 

2. A georreferenciação das árvores presentes na área de levantamento, cujo resultado é entregue de forma anexa a este documento, 

sob a forma de shapefile, com o nome “Sobreiros”, foi realizada de acordo com os seguintes métodos: 
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a) Execução de voo aerofotogramétrico com equipamento Sensefly Ebee X RTK: nesta fase foi realizado um voo e recolhidos 

pontos de controlo (GCP- “Ground Control Points”) com base em equipamento GNSS/GPS. 

b) Processamento da informação e criação de ortofotomapas: a informação recolhida em terreno foi processada em ambiente 

Pix4D Mapper. Foram criados ortofotomapas (do tipo “true ortho”), em cor real e com um pixel ao solo de 5 cm.  

c) Identificação e mapeamento dos sobreiros: foram identificados e mapeados (objeto topológico: ponto) por fotointerpretação 

cada um dos sobreiros/azinheiras da área de trabalho. 

d) Definição do diâmetro da copa dos sobreiros: foi desenhado, por restituição em ambiente SIG, a copa de cada um dos 

sobreiros anteriormente mapeados. Esta restituição permitiu aferir o valor do diâmetro (e do raio) da copa.  

e) Determinação do PAP dos sobreiros: procede-se à determinação do PAP dos sobreiros a partir do raio da copa apurado na 

fase anterior e da aplicação da tabela de conversão definida pelo ICNF (ponto 4 da “metodologia para a delimitação de áreas 

de povoamentos de sobreiros e/ou azinheira”). Em paralelo, fez-se, a partir de uma amostra de 20% do universo, um inventário 

florestal tradicional, com a medição no terreno do PAP dos sobreiros. Esta amostra, realizada aleatoriamente e distribuída 

ao longo da área do projeto, serve para fazer o controle de qualidade do processo.  

3. Com base na georreferenciação das copas, foram agrupadas todas as árvores cujas copas distanciem menos de 20 metros entre si. 

4. Dos polígonos resultantes do agrupamento das copas, foram excluídos os que apresentam área inferior a 0,5 ha. 

5. Foi calculado o buffer de 10 m em torno de todos os polígonos que reunisse as condições para serem considerados como 

povoamento, de acordo com os critérios estabelecidos na tabela 3 do documento “metodologia para a delimitação de áreas de 

povoamentos de sobreiros e/ou azinheira”. O ficheiro resultante é entregue de forma anexa a este documento sob a forma de 

shapefile, com o nome “Limite_povoamento”. 

6. A faixa de proteção das raízes, correspondente a duas vezes o raio da copa com um mínimo de 4 m, encontra-se abrangida pelo 

polígono que define cada povoamento, não sendo necessário acrescentar nenhum limite adicional. 

7. Relativamente ao estado de desenvolvimento das árvores, considera-se o sobreiro adulto quando atingiu as dimensões que 

permitam a desbóia (PAP > 70 cm), mesmo que não tenha sido descortiçado. No caso da azinheira, considera-se como adulta 

quando tem DAP superior a 20 cm (PAP > 62 cm). 

Os dados referentes a este elemento adicional encontram-se na pasta EA8 - Anexo 2 do Volume III.  

Os sobreiros, separados pelas respetivas classes, assim como as áreas de povoamento são representados no Desenho EA8 - Anexo 2 

do Volume III. O primeiro desenho faz o enquadramento à escala 1 : 25 000 e os restantes representam os dados à escala 1 : 1 000. A 

respetiva informação geográfica, entrega em anexo a este relatório, apresenta o sistema de referência PT-TM06/ETRS89 e consiste 

nas seguintes shapefiles: 

• Area_levantamento (ponto 1); 

• Sobreiros (ponto 2); 

• Limite_povoamento (ponto 7). 

Para o cálculo do número de árvores afetadas, foram contabilizados todos os sobreiros (não existem azinheiras identificadas) cuja 

copa se insira total ou parcialmente na área de afetação do projeto, definida pela superfície das plataformas dos apoios, pelo buffer 

de 2 metros ao eixo dos acessos a construir ou a beneficiar e pela área dos estaleiros.  

Os resultados obtidos são apresentados na tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 – Sobreiros e azinheiras afetados pelo projeto 

 
Área 

(ha) 

Sobreiros 

adultos 

Sobreiros 

jovens 

Azinheiras 

adultas 

Azinheiras 

jovens 

Nº de árvores em povoamento a afetar 3,2 179 196 0 0 

Nº de árvores isoladas a afetar - 27 33 0 0 

Total 3,2 206 229 0 0 

 

Foram identificados 6 143 sobreiros na área de levantamento, dos quais 435 serão afetados pelas estruturas do projeto (apoios da 

linha ou acessos) ou pelos estaleiros de obra. Dos sobreiros a afetar pela obra, 375 encontram-se em povoamento, dos quais 179 são 

adultos e 196 jovens. Serão ainda afetados 60 sobreiros isolados. Quando à área de povoamento, prevê-se que a afetação corresponda 

a 3,2 hectares. 

Os sobreiros em povoamento a afetar poderão sofrer abate ou poda. A identificação das ação necessária (abate ou poda) encontra-se 

a ser aferida em campo por técnicos especialistas. Estima-se que as árvores a podar venham a constituir cerca de 50% das árvores 

afetadas, não sendo, assim, necessário o seu abate. O valores finais serão apresentados aquando da entrega da Declaração de 

Imprescindível Utilidade Pública (DIUP). 

EA9 - Levantamento das áreas onde se registe a regeneração natural de espécies da vegetação autóctone natural potencial, quer em 

termos de porte arbóreo quer arbustivo, para que se possam tomar opções sobre as que serão a preservar, e em função dos quais as 

componentes do projeto se devem ajustar. 

As áreas em que a regeneração natural se considera mais expressiva, são as áreas cartografadas para os valores naturais (na pasta 

EA9 - Anexo 2 do Volume III). Nesta peça desenhada é possível verificar as manchas de regeneração das espécies autóctones 

correspondentes aos habitats identificados, assim como a regeneração de espécies que se encontrem associadas aos habitats em 

questão.  

Verifica-se apenas a afetação de uma mancha de 4050pt5 + Thymus camphoratus, através da implantação de apoios e acessos na área 

mais a norte. Esta mancha ocorre perpendicularmente ao traçado da linha e estende-se para além da área cartografada a sul da 

subestação de Sines. Deste modo os impactos relativos à implementação dos apoios e acessos, acaba por ser pouco significativo, face 

à envolvência. Por estar na proximidade da subestação de Sines, uma infraestrutura já existente, a alteração do projeto irá sempre 

resultar em alguma afetação, pois como já foi mencionado anteriormente trata-se de uma mancha que se estende para alem do 

apresentado no Desenho 1.1 do EA9 - Anexo 2 do Volume III. 

EA10 - Modelação dos taludes da Subestação e das plataformas dos aerogeradores sobreposta ao levantamento topográfico 

juntamente com os perfis/cortes transversais e longitudinais das plataformas. As curvas de nível do levantamento e respetivas cotas, 

assim como as cotas altimétricas de projeto devem ter uma leitura adequada.  

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA11 - Cartografia do traçado da LMAT sobre o orto, com adequada definição/resolução de imagem, onde conste para todos os apoios 

a representação gráfica da área total (400 m2) de trabalho, necessária para a sua implantação, assim como os acessos aos apoios. 

A cartografia do traçado da LMAT sobre o orto, com adequada definição/resolução de imagem, onde estão representados todos os 

apoios e a representação gráfica da área de trabalho (400 m2) é apresentada na pasta EA11 - Anexo 2 do Volume III. 

EA12 - Proposta de camada de desgaste a aplicar nos acessos e na coroa circular em torno da base dos aerogeradores. Esta deve 

constituir uma solução mais estabilizadora do pavimento e que reduza os níveis de poeira e de refletância de luz. Deve recorrer-se a 
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materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste do acesso, 

em detrimento da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA13 - Soluções para o revestimento das valetas de drenagem longitudinal, adjacentes aos acessos, ou outras que venham a ser 

realizadas, com revestimento em pedra local/região com argamassa branca, ou em alternativa simplesmente colocada à mão e 

compactada. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA14 - Soluções consideradas para os pavimentos e revestimentos exteriores da Subestação, Edifício de Comando, que privilegiem 

materiais de baixa refletância e tendencialmente neutros, sugerindo-se como preferencial o uso de pedra natural da região. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA15 - Tipologia de luminárias consideradas para os pontos de luz exteriores quer da subestação quer os que se localizam sobre a 

entrada na torre dos aerogeradores. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano 

e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA16 - Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras. Deve incluir cartografia com o levantamento georreferenciado das 

áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras assim como a caracterização das espécies em presença e as 

metodologias a aplicar no controle e gestão destas. As áreas a considerar são as da faixa de proteção legal à linha e todas as áreas de 

trabalho associadas e necessárias à implantação dos acessos aos apoios e às plataformas assim como as plataformas e valas de cabos. 

Devem ser dadas orientações para que corte seja realizado fora da fase de produção de semente e que todo o material vegetal 

proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e devidamente acondicionado, sobretudo do 

efeito de ventos. A estilhagem e o espalhamento não devem ser considerados como ações a desenvolver. No transporte deste material, 

a destino final adequado, deve ser assegurado o não risco de propagação das espécies em causa, pelo que devem ser tomadas as 

medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas. 

O Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras é apresentado na pasta EA16 - Anexo 2 do Volume III. 

EA17 - Plano de Reconversão Florestal da Faixa de Proteção da LMAT. Visa a substituição das espécies de crescimento rápido 

existentes na faixa de proteção legal da linha elétrica por espécies autóctones. O mesmo deve ser constituído por peças escritas e 

desenhadas onde conste cartograficamente as áreas passíveis de serem objeto da sua implementação/aplicação. No que se refere ao 

material vegetal de porte arbóreo, a utilizar, deve ser dada preferência aos carvalhos - sobreiros e azinheiras com porte relativamente 

já desenvolvido. Deve constar o Plano de Manutenção e Monitorização. 

O Plano de Reconversão Florestal da Faixa de Proteção LMAT é apresentada na pasta EA17 - Anexo 2 do Volume III. 

EA18 - Projeto de Integração Paisagística da Subestação. 
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Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA19 - Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) que contemple todas as áreas que foram objeto de intervenção. 

O Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas foi executado tendo por base as orientações constantes da presente decisão e é 

apresentado na pasta EA19 - Anexo 2 do Volume III. 

EA20 - Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) foi executado tendo por base as orientações constantes da presente decisão. 

Este plano é apresentado na pasta EA20 - Anexo 2 do Volume III. 

EA21 - Reavaliação dos impactes no ambiente sonoro com mais detalhe, em função do Layout final para o parque eólico e do traçado 

da LMAT, para que, em função dos resultados, venham a ser propostas medidas de minimização, caso sejam identificadas habitações 

com possibilidade de ficar expostas a níveis acima dos limites previstos no RGR. 

5.3.1/ Introdução 

A poluição sonora constitui atualmente um dos principais fatores de degradação da qualidade de vida e do bem-estar das populações. 

No decorrer de desenvolvimento para Projeto de Execução, e das alterações ao traçado da LMAT comparativamente ao EIA, em fase 

de estudo prévio pretende-se efetuar a reavaliação do impacte no ambiente sonoro, e a conformidade com os limites legais 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de janeiro. 

Neste contexto propõe-se atualizar a caracterização do ambiente sonoro na área de potencial influência acústica do projeto e avaliar 

a conformidade com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído (RGR) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 17 de 

janeiro. 

Para este efeito, foi feita identificação dos recetores sensíveis (edifícios com ocupação humana sensível ao ruído), localizados na área 

de influência acústica do projeto em avaliação. 

5.3.2/ Enquadramento legal 

A prevenção e controlo do ruído em Portugal não é uma preocupação recente, tendo já sido contemplada na Lei de Bases do Ambiente 

de 1987. Atualmente com o intuito de salvaguardar a saúde humana e o bem-estar das populações, está em vigor o Regulamento 

Geral do Ruído (RGR), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de Retificação n.º 18/2007, 

de 16 de março, e com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto. 

O artigo 3.º do RGR define que “recetor sensível é o edifício habitacional, escolar, hospitalar ou similar ou espaço de lazer, com utilização 

humana”. 

No mesmo artigo encontram-se também as definições de ruído, nomeadamente “ruído ambiente é o ruído global observado numa 

dada circunstância num determinado instante, devido ao conjunto das fontes sonoras que fazem parte da vizinhança próxima ou 

longínqua do local considerado”, ou seja, deve ser entendido como o ruído global existente ou decorrente da efetivação do projeto 

alvo de avaliação, correspondendo à soma energética do ruído residual com o ruído particular do projeto em avaliação. O “ruído 

particular é o componente do ruído que pode ser especificamente identificada por meios acústicos e atribuída a uma determinada 

fonte sonora”, ou seja, corresponde ao ruído particular exclusivo de determinada fonte em avaliação. O “ruído residual é o ruído 

ambiente a que se suprimem um ou mais ruídos particulares de determinada fonte, para uma situação determinada”, ou seja, no 
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âmbito dos estudos ambientais corresponde ao ruido da situação atual, normalmente equivalente à situação de referência, na ausência 

do projeto em avaliação. 

Para a caracterização do ambiente sonoro são considerados os seguintes indicadores: 

> Ld (ou Lday) – indicador de ruído diurno (período de referência das 7 às 20 h) 

> Le (ou Levening) – indicador de ruído entardecer (período de referência das 20 às 23 h) 

> Ln (ou Lnight) – indicador de ruído noturno (período de referência das 23 às 7 h) 

> Lden – indicador global “diurno-entardecer-noturno”, que é dado pela seguinte expressão: 

 

O Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, atribui a competência aos Municípios (n.º 2 do artigo 6.º do RGR), no âmbito dos respetivos 

Planos de Ordenamento do Território, estabelecer a classificação, a delimitação e a disciplina das zonas sensíveis e das zonas mistas, 

e em função dessa classificação devem ser respeitados os valores limite de exposição (artigo 11.º) junto dos recetores sensíveis 

existentes ou previstos. Na tabela seguinte sintetizam-se os valores limite de exposição associados às classes de zonamento acústico. 

Classificação Acústica Limite de exposição Lden Limite de exposição Ln 

Zona Mista – a área definida em plano municipal de ordenamento do território, cuja 

ocupação seja afeta a outros usos, existentes ou previstos, para além dos referidos 

na definição de zona sensível. 

65 dB(A) 55 dB(A) 

Zonas Sensível – área definida em plano municipal de ordenamento do território 

como vocacionada para uso habitacional, ou para escolas, hospitais ou similares, ou 

espaços de lazer, existentes ou previstos, podendo conter pequenas unidades de 

comércio e de serviços destinadas a servir a população local, tais como cafés e outros 

estabelecimentos de restauração, papelarias e outros estabelecimentos de comércio 

tradicional, sem funcionamento no período noturno. 

55 dB(A) 45 dB(A) 

Zonas Sensíveis na envolvente de uma Grandes Infraestruturas de Transporte (GIT) 65 dB(A) 55 dB(A) 

Até à classificação das zonas sensíveis e mistas 63 dB(A) 53 dB(A) 

Fonte: Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro (art. 3º e art. 11º do RGR)   

 

Para além dos valores limite de exposição referidos anteriormente, o RGR prevê ainda limites de exposição para as atividades ruidosas 

permanentes e atividades ruidosas temporárias. 

Uma atividade ruidosa permanente corresponde (artigo 3º do RGR) a “uma atividade desenvolvida com carácter permanente, ainda 

que sazonal, que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos 

dessa fonte de ruído, designadamente laboração de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços”. 

As atividades ruidosas permanentes, para além do cumprimento do artigo 11º, têm ainda a verificar junto dos recetores sensíveis 

existentes na proximidade os limites estabelecidos no artigo 13 – Critério de Incomodidade (diferença entre o nível de ruído ambiente, 

que inclui o ruído particular da atividade em avaliação e o nível de ruído residual, sem o ruído da atividade em avaliação): 

> Período diurno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 5 + D; 

> Período do entardecer: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 4 + D; 

> Período noturno: LAr (com a atividade) – LAeq (sem a atividade) ≤ 3 + D; 

> sendo D o valor determinado em função da relação percentual entre a duração acumulada de ocorrência do ruído particular e a 

duração total do período de referência (Anexo 1 do Decreto-Lei n.º 9/2007). 

> O valor de LAeq do ruído ambiente determinado durante a ocorrência do ruído particular é corrigido de acordo com as 

características tonais ou impulsivas do ruído, passando a designar-se por Nível de Avaliação - LAr, de acordo com a seguinte 

expressão (onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva (onde K1 é a correção tonal e K2 é a correção impulsiva): 
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> Segundo o ponto 5 do artigo 13º, este critério de incomodidade não se aplica, em qualquer dos períodos de referência, para um 

valor do indicador LAeq do ruído ambiente no exterior igual ou inferior a 45 dB(A). 

Uma atividade ruidosa temporária é definida como “a atividade que, não constituindo um ato isolado, tenha carácter não permanente 

e que produza ruído nocivo ou incomodativo para quem habite ou permaneça em locais onde se fazem sentir os efeitos dessa fonte 

de ruído tais como obras de construção civil, competições desportivas, espetáculos, festas ou outros divertimentos, feiras e mercados”. 

O exercício de atividades ruidosas temporárias, tais como obras, é proibido na proximidade de (artigo 14º do RGR): 

> Edifícios de habitação, aos sábados, domingos e feriados e nos dias úteis entre as 20 e as 8 horas; 

> Escolas, durante o respetivo horário de funcionamento; 

> Hospitais ou estabelecimentos similares. 

Segundo o n.º 1 do artigo 15º do RGR, o exercício de atividades ruidosas temporárias pode ser autorizado pelo respetivo município, 

em casos excecionais e devidamente justificados, mediante emissão de Licença Especial de Ruído (LER), que fixa as condições de 

exercício da atividade. 

A licença especial de ruído, quando emitida por um período superior a um mês, fica condicionada ao respeito nos recetores sensíveis 

do valor limite do indicador LAeq do ruído ambiente exterior de 60 dB(A) no período do entardecer e de 55 dB(A) no período noturno. 

O projeto em avaliação no âmbito do Regulamento Geral do Ruído (Decreto-Lei n.º 9/2007), conforme explicitado anteriormente, 

enquadra-se no estabelecidos para: 

> Fase de construção ou desativação: Atividade Ruidosa Temporária (artigos 14.º e 15.º); 

> Fase de exploração: Atividade Ruidosa Permanente (artigos 11.º e 13.º). 

5.3.3/ Caracterização do ambiente sonoro afetado 

O traçado da Linha e os recetores sensíveis avaliados localizam-se no concelho de Sines. De acordo com a informação fornecida pelo 

Município e pela Direcção-Geral do Território (DGT), no âmbito do disposto no artigo 6.º do RGR, relativo à delimitação e disciplina 

das zonas sensíveis e das zonas mistas, o concelho de Sines ainda não possui Classificação Acústica do seu território, no âmbito do 

respetivo Plano Diretor Municipal em vigor (Port 623/90, na versão atual). 

Assim, no caso específico os valores limite de exposição a verificar junto dos recetores sensíveis são: até à classificação das zonas 

sensíveis e mistas – Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A), conforme estabelecido no número 3 do artigo 11º, do RGR. 

A envolvente da linha é caraterizada essencialmente por campos cobertos por matos e floresta. No buffer de 200 m da Linha apenas 

foram identificados 2 recetores sensíveis isolados, inseridos em explorações agroflorestais, sem fontes sonoras relevantes, para além 

ruído característico da natureza típica de meio rural pouco humanizado. 

De forma a avaliar o ambiente sonoro dos conjuntos de recetores sensíveis foi efetuada a caracterização experimental nos três 

períodos de referência [período diurno (7h-20h), do entardecer (20h-23h) e noturno (23h-7h)], através de medições acústicas pelo 

laboratório de ensaios de acústica com acreditação IPAC-L0535 Instituto Português de Acreditação), segundo a norma NP EN 

ISO/IEC17025:2018. 

Na realização das medições dos níveis sonoros foi seguido o descrito nas Normas NP ISO 1996, Partes 1 e 2 (2019), e no Guia de 

Medições de Ruído Ambiente, da Agência Portuguesa do Ambiente (2020), sendo os resultados interpretados de acordo com os limites 

estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007. 
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As medições foram efetuadas com recurso a sonómetro adequado e devidamente calibrado, com o microfone do sonómetro situado a 

uma altura compreendida entre 1,2 m a 1,5 m acima do solo, face à altura dos recetores sensíveis avaliados (1piso). As amostragens 

foram efetuadas em conformidade com o procedimento aprovado pelo IPAC, 3 amostragens de 15 minutos cada, em 1 dia, e 3 

amostragens de 15 minutos cada em outro dia. 

Na pasta EA21 - Anexo 2 do Volume III apresenta-se a localização dos pontos de medição e Tabela 5.4 apresentam-se os níveis 

sonoros médios obtidos na caracterização acústica experimental efetuada em maio de 2022. 

Tabela 5.4 – Níveis sonoros medidos na situação atual 

Pontos Descrição Fontes de Ruído 

Indicadores de longa 

duração [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 

X: -53372 

Y: -192151 

Monte do Castanheiro: 

Habitação unifamiliar (1 piso), sem ocupação permanente, 

inserida em exploração agropecuária (picadeiro), 

localizada a 166 m a este do Apoio 6. 

Atividade quotidiana agropecuária e 

natureza típica de meio rural (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal). 

44,5 42,1 40,8 47,9 

Ponto 2 

X: -53903 

Y: -190584 

Vale Claro: 

Habitação unifamiliar (1 piso), sem ocupação permanente, 

localizada em meio agroflorestal, localizada a 121 m a 

noroeste do Apoio 10 (a 56 m a oeste da Linha) 

Natureza típica de meio rural (fonação 

animal e aerodinâmica vegetal). 
43,2 40,1 39,9 46,8 

 

De acordo com os resultados obtidos nas medições experimentais, considerados respetivos da média anual, os indicadores de longa 

duração Lden e Ln junto dos recetores sensíveis localizados na área de potencial influência acústica do projeto, caracterizados pelos 

pontos de medição Ponto 1 e 2 cumprem os valores limite de exposição aplicáveis para ausência de classificação acústica, conforme 

estabelecido no número 3, artigo 11.º do RGR [Lden ≤ 63 dB(A) e Ln ≤ 53 dB(A)]. 

Assim, verifica-se que o ambiente sonoro atual é pouco perturbado, sem fontes de ruído com emissão sonora significativa, sendo e a 

principal fonte de ruído relevante a natureza, típica de meio agroflorestal. 

5.3.3.1/ Metodologia 

Tendo em consideração as características do projeto, é possível efetuar uma estimativa fundamentada, relativamente ao ambiente 

sonoro gerado exclusivamente pelo projeto, mediante recurso a métodos previsionais adequados, tendo por base dados de emissão e 

modelos de propagação sonora normalizados. 

A estimativa do ruído particular resultante da LMAT foi efetuada tendo de acordo com a metodologia constante no “Guia Metodológico 

para Avaliação de Impacte Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade”, da REN e da APA, no 

documento “Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de Transporte de Eletricidade e o modelo de emissão REN/ACC – 

“REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de Linhas MAT. Níveis Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT. 

Procedimento, metodologia e implementação de ferramenta computacional para cálculo previsional”.  

A avaliação dos impactes será efetuada de um modo qualitativo e sempre que possível proceder-se-á à sua quantificação tendo por 

base a prospetiva dos níveis sonoros de Ruído Ambiente associados à execução do projeto. 

A análise do impacte será efetuada comparando o ambiente sonoro de referência (atual) com o ambiente sonoro decorrente da 

concretização do projeto e a sua conformidade com os limites legais aplicáveis para atividades ruidosa permanentes: 

a) Avaliação da conformidade com os valores limite de exposição, conforme estabelecido no artigo 11º do RGR; 

b) Avaliação da conformidade com os limites do critério de incomodidade, conforme estabelecido no artigo 13º do RGR. 
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5.3.3.2/ Impactes na fase de construção 

A fase de construção será caracterizada pelas atividades ruidosas temporárias, que tenderão a aumentar de forma temporária e 

limitada no espaço os níveis de ruído na sua envolvente das frentes de obra.  

Durante a fase de construção serão levadas a cabo um conjunto de ações passíveis de gerarem níveis sonoros com algum significado, 

onde se destacam: 

• instalação e utilização do estaleiro; 

• execução das fundações, betonagem e arvoramento dos apoios da LMAT; 

• recuperação paisagística das áreas intervencionadas; 

• movimentação de viaturas e máquinas para a execução das várias intervenções, incluindo o transporte de materiais e circulação 

de pesados. 

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído ambiente na envolvente dos locais 

de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, 

normalmente, temporários e descontínuos em função de diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis 

sonoros resultantes.  

Assim, durante esta fase, é expectável a ocorrência de um aumento temporário dos níveis de ruído ambiente na envolvente dos locais 

de obra. As múltiplas operações e atividades diferenciadas que integram as obras na fase de construção, geram níveis de ruído, 

normalmente, temporários e descontínuos em função de diversos fatores dificultam a previsão, em termos quantitativos, dos níveis 

sonoros resultantes.  

De referir, ainda, que o carácter transitório destas atividades induz nas populações uma maior tolerância, relativamente a outras fontes 

de carácter permanente. 

A quantificação dos níveis sonoros do ruído na fase de construção, requer conhecimento preciso do planeamento da obra, 

equipamentos envolvidos e suas características em termos de potência sonora. Neste contexto, na Tabela 5.5 apresentam-se as 

distâncias correspondentes aos níveis sonoros contínuos equivalentes, ponderados A, de 65 dB(A), 55 dB(A) e 45 dB(A), considerando 

fontes pontuais e um meio de propagação homogéneo, determinados a partir dos valores limite dos níveis de potência sonora, 

indicados no Anexo V, do Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, relativamente às emissões sonoras dos equipamentos para 

utilização no exterior. 

Tabela 5.5 – Distâncias correspondentes a diferentes níveis de LAeq associados a equipamentos 

Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 

=65 

LAeq 

=55 

LAeq 

=45 

Compactadores (cilindros vibrantes, placas vibradoras e 

apiloadores vibrantes) 

P8 

8<P70 

P>70 

40 

45 

>46 

126 

141 

>146 

398 

447 

>462 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com rasto 

contínuo 

P55 

P>55 

32 

>32 

100 

>102 

316 

>322 

Dozers, carregadoras e escavadoras-carregadoras, com rodas; 

dumpers, niveladoras, compactadores tipo carregadora, 

empilhadores em consola c/ motor de combustão, gruas 

móveis, compactadores (cilindros não vibrantes), 

espalhadoras-acabadoras, fontes de pressão hidráulica 

P55 

P>55 

25 

>26 

79 

>81 

251 

>255 

Escavadoras, monta-cargas, guinchos de construção, 

motoenxadas 

P15 

P>15 

10 

>10 

32 

>31 

100 

>99 
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Tipo de equipamento 

P: potência instalada efetiva (kW); 

Pel: potência elétrica (kW); 

m: massa do aparelho (kg); 

L: espessura transversal de corte (cm) 

Distância à fonte [m] 

LAeq 

=65 

LAeq 

=55 

LAeq 

=45 

Martelos manuais, demolidores e perfuradores 

m15 

15<m30 

m>30 

35 

52 

>65 

112 

163 

>205 

355 

516 

>649 

Gruas-torres - - - - 

Grupos eletrogéneos de soldadura e potência 

Pel2 

2<Pel10 

Pel>10 

12 

13 

>13 

37 

41 

>40 

116 

130 

>126 

Compressores 
P15 

P>15 

14 

>15 

45 

>47 

141 

>147 

Corta-relva, corta-erva, corta-bordaduras 

L50 

50<L70 

70<L120 

L>120 

10 

16 

16 

28 

32 

50 

50 

89 

100 

158 

158 

282 

 

Dependendo do número de equipamentos a utilizar (no total e de cada tipo) e dos obstáculos à propagação sonora, os valores 

apresentados na tabela anterior podem aumentar ou diminuir significativamente. De qualquer forma é expectável que a menos de 10 

metros da obra o nível sonoro contínuo equivalente, ponderado A, do Ruído Particular, pontualmente seja superior a 65 dB(A). 

As principais frentes de obra com emissão sonora mais expressiva referem-se â abertura das fundações para implantação dos apoios 

reticulados. Estas atividades ruidosas temporárias serão muito limitadas no espaço e no tempo, pelo que se prospetiva que o ambiente 

sonoro envolvente, ainda que possa ter um incremento pontual, em termos médios não deverá variar significativamente ao longo da 

fase de construção. 

No caso em apreço, não existem escolas nem hospitais na envolvente da área de intervenção. Na envolvente próxima dos apoios da 

linha elétrica não existem recetores sensíveis. Na envolvente relativamente distante, apenas se identificam 2 recetores sensíveis, o 

mais próximo a 121 m do Apoio 10 (Vale Claro) e o outro a 166 m do Apoio 6 (Monte do Castanheiro), pelo que é expectável que o 

respetivo ambiente sonoro, em termos médios, não venha a variar significativamente. 

Os acessos rodoviários (para transporte de trabalhadores, equipamentos e material), não intersetam diretamente as povoações mais 

próximas da área de intervenção do projeto, e o respetivo tráfego médio diário será esporádico reduzido, pelo que não é previsível 

que o ambiente sonoro envolvente às rodovias não venha a variar significativamente. 

Comparativamente ao traçado previsto no EIA, importa destacar o afastamento significativo aos recetores sensíveis existentes, 

nomeadamente à povoação de Paiol, que se localiza a mais de 1 km do atual traçado em avaliação. 

Neste sentido, conforme previsto no EIA, para a fase de construção prevêem-se impactes: negativos, diretos e indiretos, prováveis, 

reversíveis, temporários, locais, de magnitude reduzida e pouco significativos. 

5.3.3.3/ Impactes na fase de exploração 

A linha de transporte de energia entre a subestação de Morgavel e a Subestação de Sines (REN) terá potência de 400 kV e terá 

associada uma faixa de servidão de 45 m de largura total centrada na linha. 

As LMAT a 400 kV, em determinadas condições, tendem a emitir ruído devido ao efeito de coroa resultante da tesão entre os 

condutores de energia elétrica e atmosfera envolvente. 

O fator que mais afeta o efeito de coroa e, por consequência, o ruído audível por este gerado, é o campo elétrico existente à superfície 

do condutor. A intensidade do efeito coroa depende do diâmetro e estado de conservação dos condutores, bem como a existência de 
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humidade, ou seja, o ruído audível resultante, é mais intenso em condições atmosféricas com chuva, nevoeiros ou neblinas (condições 

“favoráveis”), e menos intenso ou nulo com tempo seco (condições “não favoráveis”). 

Considerando as caraterísticas da linha LMAT a 400 kV, a metodologia definida no “Guia Metodológico para Avaliação de Impacte 

Ambiental de Infra-estruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade”, da REN e da APA, e o modelo de emissão REN/ACC – 

“REN/Acusticontrol – Assessoria Tecnológica em Ruído de Linhas MAT. Níveis Sonoros de Longo Termo Gerados por Linhas MAT, foi 

efetuada a estimativa do ruído particular resultante da LMAT, junto dos recetores sensíveis mais próximos do traçado da linha (Ponto 

1 e Ponto 2). 

Na modelação foram consideradas as caraterísticas da linha, nomeadamente os apoios normalizados, a altura dos condutores ao solo, 

o campo Emax associado e as caraterísticas dos condutores (tipo ACSR 595 / ZAMBEZE), com 3.18 cm de diâmetro. A linha localiza-se 

na Zona Climática “Sul (zona a Sul do Tejo)”, pelo que a probabilidade anual de ocorrência de condições favoráveis ao efeito coroa é 

de p=0,04. 

Na Tabela 5.6 são apresentados os níveis de ruído particular previstos junto dos recetores sensíveis influenciados pela LMAT, 

caracterizados pelos locais Ponto 1, 2 e 3, para condições favoráveis (p=1), desfavoráveis (p=0) e para a zona climática “Sul (zona a Sul 

do Tejo)” (p=0,04).  

Tabela 5.6 – Previsão do ruído particular para a fase de exploração da LMAT 

Recetor sensível Nº de Pisos 
Distância aos 

condutores 

Ruído Particular [dB(A)] 

Favorável (p=1) Desfavorável (p=0) LAeq LT Anual (p=0,04) 

Ponto 1 1 157,8 31,8 20,4 22,2 

Ponto 2 1 56,4 36,2 24,9 26,7 

 

Na Tabela 5.7 apresentam-se os níveis sonoros de ruído residual (determinados nas medições experimentais), os resultados 

previsionais de ruído particular associado à LMAT a 400 kV (previstos por modelação), e o ruído ambiente decorrente (soma energética 

do ruído de referência com o ruído particular), para os recetores avaliados. 

Tabela 5.7 – Níveis sonoros previstos para a fase de exploração junto dos recetores sensíveis 

Recetor 

sensível 

Ruído Residual [dB(A)] Ruído Particular 

LAeq LT (p=0.04) [dB(A)] 

Ruído Ambiente decorrente [dB(A)] 

Ld Le Ln Lden Ld Le Ln Lden 

Ponto 1 45 42 41 48 22 45 42 41 48 

Ponto 2 43 40 40 47 27 43 40 40 47 

 

De acordo com os resultados apresentados na tabela anterior prospetiva-se que o ambiente sonoro decorrente junto dos recetores 

sensíveis avaliados, cumpra os valores limite de exposição aplicáveis para ausência de classificação acústica, conforme estabelecido 

no número 3, artigo 11º do RGR. 

Na tabela seguinte são apresentados os resultados dos níveis sonoros previstos junto dos recetores sensíveis, previstos para condições 

favoráveis (p=1) e a avaliação dos limites do critério de incomodidade (artigo 13º do RGR). De acordo com o Anexo I da Especificação 

Técnica da REN, SA, ET-011 – Monitorização do Ambiente Sonoro de Linhas de Transporte de Eletricidade o ruído ambiente associado 

às LMAT (que inclui o ruído particular) pode ter ou não componentes tonais, no entanto dada a distância a que se localizam os 

recetores e atendendo aos baixos níveis de ruído particular previstos, considera-se que a ocorrência de componentes tonais é pouco 

provável, pelo que se considerou um K=0 (sem componente tonal). 
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Tabela 5.8 – Níveis sonoros previstos para a fase de exploração junto dos recetores sensíveis 

Recetor 

sensível 

Ruído Residual [dB(A)] 
Ruído Particular 

(p=1) [dB(A)] 

K1 + K2 

[dB(A)] 

Ruído Ambiente decorrente 

[dB(A)] 

LAr - LAeq do ruído 

residual [dB(A)] 

Conformidade 

(art. 13º do 

RGR) 
Ld Le Ln 

LAr 

(diurno) 

LAr 

(ent.) 

LAr 

(not.) 
Ld Le Ln 

Ponto 1 44,5 42,1 40,8 31,8 0 44,7 42,5 41,3 0,2 0,4 0,5 N/A 

Ponto 2 43,2 40,1 39,9 36,2 0 44,0 41,6 41,5 0,8 1,5 1,6 N/A 

N/A – Critério de Incomodidade não aplicável para valores de LAeq do ruído ambiente ≤ 45 dB(A), conforme estabelecido no n.º 5 do artigo 13.º do 

RGR (Decreto-Lei 9/2007). 

 

Face aos resultados obtidos prospetiva-se para todos os recetores o cumprimento do Critério de Incomodidade [diferencial ≤ 5 dB 

para Ld, ≤ 4 dB para Le, e ≤ 3 dB para Ln, estabelecidos na alínea b) número 1 artigo 13º do RGR], não sendo aplicáveis nos casos em 

que o ruído ambiente é igual ou inferior a 45 dB(A), conforme estabelecido no número 5, artigo 13º do RGR.  

Refere-se que, caso se considere a ocorrência de componentes tonais (K=3), prospetiva-se que em todos os recetores avaliados os 

limites do critério de incomodidade continuem a ser cumpridos. 

Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de Impactes Significativos, apresenta-se como 

desnecessária a definição de qualquer medida de minimização de ruído específica, propondo-se a implementação de um Plano de 

Monitorização de Ruído com vista a avaliar a efetiva conformidade com os limites do RGR.  

Assim, de acordo com o explicitado anteriormente, junto dos recetores sensíveis potencialmente mais afetados pelo ruído do Parque 

Eólico na fase de exploração, prevêem-se impactes Negativos, Permanentes, Diretos, Prováveis, Reversíveis, Locais, de Magnitude 

Reduzida e Pouco Significativos. 

EA-22 - Programa de Monitorização do Ambiente Sonoro revisto nos termos e condições referidos no presente documento. 

Dado que não se prevê a ultrapassagem dos limites legais em vigor, nem a ocorrência de impactes significativos, junto dos recetores 

sensíveis existentes na área de potencial influência acústica do Projeto, apresenta-se como desnecessária a definição de qualquer 

plano de monitorização de ruído. 

Caso venham a existir reclamações deverá ser definido um plano de monitorização específico e efetuadas medições junto do recetor 

reclamante. 

As medições devem ser efetuadas por laboratório acreditado e devem seguir a versão mais recente da legislação, normalização e 

diretrizes aplicáveis, nomeadamente: 

• NP ISO 1996-1:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 1: Grandezas fundamentais e métodos 

de avaliação (2019). 

• NP ISO 1996-2:2019 – Acústica. Descrição, medição e avaliação do ruído ambiente. Parte 2: Determinação dos níveis de pressão 

sonora do ruído ambiente (2019). 

• Agência Portuguesa do Ambiente – Guia prático para medições de ruído ambiente: no contexto do Regulamento Geral do Ruído 

tendo em conta a NP ISO 1996. 2020. 

Os resultados deverão ser interpretados de acordo com os limites estabelecidos no Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 janeiro. 

EA23 - Programas de Monitorização de Quirópteros revisto. 
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O Programa de Monitorização de quirópteros foi apresentado no âmbito do RECAPE relativo ao Parque Eólico de Morgavel. 

EA24 - Programas de Monitorização da Avifauna revisto. 

O Programa de Monitorização da Avifauna foi revisto tendo por base as orientações constantes da presente decisão e é apresentado 

na pasta EA24 - Anexo 2 do Volume III. 

EA-25 - Demonstração que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das ocorrências patrimoniais 

identificadas ou a inevitabilidade dessa afetação. 

A demonstração do evitamento da afetação direta das ocorrências patrimoniais e/ou a inevitabilidade dessa afetação é apresentada 

na Peça Desenhada constante no Volume III – Anexo 2 – EA25. 

EA26 - Resultados das sondagens arqueológicas de diagnóstico nas áreas de afetação das ocorrências arqueológicas n.ºs 1, 2, 4, e 5. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

EA27 - Resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha, a 400 kV, numa faixa de 200 m centrados no eixo da 

linha, bem como dos acessos à respetiva obra. De acordo com os resultados destes trabalhos deve proceder-se à alteração ou ajuste 

da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas de 

minimização específicas. 

A prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha foi efetuada numa faixa de 100m centrados no eixo da linha, conforme - 

Guia Metodológico para Avaliação de Impacte Ambiental de Infraestruturas da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade - APA, 

APAI, REN (2011) 

Os resultados da prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha encontram-se no documento apresentado na pasta EA27 – 

Anexo 2 do Volume III. 

Esta pesquisa foi objeto de PATA específico, com autorização comunicada pela DGPC em 22 de fevereiro de 2022, através do Portal 

do Arqueólogo (pasta MM2 - Anexo 2 do Volume III). 

5.4/ CONFORMIDADE DA LMAT – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO / POTENCIAÇÃO / COMPENSAÇÃO 

O presente ponto do relatório compreende a análise da conformidade dos vários documentos que integram o Projeto de Execução 

com as medidas de minimização definidas na DIA. Estas medidas aplicam-se às várias fases de implementação do projeto (construção, 

exploração e desativação). 

Refira-se que a responsabilidade pelo cumprimento destas medidas também será, de forma geral, determinada pela fase a que dizem 

respeito. 

Nas fases antes do início e durante a obra/atividade, face à natureza prática de grande parte das medidas definidas, a implementação 

será delegada no Empreiteiro. Caberá ao Dono de Obra acompanhar e controlar a sua aplicação através da equipa de Fiscalização 

selecionada para o efeito. 

Após a conclusão da obra/atividade (fase de exploração), a responsabilidade pela aplicação das medidas propostas será da Entidade 

Gestora/Administração Local. 
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Nas secções que se seguem apresentam-se, então, as medidas de minimização estabelecidas pela DIA, mantendo a estrutura definida 

naquele documento (Anexo 1.1 do Volume III). 
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Tabela 5.9 – Medidas de minimização para as fases de Projeto de Execução, construção, exploração e desativação presentes na DIA 

Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

Medidas de minimização – Fase de Projeto de Execução 

MM1 

Deve ser respeitado o exposto na planta de 

condicionamentos. Esta planta deve incluir: 

• As populações das espécies importantes do ponto 

de vista conservacionista, ou com estatuto de 

proteção elevado; 

• A totalidade das ocorrências patrimoniais 

identificadas, devendo ficar interdita, em locais a 

menos de 25 m das ocorrências patrimoniais, a 

instalação do estaleiro, novos acessos à obra e 

áreas de empréstimo e de depósito de inertes; 

• Sempre que se venham a identificar elementos 

que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de 

condicionamentos deve ser atualizada. 

- 
Volume III – Anexo 2 – 

MM1 
Volume III – Anexo 2 – EA20 - 

MM2 

Para a elaboração do RECAPE, a equipa de trabalhos 

arqueológicos deve ser previamente autorizada pela 

DGPC. Esta deve integrar arqueólogos com experiência 

comprovada em Pré-História. 

- 
Volume III – Anexo 2 – 

MM2 
- - 

MM3 

De acordo com os resultados da prospeção 

arqueológica do corredor da linha, a 400 kV, deverá 

proceder-se à alteração ou ajuste da localização das 

componentes de projeto que interfiram com 

ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar 

medidas de minimização específicas. 

- - - - 

MM4 

Quando, por razões técnicas do Projeto, não houver 

possibilidade de proceder a alterações pontuais de 

traçado ou de localização dos respetivos componentes, 

a destruição total ou parcial de uma ocorrência 

- 
Volume III – Anexo 2 – 

EA27 
- - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

patrimonial deve ser assumida no RECAPE como 

inevitável. Deve ficar também expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da 

totalidade dos vestígios e contextos a afetar 

diretamente pela obra, independentemente do seu 

meio. No caso de elementos arquitetónicos, através de 

registo gráfico, fotográfico e da elaboração de 

memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, 

através da sua escavação integral. 

MM5 

Deve ser garantida a conservação in situ de todas as 

ocorrências que se encontram na envolvente das áreas 

diretamente afetadas pela construção do projeto. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 - 

MM6 

O RECAPE deve ainda prever a realização da prospeção 

arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de 

empréstimo e depósito de terras, caminhos de acesso à 

obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 

prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado 

ausência de visibilidade do solo. 

- 
Volume III – Anexo 2 – 

EA27 
- - 

MM7 

De acordo com os resultados dos trabalhos 

arqueológicos, proceder à alteração ou ajuste da 

localização das componentes de projeto que interfiram 

com ocorrências de interesse arqueológico ou 

preconizar medidas de minimização específicas. 

- 
Volume III – Anexo 2 – 

EA25/27 
- - 

MM8 

Obter parecer da REN - Redes Energéticas Nacionais, 

S.A., de modo a ser garantida a compatibilidade entre 

as infraestruturas da RNT existentes. 

- 
Volume III – Anexo 2 – 

MM8  
- - 

MM9 

Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e 

noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, 

de 6 de maio. 

- 
Volume II – RB Cap. 

3.10.1/; 
- - 



 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV 

 

VOLUME II | RELATÓRIO BASE                71 

Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

MM10 

Os aerogeradores devem evitar a proximidade de 

bosques (mínimo de 200 m), nomeadamente de 

sobreiros para reduzir a presença e interação dos 

quirópteros com aquelas estruturas. 

- NA - - 

MM11 

Ajustar as plataformas dos aerogeradores de modo a 

salvaguardar a integridade física dos sobreiros 

existentes das classes II, III e IV. A sua afetação apenas 

deve ser justificada caso o seu estado fitossanitário 

não seja bom. 

- NA - - 

MM12 

A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, 

preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso 

do parque eólico, nomeadamente entre os 

aerogeradores o AG8 e AG9. Nos casos em que não seja 

possível deve ser apresentada a respetiva justificação. 

- NA - - 

MM13 
No estabelecimento do acesso ao aerogerador AG1 

deve ser avaliado o acesso existente mais a norte. 
- NA - - 

MM14 
O traçado do acesso ao AG7 e ao AG9 deve 

acompanhar o caminho existente. 
 NA  - 

MM15 

Prever a possibilidade de um percurso alternativo para 

o acesso aos aerogeradores AG8 e AG9, de modo a 

evitar a interferência com uma Quinta com exploração 

de vinha. 

- NA - - 

MM16 

Reduzir ao mínimo indispensável a iluminação dos 

aerogeradores, desde que não haja o 

comprometimento da segurança, para diminuir a 

concentração de insetos junto das torres. 

- NA - - 

MM17 

Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas 

plataformas de montagem não devem ser utilizados 

materiais impermeabilizantes. 

- NA - - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

MM18 

A conceção dos novos acessos, dos acessos a 

beneficiar e das plataformas de montagem deve 

procurar soluções de materiais que reduzam o impacte 

visual decorrente da utilização de materiais brancos e 

altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a 

materiais que permitam uma coloração/tonalidade 

próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à 

camada de desgaste dos acessos. Idêntica preocupação 

deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos 

aerogeradores, que deverá ficar reduzida à menor área 

possível. 

- NA - - 

MM19 

Prever um sistema de drenagem que assegure a 

manutenção do escoamento natural (passagens 

hidráulicas e valetas). 

- NA - - 

MM20 

As valetas de drenagem não devem ser em betão, 

exceto nas zonas de maior declive, ou em outras desde 

que devidamente justificado. 

- NA - - 

MM21 

A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de 

visita ou valetas deve prever o revestimento exterior 

com a pedra local/região. No que se refere à eventual 

utilização de argamassas, as mesmas devem recorrer à 

utilização de uma pigmentação mais próxima da cor do 

terreno ou através de utilização de cimento branco. 

- NA - - 

MM22 

A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, 

preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso 

do parque eólico, devendo, sempre que tal não 

aconteça, ser devidamente justificado. 

- NA - - 

MM23 
A escolha do local de implantação do edifício de 

comando/subestação do Parque Eólico deve ter em 
- NA - - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

consideração a necessidade do seu bom 

enquadramento paisagístico. 

MM24 

No projeto da subestação deve proceder-se ao estudo 

e definição de propostas quanto aos materiais a usar 

nos revestimentos exteriores (tipo, técnica, cor, textura 

e dimensões) a usar em todas as estruturas 

construídas, bem como assumir volumetrias, 

adequadas às características locais, no sentido da 

procura de uma maior integração com a paisagem 

envolvente, preconizando-se por isso a utilização de 

materiais típicos da região, devendo ser reduzidas 

todas as superfícies (pavimentos e/ou revestimentos) 

que pela sua tonalidade apresentem elevadas 

refletâncias. 

- NA - - 

MM25 

A linha elétrica, a 400 kV (Hipótese A), deve 

desenvolver-se ao longo do corredor garantindo que os 

apoios se localizem o mais afastado possível, quer para 

jusante quer para montante, das habitações existentes. 

- 
Volume III – Anexo 2 – 

MM25 
- NA 

MM26 

Atravessamento das vias segundo um plano 

perpendicular, em que os apoios se encontrem a uma 

maior distância ao eixo da via. 

- Volume II – RB Cap. 3.5/; - - 

MM27 

O traçado e localização dos caboucos das linhas 

elétricas aéreas, 30 kV deve evitar, tanto quanto 

possível, a afetação direta de manchas de habitats e 

flora de interesse conservacionista. 

- NA - - 

MM28 

Prever a implementação de medidas de minimização 

de impactes sobre a avifauna, ao longo do traçado das 

linhas elétricas aéreas, em termos de eletrocussão e 

colisão. 

- 
Volume II – RB Cap. 3.10.2 

Volume III – Anexo 1.15  
- - 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

Medidas de minimização – Fase de Construção 

MM29 

Deve ser respeitado o exposto na planta de 

condicionamentos. Sempre que se venham a identificar 

elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta 

de condicionamentos deve ser atualizada. Esta deve 

ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Dono de obra 

MM30 

Registar qualquer ocorrência que possa apresentar 

interesse em geoconservação na área de estudo. 

Verificando-se a observação local de ocorrências 

geológicas cujo interesse suscite dúvidas, por exemplo 

durante a exposição de novos taludes, o LNEG deve ser 

contactado, para que, eventualmente, se possa 

proceder ao seu reconhecimento, fotografia e eventual 

amostragem. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento da Ambiental 

MM31 

Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas 

para verificar a presença de espécies vegetais exóticas 

invasoras. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento da Ambiental 

MM32 

Antes do início da obra deve ser apresentado e 

discutido, por todos os intervenientes, o Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Dono de obra 

MM33 
Concentrar no tempo os trabalhos de obra, 

especialmente os que causem maior perturbação. 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM34 
Não realizar trabalhos noturnos, de forma a minimizar 

perturbações nas populações residentes e na fauna. 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM35 

Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de 

terras devem ser programados de forma a minimizar o 

período de tempo em que os solos ficam descobertos e 

ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso 

contrário, devem adotar-se as necessárias providências 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 



 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV 

 

VOLUME II | RELATÓRIO BASE                75 

Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

para o controle dos caudais nas zonas de obras, com 

vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

MM36 
Assegurar o escoamento natural em todas as fases de 

desenvolvimento da obra. 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM37 

Informar os trabalhadores e encarregados das 

possíveis consequências de uma atitude negligente em 

relação às medidas minimizadoras identificadas, 

através da instrução sobre os procedimentos 

ambientalmente adequados a ter em obra 

(sensibilização ambiental). 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM38 

Informar sobre a construção e instalação do projeto as 

entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 

envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - 

Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e 

entidades normalmente envolvidas na prevenção e 

combate a incêndios florestais, bem como 

as entidades com jurisdição na área de implantação do 

projeto.  

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Promotor do projeto 

MM39 

Para efeitos de publicação prévia de Avisos à 

Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea 

e à ANA - Aeroportos de Portugal, S.A. o início da 

instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa 

comunicação todas as exigências que constem nos 

pareceres emitidos por estas entidades.  

- - NA Promotor do projeto 

MM40 

Fornecer à Direção-Geral do Território as coordenadas 

exatas dos aerogeradores e linha elétrica, com 

indicação do respetivo sistema de referência, assim 

como a altura máxima dessas infraestruturas.  

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Promotor do projeto 

MM41 As populações mais próximas devem ser informadas - - Volume III – Anexo 2 – EA20 Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

acerca das ações de construção e respetiva 

calendarização, divulgando esta informação em locais 

públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e 

câmaras municipais. 

MM42 

Todos os acessos à obra devem ser claramente 

identificados, devendo proceder-se à sinalização logo 

no início da obra. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 

 

MM43 

Implementar um mecanismo de atendimento ao 

público para esclarecimento de dúvidas e atendimento 

de eventuais reclamações, no estaleiro e/ou através de 

telefone ou endereço de correio eletrónico. Elaborar 

um relatório relativo à receção e processamento das 

reclamações e pedidos de informação recebidos 

através do mecanismo de comunicação a criar para o 

efeito. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 

 

MM44 

O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-

se fora das manchas de habitats naturais classificados, 

nos termos do Anexo B-I do Decreto-lei nº 49/2005, de 

24 de fevereiro, bem como das áreas com ocupação 

florestal. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM45 

Os estaleiros devem localizar-se em local a definir 

conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento 

Ambiental (EAA), cumprindo sempre o disposto na 

planta de condicionamentos, e deve ser organizado(s) 

nas seguintes áreas: 

• Áreas sociais (contentores de apoio às equipas 

técnicas presentes na obra); 

• Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas 

tipologias de contentores - contentores destinados 

- 
Volume II – RB Cap. 4.2.1/  

 
- 

Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e 

contentor destinado a resíduos de obra; 

• Armazenamento de materiais poluentes (óleos, 

lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 

impermeabilizada e coberta e dimensionada de 

forma a que, em caso de derrame acidental, não 

ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

• Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

• Deposição de materiais de construção. 

MM46 

A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, 

com exceção dos locais de manuseamento e 

armazenamento de substâncias poluentes. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM47 

Não devem ser efetuadas operações de manutenção e 

lavagem de máquinas e viaturas no local do parque 

eólico. Caso seja imprescindível, devem ser criadas 

condições que assegurem a não contaminação dos 

solos. 

- - NA Empreiteiro 

MM48 

Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da 

obra, estes devem estar devidamente acondicionados 

de forma a evitar contaminações do solo.  

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM49 

Em condições climatéricas adversas, nomeadamente 

dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas 

de aspersão nas áreas de circulação. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM50 

A fase de construção deve restringir-se às áreas 

estritamente necessárias, devendo proceder-se à 

balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o 

efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

• Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a 

sua extensão; 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

• Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no 

máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos 

a construir. Nas situações em que a vala de cabos 

acompanha o traçado dos acessos, a faixa a balizar 

será de 2 m, contados a partir do limite exterior da 

área a intervencionar pela vala; 

• Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada 

uma área máxima de 2 m para cada lado da área a 

ocupar pelas fundações e plataformas. As ações 

construtivas, a deposição de materiais e a 

circulação de pessoas e maquinaria devem 

restringir-se às áreas balizadas para o efeito; 

• Locais de depósitos de terras; 

• Outras zonas de armazenamento de materiais e 

equipamentos que pela sua dimensão não podem 

ser armazenados no estaleiro; 

• Áreas a intervencionar para instalação dos apoios 

da linha e respetivos acessos. 

MM51 

Colocar, na zona do parque eólico, sinalética 

disciplinadora e condicionante de comportamentos 

que suscitem um aumento do risco de incêndio. 

- - NA Empreiteiro 

MM52 

Os serviços interrompidos, resultantes de afetações 

planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o 

mais brevemente possível. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM53 

Os espécimes de Centaurea vicentina que forem 

afetados pelos trabalhos devem ser transplantados 

para uma área próxima de características edáficas 

semelhantes, onde poderão vingar. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM54 De forma a compensar o abate de sobreiros, deve - Volume III – Anexo 2 – EA8 - Empreiteiro / Equipa de 
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proceder-se à plantação de 1,5 ha de povoamento 

misto de sobreiro com medronheiro por cada 1 ha de 

área afetada pelas estruturas do projeto, e ainda: 

• Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à 

espécie; 

• Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem 

cativos até que sejam efetuadas todas as 

compensações, através de uma estimativa a 

efetuar com base na proporção de ocupação 

existente na situação de referência; 

• Na plantação a efetuar, deve ser garantido o 

acompanhamento das árvores ao longo do seu 

crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, 

prevendo mecanismos de proteção da herbívora e 

a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

Acompanhamento Ambiental 

MM55 

No caso de ser necessário utilizar terras de 

empréstimo: 

• Deve ser dada atenção especial à sua origem, para 

que as mesmas não alterem a ecologia local e 

introduzam plantas invasoras; 

• Deve ser especificado o local de obtenção de 

terras de empréstimo; 

• Não podem ser retiradas de áreas de REN. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM56 

Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se 

encontram a menos de 25 m das componentes do 

projeto. Sinalizar os restantes elementos situados até 

um limite máximo de 50 m das componentes de 

projeto. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM57 Antes do início da obra, efetuar a prospeção - - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 
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arqueológica sistemática dos locais de implantação 

das infraestruturas do projeto, depósitos temporários e 

empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com 

zonas de visibilidade deficiente ou não prospetadas 

anteriormente, após desmatação e antes do avanço das 

operações de decapagem e escavação. De acordo com 

os resultados destes trabalhos deve proceder-se ainda 

à alteração ou ajuste da localização das componentes 

de projeto que interfiram com ocorrências de interesse 

arqueológico ou preconizar medidas de minimização 

específicas. 

MM58 

Deve estar previsto que o acompanhamento 

arqueológico a executar na fase de obra deve ser 

efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um 

arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as 

ações inerentes à realização do projeto não sejam 

sequenciais mas simultâneas. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM59 

O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir 

em todos os trabalhos, durante a instalação de 

estaleiros, as fases de decapagem, desmatação e 

terraplenagens, abertura de acessos, escavação das 

valas e de todas as ações que impliquem revolvimento 

de solos desde as suas fases preparatórias. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM60 

Se na fase na fase preparatória ou de construção forem 

detetados vestígios arqueológico, a obra será suspensa 

nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a 

comunicar de imediato à tutela do Património Cultural 

essa ocorrência, devendo igualmente propor as 

medidas de minimização a implementar.  

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 



 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV 

 

VOLUME II | RELATÓRIO BASE                81 

Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

MM61 

Após a desmatação deve ser efetuada a prospeção 

arqueológica sistemática das áreas de incidência do 

projeto (acessos, valas de cabos, plataformas dos 

aerogeradores, apoios das linhas elétricas) incluindo 

ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e de 

empréstimos de inertes.  

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM62 

As ocorrências arqueológicas que vierem a ser 

reconhecidas no decurso das prospeções e do 

acompanhamento arqueológico da obra devem, tanto 

quanto possível e em função do seu valor patrimonial, 

ser conservadas in situ, de tal forma que não se 

degrade o seu estado de conservação atual ou serem 

salvaguardadas pelo registo. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM63 

Os resultados obtidos no acompanhamento 

arqueológico podem determinar a adoção de medidas 

de minimização específicas (registo documental, 

sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 

entre outras) nomeadamente no caso de não ser 

possível determinar a importância científica e 

patrimonial das ocorrências então identificadas. Em 

caso de identificação de contextos arqueológicos 

preservados deve sempre ser realizada a respetiva 

escavação arqueológica. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM64 

Os achados móveis efetuados no decurso destas 

medidas devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do Património 

Cultural. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 

MM65 
No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos 

trabalhos, deve ser remetido o Relatório Final de 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Equipa de Acompanhamento Ambiental 
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Trabalhos Arqueológicos para análise e aprovação da 

tutela. 

MM66 

Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos 

devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. 

As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo 

projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas 

de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM67 

A progressão da máquina nas ações de decapagem 

deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente 

decapado, ou a partir do acesso adjacente, para que 

nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado o 

recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar 

a compactação da camada de solo abaixo da terra 

vegetal. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM68 

A execução de escavações e aterros deve ser 

interrompida em períodos de elevada pluviosidade e 

devem ser tomadas as devidas precauções para 

assegurar a estabilidade dos taludes e evitar 

ravinamentos e/ou deslizamentos. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM69 
Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas 

e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 

Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM70 

Devem ser implementadas medidas de proteção e/ou 

sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a 

intervencionar, e que, pela proximidade a estas, 

possam ser acidentalmente afetadas.  

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM71 

No corredor das linhas elétricas deve ser mantida, 

sempre que possível, a vegetação arbustiva e utilizadas 

técnicas de desbaste das árvores, em detrimento do 

seu corte, no caso das espécies que não tenham 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 
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crescimento rápido. 

MM72 

Durante as ações de escavação a camada superficial de 

solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida 

e depositada em pargas. As pargas de terra vegetal 

proveniente da decapagem superficial do solo não 

devem ultrapassar os 2 m de altura e devem localizar-

se na vizinhança dos locais de onde foi removida a 

terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para 

posterior utilização nas ações de recuperação. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM73 

Durante as ações de escavação a camada superficial de 

solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida 

e depositada em pargas, de forma a não haver 

qualquer mistura de terras de qualidade e natureza 

distinta ou de níveis/horizontes inferiores. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM74 

As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem 

superficial do solo não devem ultrapassar os 2 metros 

de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais 

de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas 

e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de 

recuperação. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM75 

A profundidade da decapagem da terra viva deve 

corresponder à espessura da totalidade da terra 

vegetal, em toda a profundidade do horizonte e não 

em função de uma profundidade pré-estabelecida. As 

operações de decapagem devem ser realizadas com 

recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura 

destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM76 
Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas 

onde se encontrem espécies vegetais invasoras deve 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 

Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 
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ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal 

a reutilizar nas ações de recuperação e integração 

paisagística. A referida terra deve ser levada a depósito 

definitivo devidamente 

acondicionada. 

MM77 

Caso se revele necessária a utilização de explosivos, 

deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de 

microrretardadores, atenuando desta forma a 

intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, 

informar sobre a utilização de explosivos através de 

placas afixadas junto às obras e nos caminhos de 

acesso ao projeto. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM78 
Não podem ser instaladas centrais de betão na área de 

implantação do parque eólico. 
- - NA - 

MM79 

Em caso de ser necessário utilizar terras de 

empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua 

origem, para que as mesmas não alterarem a ecologia 

local e introduzam plantas invasoras. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM80 

Não utilizar recursos naturais existentes no local de 

implantação do projeto. Excetua-se o material 

sobrante das escavações necessárias à execução da 

obra. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM81 

Implementar um plano de gestão de resíduos que 

permita um adequado armazenamento e 

encaminhamento dos resíduos resultantes da obra. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM82 

Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor 

de Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos 

resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha 

e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 
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nível do transporte e destino final, recorrendo para o 

efeito a operadores licenciados. 

MM83 

O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter 

atualizada toda a documentação referente às 

operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a 

entrega de cópia de toda esta documentação à EAA 

para que a mesma seja arquivada no Dossier de 

Ambiente da empreitada. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 
Empreiteiro / Equipa de 

Acompanhamento Ambiental 

MM84 

É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de 

resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta 

ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou 

em qualquer local que não tenha sido previamente 

autorizado. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM85 

Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos 

segregados nas frentes de obra e ao seu 

armazenamento temporário no estaleiro, devidamente 

acondicionados e em locais especificamente 

preparados para o efeito. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM86 

Os resíduos resultantes das diversas obras de 

construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem 

ser armazenados temporariamente num contentor na 

zona de estaleiro, para posterior transporte para local 

autorizado. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM87 

Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem 

ser triados de acordo com as seguintes categorias: 

vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. 

Estes resíduos podem ser 

encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 
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recolha de RSU do município ou por uma empresa 

designada para o efeito. 

MM88 

O material inerte proveniente das ações de escavação 

deve ser depositado na envolvente dos locais de onde 

foi removido, para posteriormente ser utilizado nas 

ações de aterro (aterro das fundações ou execução das 

plataformas de montagem), sempre que possível e que 

os materiais tenham características geotécnicas 

adequadas. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM89 

O material inerte que não venha a ser utilizado 

(excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na 

recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, 

transportado para vazadouro autorizado. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM90 
Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos 

ventos e das chuvas. 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM91 

Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os 

despojos de ações de decapagem, desmatação e 

desflorestação necessárias à implantação do projeto, 

podendo ser aproveitados na fertilização dos solos. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM92 

O armazenamento de combustíveis e/ou outras 

substâncias poluentes apenas é permitido em 

recipientes estanques, devidamente acondicionados e 

dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. 

Os recipientes devem estar claramente identificados e 

possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM93 

Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das 

zonas destinadas ao armazenamento de substâncias 

poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma 

camada de material absorvente e o empreiteiro 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 
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providenciar a remoção dos solos afetados para locais 

adequados a indicar pela entidade responsável pela 

fiscalização ambiental, onde não causem danos 

ambientais adicionais. 

MM94 

Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de 

bacias de retenção para lavagem das caleiras das 

betoneiras. Estas bacias devem ser localizadas em 

zonas a intervencionar, preferencialmente, 

junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de 

lavagem de betoneiras deve ser a mínima 

indispensável a execução da operação. Finalizadas as 

betonagens, a bacia de retenção será aterrada e alvo 

de recuperação. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM95 

Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a 

britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que 

não tenha como fim o próprio uso em obra. A 

britadeira não deve sair em caso algum do acesso, 

mantendo-se e operando em permanência sempre 

dentro das zonas intervencionadas. Caso o material 

obtido não seja imediatamente utilizado, deve ser 

depositado e acondicionado em local 

adequado para o efeito, a definir pela Equipa do 

Acompanhamento Ambiental. A envolvente da 

britadeira deve estar protegida quando se localizar 

próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a 

minimizar os impactes decorrentes da disseminação de 

poeiras resultantes da sua utilização. A britadeira deve 

estar em permanência na obra desde o início até ao 

fim dos trabalhos em que seja necessária. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 
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MM96 

O transporte de materiais suscetíveis de serem 

arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura 

fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, 

caso a viatura não seja fechada. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM97 
Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte 

do público em geral, às zonas de obra.  
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM98 

O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em 

trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as 

populações. Caso seja inevitável o atravessamento de 

localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível e 

ser efetuado a velocidade reduzida.  

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM99 

Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações 

da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más 

condições, possibilitando a sua normal utilização por 

parte da população local. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM100 
Alertar as povoações mais próximas de eventuais 

condicionamentos previstos na circulação viária. 
- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM101 

No caso da construção da linha elétrica, evitar a 

abertura de novos acessos. No caso de não existirem 

acessos que sirvam os propósitos da obra, devem ser 

apenas abertos trilhos que permitam a passagem do 

equipamento e da maquinaria envolvida na fase de 

construção, os quais terão que ser devidamente 

naturalizados no final da obra. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 

MM102 

No final das intervenções proceder à colocação da 

terra vegetal, se e quando aplicável, nas áreas 

perturbadas durantes a fase de construção, procedendo 

antes à limpeza de todo e qualquer material alóctone. 

- - Volume III – Anexo 2 – EA20 Empreiteiro 
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Medidas de minimização – Fase de Exploração 

MM103 

A substituição de grandes componentes do projeto, 

entendida como toda a atividade que requeira 

intervenção de grua, deve respeitar medidas de 

minimização semelhantes às que uma atividade 

equivalente tem durante a fase de construção do 

projeto e que se encontram vertidas no presente 

parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada 

previamente da necessidade desse tipo de intervenção, 

bem como do período em que ocorrerá. No final da 

intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA um 

relatório circunstanciado, incluindo um registo 

fotográfico detalhado, onde se demonstre o 

cumprimento das medidas de minimização e a 

reposição das condições tão próximas quanto possível 

das anteriores à própria intervenção. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM104 

As ações relativas à exploração e manutenção devem 

restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser 

compatibilizada a presença do parque com as outras 

atividades presentes. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM105 

Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, 

reparação ou de obra, deve ser fornecida ao 

empreiteiro para consulta a planta de 

condicionamentos atualizada, incluindo todos os 

elementos patrimoniais que se venham a identificar na 

fase de construção, e cumpridas as medidas de 

minimização, previstas para a fase de construção, 

quando aplicáveis. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM106 Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que - Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de 

maquinaria e pessoal afeto, em áreas anteriormente 

não afetadas, deve efetuar-se o acompanhamento 

arqueológico dos trabalhos. 

MM107 

A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio 

deve ser reduzida ao mínimo recomendado para 

segurança aeronáutica, de modo a não constituir 

motivo de atração para aves ou morcegos. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM108 

Implementar um programa de manutenção de 

balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração 

verificada e assegurar uma manutenção adequada na 

fase de exploração do projeto para que o sistema de 

sinalização funcione nas devidas condições. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM109 

Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes 

das operações de manutenção e reparação de 

equipamentos para os operadores de gestão de 

resíduos. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM110 

Os óleos usados nas operações de manutenção 

periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e 

armazenados em recipientes adequados e de perfeita 

estanquicidade, sendo posteriormente 

transportados e enviados a destino final apropriado, 

recebendo o tratamento adequado a resíduos 

perigosos. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM111 
Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos 

níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores. 
- NA - Promotor do projeto 

MM112 

Caso o funcionamento dos aerogeradores que 

constituem o Sobreequipamento venham a provocar 

interferência/perturbações na receção radioelétrica em 

- NA - Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

geral e, de modo particular, na receção de emissões de 

radiodifusão televisiva, devem ser tomadas todas as 

medidas para a resolução do problema. 

MM113 

Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento 

dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, 

devem ser efetuadas as correções necessárias. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

MM114 

Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo 

de atendimento ao público para 

esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações criado na fase de construção. Elaborar um 

relatório relativo à receção e processamento das 

reclamações e pedidos de informação recebidos 

através do mecanismo de comunicação a criar para o 

efeito. 

- Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

Medidas de minimização – Fase de Desativação 

MM115 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do 

parque eólico e a dificuldade de prever as condições 

ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e 

legais então em vigor, deve o promotor, no último ano 

de exploração do projeto, apresentar a solução futura 

de ocupação da área de implantação do projeto. Assim, 

no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem 

prejuízo do quadro legal então em vigor, deve ser 

apresentado um estudo das respetivas alterações 

referindo especificamente as ações a ter lugar, 

impactes previsíveis e medidas de minimização, bem 

como o destino a dar a todos os elementos a retirar do 

local. Se a alternativa passar pela desativação, deve ser 

apresentado um plano de desativação pormenorizado 

- NA - Promotor do projeto 
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Medidas de minimização e monitorização 

Verificação da Conformidade Ambiental 

Responsabilidade pela implementação 

Projeto de Execução RECAPE (Volume) 
Plano de Acompanhamento 

Ambiental de Obra 

contemplando nomeadamente: 

• Ponderação da remoção total ou parcial das 

sapatas de betão dos aerogeradores; 

• Solução final de requalificação da área de 

implantação do projeto, a qual deve ser compatível 

com o direito de propriedade, os instrumentos de 

gestão territorial e com o quadro legal então em 

vigor; 

• Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

• Destino a dar a todos os elementos retirados; 

• Definição das soluções de acessos ou outros 

elementos a permanecer no terreno; 

• Apresentação de medidas de minimização a 

implementar que poderão ser as mesmas da fase 

de construção, dadas as ações a desenvolver serem 

muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

• Plano de recuperação final de todas as áreas 

afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às 

diretrizes e condições identificadas no momento da 

aprovação do projeto, sendo complementadas com o 

conhecimento e imperativos legais que forem 

aplicáveis no momento da sua elaboração. 

MM116 Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. - Volume III- Anexo 1.22 - Promotor do projeto 

NA – elemento não aplicável, referente apenas ao Parque Eólico de Morgavel, não contemplado neste documento.
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5.4.1/ Fase de Projeto de Execução 

MM1 - Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Esta planta deve incluir: 

• As populações das espécies importantes do ponto de vista conservacionista, ou com estatuto de proteção elevado. 

• A totalidade das ocorrências patrimoniais identificadas, devendo ficar interdita, em locais a menos de 25 m das ocorrências 

patrimoniais, a instalação do estaleiro, novos acessos à obra e áreas de empréstimo e de depósito de inertes. 

• Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser 

atualizada. 

Esta medida encontra-se integrada no Plano de Implementação das Medidas de Minimização incluído no Anexo D do Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (Apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos 

da Obra correspondendo, à MM1 da Fase de Preparação Prévia à Obra (pasta MM1 - Anexo 2 do Volume III). 

Encontram-se condicionadas as seguintes áreas: 

• ambiente sonoro: recetores sensíveis, 

• cursos de água e respetivos leitos e margens (REN), 

• zonas ameaçadas pelas cheias (REN), 

• áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos (REN), 

• domínio público hídrico, 

• flora e habitats, 

• áreas de povoamento de sobreiro, 

• sobreiros, 

• ocorrências patrimoniais, 

• áreas de instabilidade de vertentes (REN). 

MM2 - Para a elaboração do RECAPE, a equipa de trabalhos arqueológicos deve ser previamente autorizada pela DGPC. Esta deve 

integrar arqueólogos com experiência comprovada em Pré-História. 

A autorização para a realização dos trabalhos arqueológicos pode ser consultada na pasta MM2 - Anexo 2 do Volume III. 

MM3 - De acordo com os resultados da prospeção arqueológica do corredor da linha, a 400 kV, deverá proceder-se à alteração ou 

ajuste da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas 

de minimização específicas. 

A alteração da localização das componentes do projeto não foi necessária, uma vez que não se verificou a presença de ocorrências de 

interesse arqueológico na localização das componentes do projeto. 

MM4 - Quando, por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de traçado ou de localização 

dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma ocorrência patrimonial deve ser assumida no RECAPE como 

inevitável. Deve ficar também expressamente garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e 

contextos a afetar diretamente pela obra, independentemente do seu meio. No caso de elementos arquitetónicos, através de registo 

gráfico, fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua escavação integral 

Foram executadas prospeções nos 100 m de largura correspondente ao traçado da linha elétrica aérea em Projeto de Execução e nos 

acessos a construir. Os resultados estão apresentados no relatório na pasta EA27 – Anexo 2 do Volume III. Dessa avaliação verifica-

se que o projeto procurou evitar afetação direta das ocorrências de interesse cultural identificadas em fase de EIA e nos trabalhos de 

atualização. 
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Neste contexto, permanece o caso de afetação direta, considerado pouco significativo, relativamente ao qual não haveria vantagem 

em modificar o projeto. Esta situação verifica-se em relação à ocorrência 3 (marco intermunicipal), adjacente ao acesso ao apoio 14. 

MM5 - Deve ser garantida a conservação in situ de todas as ocorrências que se encontram na envolvente das áreas diretamente afetadas 

pela construção do projeto. 

Esta medida encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III), a integrar no caderno de encargos da obra. 

MM6 - O RECAPE deve ainda prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e depósito 

de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas prospetadas nessa fase ou que tivessem apresentado 

ausência de visibilidade do solo. 

Devido à alteração de localização do estaleiro, recomendação apresentada no TUA, foram efetuadas novas prospeções nos terrenos 

de forma a assegurar a avaliação desses novos espaços. Os resultados dessas prospeções são apresentados no âmbito do elemento a 

apresentar número 27 (EA27 – Anexo 2 do Volume III). Prevê-se a realização de prospeções arqueológicas ao longo da fase de 

construção do projeto, de forma a colmatar falhas do registo de ocorrências causadas pela ausência de visibilidade do solo. 

MM7 - De acordo com os resultados dos trabalhos arqueológicos, proceder à alteração ou ajuste da localização das componentes de 

projeto que interfiram com ocorrências de interesse arqueológico ou preconizar medidas de minimização específicas. 

Foram efetuadas novas prospeções nos terrenos de forma a assegurar a avaliação de todas as áreas. Dessa avaliação (cujo relatório 

se encontra nas pastas EA25 e EA27 - Anexo 2 do Volume III), verifica-se que o projeto procurou evitar afetação direta das ocorrências 

de interesse cultural identificadas em fase de EIA e nos trabalhos de atualização.  

Neste contexto, permanece apenas um caso de afetação direta considerado pouco significativo e, relativamente ao qual não haveria 

vantagem em modificar o projeto. Esta situação verifica-se em relação à ocorrência 3. 

MM8 - Obter parecer da REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A., de modo a ser garantida a compatibilidade entre as infraestruturas 

da RNT existentes. 

O pedido de parecer da REN, que garante a compatibilidade entre as infraestruturas existentes da RNT, foi submetido no dia 26 de 

maio de 2022. É apresentado na pasta MM8 - Anexo 2 do Volume III.  

MM9 - Prever a colocação de balizagem aeronáutica diurna e noturna de acordo com a Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de Maio. 

O Projeto de Execução contempla, de acordo com o disposto na Circular Aeronáutica 10/03, de 6 de maio, comtempla a colocação de 

balizagem aeronáutica diurna, conforme descrito no ponto 3.10.1/ do presente relatório. 

MM10 - Os aerogeradores devem evitar a proximidade de bosques (mínimo de 200 m), nomeadamente de sobreiros para reduzir a 

presença e interação dos quirópteros com aquelas estruturas. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM11 - Ajustar as plataformas dos aerogeradores de modo a salvaguardar a integridade física dos sobreiros existentes das classes II, 

III e IV. A sua afetação apenas deve ser justificada caso o seu estado fitossanitário não seja bom. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 
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MM12 - A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do parque eólico, 

nomeadamente entre os aerogeradores o AG8 e AG9. Nos casos em que não seja possível deve ser apresentada a respetiva justificação. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM13 - No estabelecimento do acesso ao aerogerador AG1 deve ser avaliado o acesso existente mais a norte. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM14 - O traçado do acesso ao AG7 e ao AG9 deve acompanhar o caminho existente. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM15 - Prever a possibilidade de um percurso alternativo para o acesso aos aerogeradores AG8 e AG9, de modo a evitar a interferência 

com uma Quinta com exploração de vinha. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM16 - Reduzir ao mínimo indispensável a iluminação dos aerogeradores, desde que não haja o comprometimento da segurança, para 

diminuir a concentração de insetos junto das torres. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM17 - Nos acessos a construir, ou a melhorar, e nas plataformas de montagem não devem ser utilizados materiais 

impermeabilizantes. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM18 - A conceção dos novos acessos, dos acessos a beneficiar e das plataformas de montagem deve procurar soluções de materiais 

que reduzam o impacte visual decorrente da utilização de materiais brancos e altamente refletores de luz, devendo recorrer-se a 

materiais que permitam uma coloração/tonalidade próxima da envolvente, no mínimo para aplicação à camada de desgaste dos 

acessos. Idêntica preocupação deve ser extensível ao piso da envolvente imediata dos aerogeradores, que deverá ficar reduzida à 

menor área possível. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM19 - Prever um sistema de drenagem que assegure a manutenção do escoamento natural (passagens hidráulicas e valetas). 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 
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MM20 - As valetas de drenagem não devem ser em betão, exceto nas zonas de maior declive, ou em outras desde que devidamente 

justificado. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM21 - A conceção de todos os órgãos de drenagem, caixas de visita ou valetas deve prever o revestimento exterior com a pedra 

local/região. No que se refere à eventual utilização de argamassas, as mesmas devem recorrer à utilização de uma pigmentação mais 

próxima da cor do terreno ou através de utilização de cimento branco. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM22 - A rede de cabos subterrânea deve ser desenvolvida, preferencialmente, ao longo dos caminhos de acesso do parque eólico, 

devendo, sempre que tal não aconteça, ser devidamente justificado. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM23 - A escolha do local de implantação do edifício de comando/subestação do Parque Eólico deve ter em consideração a 

necessidade do seu bom enquadramento paisagístico. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM24 - No projeto da subestação deve proceder-se ao estudo e definição de propostas quanto aos materiais a usar nos revestimentos 

exteriores (tipo, técnica, cor, textura e dimensões) a usar em todas as estruturas construídas, bem como assumir volumetrias, 

adequadas às características locais, no sentido da procura de uma maior integração com a paisagem envolvente, preconizando-se por 

isso a utilização de materiais típicos da região, devendo ser reduzidas todas as superfícies (pavimentos e/ou revestimentos) que pela 

sua tonalidade apresentem elevadas refletâncias. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM25 - A linha elétrica, a 400 kV (Hipótese A), deve desenvolver-se ao longo do corredor garantindo que os apoios se localizem o 

mais afastado possível, quer para jusante quer para montante, das habitações existentes. 

O traçado da linha elétrica, a 400 kV, é apresentado na pasta Volume III – Anexo 2 – MM25. O traçado foi projeto de forma a que os 

apoios se localizassem longe de habitações de modo a garantir a inexistência de impactes ao nível do ambiente sonoro e radiações 

eletromagnéticas. 

MM26 - Atravessamento das vias segundo um plano perpendicular, em que os apoios se encontrem a uma maior distância ao eixo da 

via. 

O atravessamento de vias pela LMAT a 400 kV é abordado no capítulo 3.5/ do presente relatório. As travessias de vias de comunicação 

(Estradas Municipais, Estradas Nacionais, Rios e Cursos de Água e Linhas de Caminho de Ferro) irão cumprir as distâncias mínimas apresentadas em 

3.2.3.2/. 
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MM27 - O traçado e localização dos caboucos das linhas elétricas aéreas, 30 kV deve evitar, tanto quanto possível, a afetação direta 

de manchas de habitats e flora de interesse conservacionista. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM28 - Prever a implementação de medidas de minimização de impactes sobre a avifauna, ao longo do traçado das linhas elétricas 

aéreas, em termos de eletrocussão e colisão. 

O Projeto de Execução contempla todas as medidas aplicáveis às linhas aéreas de média tensão de acordo com as disposições 

apresentadas no documento: ICNF (2019). Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e 

transporte de energia elétrica – versão revista. Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade. Relatório não publicado. 

A monitorização decorrente do protocolo com a REN verificou existir uma tendência para as tipologias de esteira vertical, em linhas 

de duplo circuito, causarem maior mortalidade quando comparadas com a esteira horizontal de linhas de só um circuito, o que deverá 

estar associado ao número de planos de colisão que apresentam (maior no caso das esteiras verticais do que nas esteiras horizontais). 

No entanto, na linha em análise, por motivos técnicos, não existem condições para executar uma linha dupla uma vez que não existem 

postes de linha dupla em 400 kV em esteira horizontal. Assim, optou-se por utilizar postes em esteira vertical dupla. 

Ver capítulo 3.10.2/ do presente relatório. 

5.4.2/ Fase de construção 

MM29 - Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos. Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem 

a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser atualizada. Esta deve ser distribuída a todos os intervenientes da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM30 - Registar qualquer ocorrência que possa apresentar interesse em geoconservação na área de estudo. Verificando-se a 

observação local de ocorrências geológicas cujo interesse suscite dúvidas, por exemplo durante a exposição de novos taludes, o LNEG 

deve ser contactado, para que, eventualmente, se possa proceder ao seu reconhecimento, fotografia e eventual amostragem. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM31 - Realizar uma prospeção das áreas que serão afetadas para verificar a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM32 - Antes do início da obra deve ser apresentado e discutido, por todos os intervenientes, o Plano de Acompanhamento Ambiental 

da Obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM33 - Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM34 - Não realizar trabalhos noturnos, de forma a minimizar perturbações nas populações residentes e na fauna. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM35 - Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras devem ser programados de forma a minimizar o período de tempo 

em que os solos ficam descobertos e ocorram, preferencialmente, no período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias 

providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM36 - Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM37 - Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em relação às medidas 

minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização 

ambiental). 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM38 - Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona envolvente do mesmo, 

nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e 

combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM39 - Para efeitos de publicação prévia de Avisos à Navegação Aérea, deve ser comunicado à Força Aérea e à ANA - Aeroportos de 

Portugal, S.A. o início da instalação dos aerogeradores, devendo incluir-se nessa comunicação todas as exigências que constem nos 

pareceres emitidos por estas entidades.  

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM40 - Fornecer à Direção-Geral do Território as coordenadas exatas dos aerogeradores e linha elétrica, com indicação do respetivo 

sistema de referência, assim como a altura máxima dessas infraestruturas.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM41 - As populações mais próximas devem ser informadas acerca das ações de construção e respetiva calendarização, divulgando 

esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e câmaras municipais. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM42 - Todos os acessos à obra devem ser claramente identificados, devendo proceder-se à sinalização logo no início da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM43 - Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e atendimento de eventuais 

reclamações, no estaleiro e/ou através de telefone ou endereço de correio eletrónico. Elaborar um relatório relativo à receção e 

processamento das reclamações e pedidos de informação recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM44 - O estaleiro e as áreas de apoio à obra devem localizar-se fora das manchas de habitats naturais classificados, nos termos do 

Anexo B-I do Decreto-lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, bem como das áreas com ocupação florestal. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM45 - Os estaleiros devem localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA), 

cumprindo sempre o disposto na planta de condicionamentos, e deve ser organizado(s) nas seguintes áreas: 

• Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

• Deposição de resíduos: devem ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos 

e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra; 

• Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser impermeabilizada e coberta e 

dimensionada de forma que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

• Parqueamento de viaturas e equipamentos; 

• Deposição de materiais de construção. 

A área do estaleiro apresenta-se no capítulo 4.2.1/ do presente relatório. 

MM46 - A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e armazenamento de 

substâncias poluentes. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM47 - Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local do parque eólico. Caso seja 

imprescindível, devem ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV 

 

 

100                      VOLUME II | RELATÓRIO BASE 

MM48 - Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes devem estar devidamente acondicionados de forma a evitar 

contaminações do solo.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM49 - Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados sistemas de aspersão nas 

áreas de circulação. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM50 - A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à balizagem prévia das áreas 

a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas: 

• Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão; 

• Acessos: deve ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite dos acessos a construir. Nas situações em que 

a vala de cabos acompanha o traçado dos acessos, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a 

intervencionar pela vala; 

• Aerogeradores e plataformas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada lado da área a ocupar pelas fundações e 

plataformas. As ações construtivas, a deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas 

balizadas para o efeito; 

• Locais de depósitos de terras; 

• Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não podem ser armazenados no estaleiro; 

• Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respetivos acessos. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM51 - Colocar, na zona do parque eólico, sinalética disciplinadora e condicionante de comportamentos que suscitem um aumento 

do risco de incêndio. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM52 - Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser restabelecidos o mais brevemente 

possível. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM53 - Os espécimes de Centaurea vicentina que forem afetados pelos trabalhos devem ser transplantados para uma área próxima de 

características edáficas semelhantes, onde poderão vingar. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM54 - De forma a compensar o abate de sobreiros, deve proceder-se à plantação de 1,5 ha de povoamento misto de sobreiro com 

medronheiro por cada 1 ha de área afetada pelas estruturas do projeto, e ainda: 
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• Devem ter condições edafo-climáticas adequadas à espécie; 

• Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos até que sejam efetuadas todas as compensações, através de uma 

estimativa a efetuar com base na proporção de ocupação existente na situação de referência; 

• Na plantação a efetuar, deve ser garantido o acompanhamento das árvores ao longo do seu crescimento, num prazo nunca inferior 

a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção da herbívora e a reposição de exemplares perdidos (retancha). 

Na EA8 – Anexo 2 do Volume III) é apresentada a atualização da área de povoamento afetada, assim como o número de sobreiros em 

povoamento e isolados que se prevê abater no âmbito deste projeto. Esta medida compensatória deve, assim, considerar os valores 

atualizados.  

MM55 - No caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo: 

• Deve ser dada atenção especial à sua origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras; 

• Deve ser especificado o local de obtenção de terras de empréstimo; 

• Não podem ser retiradas de áreas de REN. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM56 - Efetuar a sinalização e vedação das ocorrências que se encontram a menos de 25 m das componentes do projeto. Sinalizar os 

restantes elementos situados até um limite máximo de 50 m das componentes de projeto. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM57 - Antes do início da obra, efetuar a prospeção arqueológica sistemática dos locais de implantação das infraestruturas do projeto, 

depósitos temporários e empréstimos de inertes, e acessos, que coincidam com zonas de visibilidade deficiente ou não prospetadas 

anteriormente, após desmatação e antes do avanço das operações de decapagem e escavação. De acordo com os resultados destes 

trabalhos deve proceder-se ainda à alteração ou ajuste da localização das componentes de projeto que interfiram com ocorrências de 

interesse arqueológico ou preconizar medidas de minimização específicas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM58 - Deve estar previsto que o acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo efetivo, 

continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam 

sequenciais, mas simultâneas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM59 - O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação de estaleiros, as fases de 

decapagem, desmatação e terraplenagens, abertura de acessos, escavação das valas e de todas as ações que impliquem revolvimento 

de solos desde as suas fases preparatórias. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM60 - Se na fase na fase preparatória ou de construção forem detetados vestígios arqueológico, a obra será suspensa nesse local, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela do Património Cultural essa ocorrência, devendo igualmente propor 

as medidas de minimização a implementar.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM61 - Após a desmatação deve ser efetuada a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência do projeto (acessos, valas 

de cabos, plataformas dos aerogeradores, apoios das linhas elétricas) incluindo ainda áreas de estaleiro, depósitos temporários e de 

empréstimos de inertes.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM62 - As ocorrências arqueológicas que vierem a ser reconhecidas no decurso das prospeções e do acompanhamento arqueológico 

da obra devem, tanto quanto possível e em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, de tal forma que não se degrade 

o seu estado de conservação atual ou serem salvaguardadas pelo registo. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM63 - Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de minimização específicas 

(registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, entre outras) nomeadamente no caso de não ser possível 

determinar a importância científica e patrimonial das ocorrências então identificadas. Em caso de identificação de contextos 

arqueológicos preservados deve sempre ser realizada a respetiva escavação arqueológica. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM64 - Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de 

tutela do Património Cultural. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM65 - No prazo máximo de um ano, após a conclusão dos trabalhos, deve ser remetido o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos 

para análise e aprovação da tutela. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM66 - Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente necessárias. As áreas adjacentes 

às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou 

decapadas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 



 

RELATÓRIO DE CONFORMIDADE AMBIENTAL 

 DO PROJETO DE EXECUÇÃO 

LN PE SE MORGAVEL – SE SINES, A 400 KV 

 

VOLUME II | RELATÓRIO BASE       103 

MM67 - A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já anteriormente decapado, ou a partir 

do acesso adjacente, para que nunca circule sobre a mesma. Deve ser evitado o recurso a máquinas de rasto de forma a também evitar 

a compactação da camada de solo abaixo da terra vegetal. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM68 - A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada pluviosidade e devem ser tomadas as 

devidas precauções para assegurar a estabilidade dos taludes e evitar ravinamentos e/ou deslizamentos. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM69 - Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM70 - Devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, e 

que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM71 - No corredor das linhas elétricas deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e utilizadas técnicas de desbaste 

das árvores, em detrimento do seu corte, no caso das espécies que não tenham crescimento rápido. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM72 - Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e depositada 

em pargas. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 m de altura e devem 

localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização 

nas ações de recuperação. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM73 - Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente removida e depositada 

em pargas, de forma a não haver qualquer mistura de terras de qualidade e natureza distinta ou de níveis/horizontes inferiores. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM74 - As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2 metros de altura e devem 

localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização 

nas ações de recuperação. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM75 - A profundidade da decapagem da terra viva deve corresponder à espessura da totalidade da terra vegetal, em toda a 

profundidade do horizonte e não em função de uma profundidade pré-estabelecida. As operações de decapagem devem ser realizadas 

com recurso a balde liso e por camadas, sendo a espessura destas a definir pelo Dono de Obra em cada local. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM76 - Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras deve ser totalmente 

separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística. A referida terra deve ser levada 

a depósito definitivo devidamente acondicionada. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM77 - Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso de microrretardadores, 

atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas. Nestes casos, informar sobre a utilização de explosivos através de 

placas afixadas junto às obras e nos caminhos de acesso ao projeto. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM78 - Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação do parque eólico. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM79 - Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deve ser dada atenção especial à sua origem, para que as mesmas 

não alterarem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM80 - Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material sobrante das escavações 

necessárias à execução da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM81 - Implementar um plano de gestão de resíduos que permita um adequado armazenamento e encaminhamento dos resíduos 

resultantes da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM82 - Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela gestão dos resíduos 

segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, 

recorrendo para o efeito a operadores licenciados. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM83 - O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às operações de gestão de resíduos. 

Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da 

empreitada. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM84 - É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou qualquer outra substância poluente, direta ou indiretamente, 

sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha sido previamente autorizado. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM85 - Deve proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu armazenamento temporário 

no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente preparados para o efeito. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM86 - Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, 

entre outros) devem ser armazenados temporariamente num contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local 

autorizado. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM87 - Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes categorias: vidro, papel/cartão, 

embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do 

município ou por uma empresa designada para o efeito. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM88 - O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais de onde foi removido, 

para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações ou execução das plataformas de montagem), sempre que 

possível e que os materiais tenham características geotécnicas adequadas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM89 - O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na recuperação de zonas 

degradadas ou, em alternativa, transportado para vazadouro autorizado. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM90 - Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM91 - Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação e desflorestação 

necessárias à implantação do projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos solos. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM92 - O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em recipientes estanques, 

devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para esse fim. Os recipientes devem estar claramente 

identificados e possuir rótulos que indiquem o seu conteúdo. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM93 - Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de substâncias poluentes, deve 

ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e o empreiteiro providenciar a remoção dos solos afetados para locais 

adequados a indicar pela entidade responsável pela fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM94 - Durante as betonagens, deve proceder-se à abertura de bacias de retenção para lavagem das caleiras das betoneiras. Estas 

bacias devem ser localizadas em zonas a intervencionar, preferencialmente, junto aos locais a betonar. A capacidade das bacias de 

lavagem de betoneiras deve ser a mínima indispensável a execução da operação. Finalizadas as betonagens, a bacia de retenção será 

aterrada e alvo de recuperação. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM95 - Caso seja utilizada uma britadeira, é proibida a britagem de pedra não proveniente da obra e/ou que não tenha como fim o 

próprio uso em obra. A britadeira não deve sair em caso algum do acesso, mantendo-se e operando em permanência sempre dentro 

das zonas intervencionadas. Caso o material obtido não seja imediatamente utilizado, deve ser depositado e acondicionado em local 

adequado para o efeito, a definir pela Equipa do Acompanhamento Ambiental. A envolvente da britadeira deve estar protegida quando 

se localizar próximo de áreas consideradas sensíveis, de modo a minimizar os impactes decorrentes da disseminação de poeiras 

resultantes da sua utilização. A britadeira deve estar em permanência na obra desde o início até ao fim dos trabalhos em que seja 

necessária. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM96 - O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura fechada ou devidamente 

acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM97 - Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 
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MM98 - O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem ao máximo o incómodo para as populações. Caso seja 

inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto possível e ser efetuado a velocidade reduzida.  

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM99 - Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do projeto não fiquem obstruídos ou em más condições, 

possibilitando a sua normal utilização por parte da população local. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM100 - Alertar as povoações mais próximas de eventuais condicionamentos previstos na circulação viária. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM101 - No caso da construção da linha elétrica, evitar a abertura de novos acessos. No caso de não existirem acessos que sirvam os 

propósitos da obra, devem ser apenas abertos trilhos que permitam a passagem do equipamento e da maquinaria envolvida na fase 

de construção, os quais terão que ser devidamente naturalizados no final da obra. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

MM102 - No final das intervenções proceder à colocação da terra vegetal, se e quando aplicável, nas áreas perturbadas durantes a 

fase de construção, procedendo antes à limpeza de todo e qualquer material alóctone. 

Esta medida, encontra-se integrada no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) (apresentado na pasta EA20 – Anexo 2 

do Volume III) a integrar no Caderno de Encargos da Obra. 

5.4.3/ Fase de exploração 

MM103 - A substituição de grandes componentes do projeto, entendida como toda a atividade que requeira intervenção de grua, deve 

respeitar medidas de minimização semelhantes às que uma atividade equivalente tem durante a fase de construção do projeto e que 

se encontram vertidas no presente parecer. A Autoridade de AIA deve ser avisada previamente da necessidade desse tipo de 

intervenção, bem como do período em que ocorrerá. No final da intervenção deve ser enviado à Autoridade de AIA um relatório 

circunstanciado, incluindo um registo fotográfico detalhado, onde se demonstre o cumprimento das medidas de minimização e a 

reposição das condições tão próximas quanto possível das anteriores à própria intervenção. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM104 - As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas, devendo ser compatibilizada a 

presença do parque com as outras atividades presentes. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 
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MM105 - Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida ao empreiteiro para consulta 

a planta de condicionamentos atualizada, incluindo todos os elementos patrimoniais que se venham a identificar na fase de construção, 

e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM106 - Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 

afeto, em áreas anteriormente não afetadas, deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico dos trabalhos. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM107 - A iluminação do projeto e das suas estruturas de apoio deve ser reduzida ao mínimo recomendado para segurança 

aeronáutica, de modo a não constituir motivo de atração para aves ou morcegos. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM108 - Implementar um programa de manutenção de balizagem, comunicando à ANA qualquer alteração verificada e assegurar uma 

manutenção adequada na fase de exploração do projeto para que o sistema de sinalização funcione nas devidas condições. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM109 - Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos para os 

operadores de gestão de resíduos. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM110 - Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos devem ser recolhidos e armazenados em 

recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e enviados a destino final apropriado, 

recebendo o tratamento adequado a resíduos perigosos. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM111 - Fazer revisões periódicas com vista à manutenção dos níveis sonoros de funcionamento dos aerogeradores. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com D CAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 
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MM112 - Caso o funcionamento dos aerogeradores que constituem o Sobreequipamento venham a provocar 

interferência/perturbações na receção radioelétrica em geral e, de modo particular, na receção de emissões de radiodifusão televisiva, 

devem ser tomadas todas as medidas para a resolução do problema. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 

MM113 - Se surgir alguma conflitualidade com o funcionamento dos equipamentos de feixes hertzianos da força aérea, devem ser 

efetuadas as correções necessárias. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

MM114 - Manter, com as necessárias adaptações, o mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações criado na fase de construção. Elaborar um relatório relativo à receção e processamento das 

reclamações e pedidos de informação recebidos através do mecanismo de comunicação a criar para o efeito. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

5.4.4/ Fase de desativação 

MM115 - Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do parque eólico e a dificuldade de prever as condições ambientais locais 

e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do projeto, apresentar a 

solução futura de ocupação da área de implantação do projeto. Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo 

do quadro legal então em vigor, deve ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente as ações a ter 

lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa 

passar pela desativação, deve ser apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

• Ponderação da remoção total ou parcial das sapatas de betão dos aerogeradores; 

• Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os 

instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

• Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

• Destino a dar a todos os elementos retirados; 

• Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

• Apresentação de medidas de minimização a implementar que poderão ser as mesmas da fase de construção, dadas as ações a 

desenvolver serem muito semelhantes às realizadas nesta fase; 

• Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no momento da aprovação do projeto, sendo 

complementadas com o conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

Dado que este elemento adicional é referente unicamente ao Projeto de Execução do Parque Eólico de Morgavel, (já avaliado num 

RECAPE separado e com DCAPE emitida), no âmbito do presente relatório não são apresentados os respetivos elementos. 
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MM116 - Deve ser assegurado o acompanhamento arqueológico. 

Esta medida será cumprida conforme exigido pela DIA, e foi incluída no Anexo 1.22 do Volume III, onde é apresentada uma compilação 

das medidas cuja conformidade com a DIA não são verificáveis nesta fase de desenvolvimento do projeto e as quais serão 

implementadas quando for exequível. 

5.5/ PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA 

No RECAPE deve ser apresentado o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O Acompanhamento Ambiental da Obra 

(AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir mencionados: 

1. O acompanhamento ambiental da obra deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do planeamento desta, e estender-

se até à conclusão da construção. 

2. Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos ambientais requeridos na DIA 

e DCAPE, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local 

de implantação do projeto, após este ter sido devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com 

estacas e/ou balizagens). 

3. Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido a processo de AIA, ou às atividades de construção previstas, 

deve o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação da Autoridade de AIA. 

4. Os objetivos deste Plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos: 

> Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como da legislação ambiental 

aplicável às ações desenvolvidas na obra; 

> Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais negativos; 

> Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de projeto e a situações imprevistas, resultantes 

ou não de reclamações; 

> Analisar a implementação, cumprimento e eficácia das medidas. 

5. A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com formação na área de Ambiente 

ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento Ambiental da Obra, esta equipa deve integrar a Equipa de 

Acompanhamento Arqueológico. A EEA deve, nomeadamente, assegurar e verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar 

visitas periódicas à obra (ajustada às necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações 

Ambientais (identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em vigor, com a DCAPE 

ou com o PAAO, ou situações que ainda que não constituam Não Conformidade mas carecem da tomada de medidas de 

minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria) e elaborar RAAO, de acordo com a estrutura apresentada, mais à frente 

neste capítulo. 

6. O PAAO deve apresentar, nomeadamente, um cronograma atualizado da obra, a metodologia a adotar no AAO, as medidas de 

minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável à obra, a periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento 

Ambiental da Obra (RAAO), a enviar à Autoridade de AIA, e as plantas de condicionamentos. 

7. A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o parque eólico e linhas elétricas, à escala 1:5000 ou superior, no caso do 

parque, e 1:25 000 ou superior, no caso das linhas. Estas plantas devem apresentar todos os elementos do projeto, áreas dos 

estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo que provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os níveis 

de salvaguarda necessária - zonas exclusão, áreas interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas 

as pessoas afetas à obra. 

8. Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local do projeto a realizar pela EEA, 

projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado, dando informação, nomeadamente, de qualquer 

alteração/adaptação do projeto ou medidas de minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados Relatórios 

Parcelares do AAO que devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO, as visitas 
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efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais Constatações Ambientais e verificação do 

cumprimento das medidas de minimização, apoiado num adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes 

relatórios propostas de alterações ao projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta que acompanha o 

RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências. Os documentos apresentados devem estar de acordo com o 

previsto no ponto 2 do Anexo V da Portaria n.º 395/2015, de 4 de novembro. Para o registo fotográfico, deve ser estabelecido 

um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra 

das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses "pontos de 

referência" de forma a permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da 

obra assim como a envolvente. 

9. No que concerne à verificação do cumprimento das medidas de minimização, acresce a necessidade ser efetuada uma análise 

aprofundada das condições da DCAPE, nomeadamente, o seu modo de implementação, o seu cumprimento, as constatações de 

incumprimento identificadas e a sua eficácia, bem como as respetivas demonstrações, através de apoio documental, fotográfico 

ou cartográfico (através das plantas de condicionamentos mais atualizadas). Para uma melhor interpretação, o registo fotográfico 

pode ainda estar associado a um mapa/diagrama que identifique geograficamente as intervenções ilustradas. 

O PAAO pode ser consultado na pasta EA20 – Anexo 2 do Volume III. 
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6/ LACUNAS DE CONHECIMENTO 

Não se reconhecem lacunas de conhecimento que impeçam a tomada de decisão fundamentada relativamente ao projeto em análise. 

7/ CONCLUSÃO 

No âmbito da legislação da Avaliação de Impacte Ambiental de projetos, pretendeu-se com o presente documento demonstrar a 

conformidade do Projeto de Execução da Linha Elétrica de Muita Alta Tensão de ligação entre a SE de Morgavel e a SE de Sines, com 

as condicionantes impostas na DIA emitida no âmbito do Estudo Prévio e respetivo Parecer da Comissão de Avaliação do processo de 

AIA n.º 3308. 

No EIA do Estudo Prévio do projeto foi avaliado um conjunto de elementos, nomeadamente no que respeita a posições de apoios, 

subestação e acessos. No caso concreto da LMAT, em Estudo Prévio foi aprovado um corredor com 400 metros de largura, tendo sido 

desenvolvido o Projeto de Execução no seu interior, à exceção de um apoio, que por motivos técnicos, teve de ser ligeiramente 

desviado do corredor. Também a área do estaleiro foi alterada face à localização apresentada inicialmente. Esta alteração visou reduzir 

de forma significativa a afetação de sobreiros. Em ambos os casos, as áreas foram previamente estudadas e avaliadas. Devido as estas 

alterações, considera-se que o layout apresentado em Projeto de Execução acarreta impactes negativos de magnitude e significância 

inferiores, face ao layout apresentado em fase de Estudo Prévio. 

O presente Projeto de Execução respeita a solução da hipótese A, aprovada na DIA (com as devidas considerações anteriormente 

mencionadas), considerando as condicionantes ao projeto identificadas na Declaração de Impacte Ambiental. Durante esta fase do 

projeto foram elaborados estudos complementares no sentido de ser dado cumprimento aos termos e condições fixadas na DIA, 

nomeadamente:  

• Levantamento do Património Arqueológico e Arquitetónico;  

• Levantamento das áreas de povoamento de sobreiros; 

• Plano de Gestão e Controlo de Espécies Invasoras; 

• Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra;  

• Projeto de Intervenção das Áreas Intervencionadas; 

• Programa de Monitorização da Avifauna. 

Com a aplicação de medidas de minimização, em parte já incluídas no próprio projeto e com a sistematização das que se aplicam à 

fase de construção e que serão integradas no Caderno de Encargos da Obra, considera-se haver garantia de uma significativa 

minimização de impactes. 


