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1 INTRODUÇÃO
O presente documento constitui a Nota Técnica justificativa da não realização da Avaliação
Ambiental Estratégica (AAE) do PDIRT - Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede Nacional
de Transporte (RNT) de Eletricidade para o período 2020 – 2024 (2029).
O PDIRT é um instrumento de planeamento da Rede Nacional de Transporte (RNT) de eletricidade
consagrado na lei. É um plano no qual se definem as estratégias de evolução e modernização da
rede de transporte de eletricidade, identificando-se as infraestruturas a construir, remodelar ou
modernizar, os investimentos necessários, a respetiva calendarização, monitorização e
seguimento. A sua conceção procura responder à necessidade de garantir a articulação entre o
Transporte e a Distribuição de eletricidade em território nacional e no Mercado Ibérico de
Eletricidade (MIBEL), e faz-se no quadro das orientações da Rede Europeia dos Operadores das
Redes de Transporte (ENTSO―E), nomeadamente do respetivo plano decenal de desenvolvimento
da rede, à escala comunitária, – “Ten-Year Network Development Plan” (TYNDP) e das
recomendações decorrentes das consultas públicas promovidas pela REN e pela ERSE, sobre versões
anteriores do Plano.
De acordo com o contexto legal vigente para a AAE (Decreto-Lei n.º 232/2007 de 15 de junho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 58/2011 de 4 de maio), “…compete à entidade responsável pela
elaboração do plano ou programa averiguar se o mesmo se encontra sujeito a avaliação
ambiental…”, salientando-se que “…a decisão de qualificação ou de não qualificação …, incluindo
a respectiva fundamentação, deve ser disponibilizada ao público pela entidade responsável pela
elaboração do plano ou programa através da sua colocação na respectiva página da Internet…”.
Planos da natureza do PDIRT 2020-2024 (2029), em regra, estão sujeitos a Avaliação Ambiental,
uma vez que se enquadram, pelo menos, numa das seguintes alíneas do artigo 3º do referido
DL n.º 232/2007:
a)

b)

c)

Os planos e programas para os sectores da agricultura, floresta, pescas, energia, indústria,
transportes, gestão de resíduos, gestão das águas, telecomunicações, turismo, ordenamento urbano
e rural ou utilização dos solos e que constituam enquadramento para a futura aprovação de projetos
mencionados nos anexos I e II do Decreto-Lei nº 69/2000, de 3 de maio, na sua atual redação
(revogado e atualmente substituído pelo Decreto – Lei nº 151-B/2013, de 31 de outubro);
Os planos e programas que, atendendo aos seus eventuais efeitos num sítio da lista nacional de
sítios, num sítio de interesse comunitário, numa zona especial de conservação ou numa zona de
proteção especial, devam ser sujeitos a uma avaliação de incidências ambientais nos termos do
artigo 10º do Decreto-Lei nº 140/99, de 24 de abril, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº
49/2005, de 24 de fevereiro;
Os planos e programas que, não sendo abrangidos pelas alíneas anteriores, constituam
enquadramento para a futura aprovação de projetos e que sejam qualificados como suscetíveis de
ter efeitos significativos no ambiente.

No entanto, de acordo com a mesma legislação e ao abrigo do mesmo artigo 3º, refere-se que:
2.
3.

Compete à entidade responsável pela elaboração do plano ou programa averiguar se o mesmo se
encontra sujeito a avaliação ambiental.
A sujeição do plano ou programa a avaliação ambiental pode ser objecto de consulta promovida pela
entidade referida no número anterior às entidades às quais, em virtude das suas responsabilidades
ambientais específicas, possam interessar os efeitos ambientais resultantes da aplicação do plano
ou programa, designadamente a Agência Portuguesa do Ambiente, o Instituto da Conservação da
Natureza e da Biodiversidade, I. P., o Instituto da Água, I. P., as Administrações de Região
Hidrográfica, I. P., as comissões de coordenação e desenvolvimento regional, as autoridades de
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saúde ou os municípios da área abrangida pelo plano ou programa, as quais dispõem de 20 dias para
apresentarem as suas observações.

É justamente com base nestes pontos 2 e 3 que se enquadra a presente Nota Técnica justificativa
da não realização da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) do PDIRT - Plano de Desenvolvimento
e Investimento da Rede Nacional de Transporte (RNT) de Eletricidade para o período 2020 – 2024
(2029).
O primeiro argumento a sustentar esta pretensão por parte da REN, enquanto entidade responsável
pela elaboração do plano, prende-se com a questão factual da existência de edições anteriores do
PDIRT já sujeitas aos correspondentes exercícios de avaliação ambiental, sendo certo que parte
integrante desses planos correspondem às estratégias que compõem o 1º quinquénio deste PDIRT
e, portanto, já foram avaliadas, conforme legalmente se requere. Esta permanência das
estratégias, que atravessam vários planos subsequentes, decorre da circunstância dos planos se
realizarem de dois em dois anos, abrangendo sucessivos períodos de dez anos. Ora, se atendermos
a que a rede elétrica se trata de uma infraestrutura em que os investimentos realizados respondem
a tendências que se desenvolvem no médio e longo prazo tal como, aliás, a evolução da própria
infraestrutura e a concretização dos investimentos, o requisito geral e abstrato de requerer a
avaliação destes planos resulta fácil e inevitavelmente na redundância de exercícios de avaliação.
Acresce ainda que, como se evidenciará neste documento, o Quadro de Referência Estratégica
(QRE), o Quadro de Governação (QG) e as Questões Estratégicas (QE) e as Questões Ambientais e
de Sustentabilidade (QAS) do PDIRT 2020-2024 (2029) não tiveram alterações significativas
relativamente ao do período de avaliação anterior (2018-2027).
No que respeita ao enquadramento relevante para o sector, tanto em termos nacionais como
internacionais, estão previstas algumas alterações que poderão ter reflexo na definição de
estratégias e objetivos nacionais e transfronteiriços. Adicionalmente, para o exercício de avaliação
ambiental de planos, também existe a expectativa de alguma evolução que consubstancia
potenciais impactos nas orientações a seguir. Assim, considera-se que a realização de um novo
exercício de avaliação ambiental para a presente edição do Plano será prematura,
impossibilitando, até, que se vertam as necessárias reflexões associadas ao novo QRE que se
avizinha.
É importante referir que, em relação a possíveis investimentos elencados neste PDIRT para o
segundo quinquénio do período a que reporta, ainda existirão mais duas edições do Plano onde a
necessidade de realização destes investimentos será reavaliada. A aprovação dos referidos
investimentos será suportada pela devida avaliação ambiental, no contexto do QRE, QG e QE que
se avizinha, pelo que se pode admitir que fazê-lo no âmbito da presente edição do Plano é
prematuro e desajustado.
Considera-se que, em linha com o anteriormente exposto, uma vez eliminada a incerteza em
relação aos enquadramentos nacional e internacional para o sector da energia (nomeadamente
com a estabilização do quadro legal associado – o Pacote Energia-Clima, RNC 2050, PNEC 2030
e o PNI 2030) e aos resultados dos projetos entretanto realizados, se deverá então analisar a
necessidade da respetiva avaliação numa das próximas edições do PDIRT.

Nota Técnica Justificativa da não realização da Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT 2020-2024 (2029)
Página 2

2 AVALIAÇÃO AMBIENTAL ANTERIOR
2.1 Introdução
No âmbito do processo de elaboração do anterior Plano de Desenvolvimento e Investimento da
Rede Nacional de Transporte (PDIRT 2018-2027) realizou-se a correspondente Avaliação Ambiental
Estratégica (AAE). Em linha com a legislação de enquadramento, bem como com a literatura da
área e as boas práticas disseminadas, entendeu-se que este procedimento constituiria um passo
relevante e útil para a definição e implementação do plano e para a sistematização das
responsabilidades institucionais. Acresce ainda que se considerou ser um contributo substancial
importante para a identificação dos riscos e das oportunidades que o PDIRT 2018-2027 enfrentaria
a médio e longo prazo e, em consequência, conseguir reduzir os primeiros e reforçar as segundas.
Assim, a AAE acompanhou a preparação do referido Plano, tendo sido desenvolvida em articulação
permanente com o mesmo. Esta metodologia permitiu que o resultado da avaliação ambiental,
devidamente enquadrado pelo Quadro de Referência Estratégico (QRE), pelas Questões
Estratégicas (QE), pelas Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS), pelos Fatores Críticos
para a Decisão (FCD) e, finalmente, pelos resultados da consulta pública, pudesse ser incorporado
na versão final do plano, enriquecendo as suas opções estratégias. A preocupação subjacente à
AAE de produzir informação focada, substantiva e útil, do ponto de vista da sustentabilidade
ambiental do plano, confirmou-se como um pilar fundamental no processo de decisão e reforçou
a efetiva viabilidade da operacionalização da fase de monitorização do mesmo, nomeadamente
através da definição de indicadores adequados.
Este processo de realização da AAE seguiu todas as formalidades previstas na legislação em vigor
(DL nº232/2007 alterado pelo DL nº58/2011), nomeadamente no que respeita à:





elaboração do Relatório de Fatores Críticos para a Decisão (FCD) e respetiva Consulta Pública (CP) das
Entidades com Responsabilidades Ambientais Específicas (ERAE);
elaboração e revisão do Relatório Ambiental (RA) e respetivo Resumo Não Técnico (RNT);
realização de uma Consulta Institucional e de uma Consulta Pública e;
preparação da Declaração Ambiental (DA).

Os documentos relativos às diferentes etapas do processo de AAE encontram-se publicados no
sítio da REN
(http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/publicacoes/Paginas/AvaliacaoAmbientalEstrategic
a.aspx), nomeadamente:





Relatório dos Fatores Críticos para a Decisão (RFCD)
Relatório Ambiental (RA);
Resumo Não Técnico (RNT);
Declaração Ambiental (DA).

Refere-se ainda que todos os documentos finais como o RFCD, RA, RNT e DA, incorporaram as
sugestões e pareceres das entidades consultadas, pertinentes para o desenvolvimento do Plano.

2.2 Avaliação Ambiental do PDIRT 2018 -2027
O exercício de avaliação realizado no âmbito da AAE do PDIRT 2018-2027 procurou identificar as
oportunidades, os riscos e os efeitos no ambiente que decorrem da concretização do plano,
avaliando os aspetos potencialmente valorizadores do ambiente, bem como os aspetos que deverão
ser acautelados pelo seu potencial de impactos penalizadores do contexto ambiental. Esta
avaliação incidiu, não só nas ações de implementação do plano, como em posteriores ciclos de
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planeamento e nas ações de gestão e monitorização do plano, assim como sobre o sistema de
governação associado às diferentes responsabilidades institucionais.
A avaliação ambiental do PDIRT 2018-2027 integrou os projetos que o operador da rede de
transporte (ORT) considerou necessários para dar resposta ao planeamento coordenado com a Rede
Nacional de Distribuição (RND), com o Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL), com as orientações
da Rede Europeia dos Operadores das Redes de Transporte (ENTSO―E) e com as recomendações
decorrentes das consultas públicas promovidas pela REN e pela ERSE.
A nível estratégico e em particular em relação ao recurso solar, o ORT procurou acomodar o
crescente número de manifestações de interesse de ligação à RNT por parte dos promotores de
parques de energia assentes nesta fonte de energia renovável. Para tal, o ORT sentiu necessidade
de identificar soluções técnicas para a receção de montantes mais elevados de energia no Alentejo
e Algarve que respeitassem os critérios regulamentares e o enquadramento legal em vigor.
Salienta-se que a sua materialização e a decisão final de investimento destas novas ligações estão
sujeitas à avaliação da sua oportunidade por parte do Concedente (Estado Português).
Neste contexto, com a análise da rede existente e a potencial localização desses novos projetos,
foram equacionadas três possíveis estratégias que permitem a receção de montantes mais elevados
de energia de origem renovável nas zonas mais interiores do Baixo Alentejo e Algarve, por
transferência de capacidade do litoral alentejano.

Estratégia A - Novo eixo a 400 kV Ferreira do
Alentejo – Ourique – Tavira
 com corredores desenvolvidos ao longo dos eixos
existentes, sempre que viável e ambientalmente mais
favorável
 permite melhorar o equilíbrio dos fluxos de potência no
Baixo Alentejo e Algarve

 permite disponibilizar capacidade de receção em zonas
Estratégias em avaliação
Estratégia A (A)
Estratégia B = A +
Estratégia C = A +

SE Divor

SE Alqueva
SE Ferreira
do Alentejo

SE Ourique

de elevado potencial FER

Estratégia B - Novo eixo a 400 kV Ferreira do
Alentejo – Ourique – Tavira + nova ligação a 400 kV
Divor - Ferreira do Alentejo
 com corredores desenvolvidos ao longo dos eixos
existentes, sempre que viável e ambientalmente mais
favorável.
 permite disponibilizar capacidade de receção em zonas
de elevado potencial FER.

Estratégia C - Novo eixo a 400 kV Ferreira do
Alentejo – Ourique – Tavira + nova ligação a 400 kV
Divor – Alqueva
 com corredores desenvolvidos ao longo dos eixos
existentes, sempre que viável e ambientalmente mais
favorável.

SE Tavira

 permite disponibilizar capacidade de receção em zonas
de elevado potencial FER.

Figura 1 - Representação esquemática e descrição sumária das estratégias avaliadas (IC-FEUP & REN, 2018)

Considerou-se, assim, que um novo eixo, a 400 kV, entre Ferreira do Alentejo, Ourique e Tavira
seria bastante vantajoso para a integração na rede da produção proveniente de novas centrais de
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FER solar, razão pela qual este novo eixo integra as três estratégias apresentadas e avaliadas na
AAE realizada (ver Figura 1). As outras duas opções, na parte em que não integram este troço que
se admite como comum, incluem a ligação, também a 400 kV, a Divor (Divor-Ferreira do Alentejo)
ou a Alqueva (Divor-Alqueva) e serão equacionadas se existirem objetivos de integração e
condições de rede que as justifiquem (e, ainda assim, considerando a hipótese de realização de
apenas uma destas duas ligações).
A seleção da estratégia preferencial, concretizou-se em dois momentos de avaliação:
a) numa avaliação ambiental focada em cada um dos FCD, através de uma análise comparativa
das estratégias alternativas avaliadas, com base em diferentes critérios de avaliação (ver lista
anterior ao Quadro 1) selecionados com a preocupação de traduzirem as questões mais
relevantes para cada FCD:
FCD1 – Coesão Territorial e Social, que inclui Ordenamento do Território (C1),
Competitividade Económica (C2) e Equidade Social e Territorial (C3).
Avaliação dos contributos da rede para a coesão territorial e social, integrando três vertentes
de análise: o ordenamento do território, a competitividade económica e a equidade social e
territorial. O exercício aplicado às estratégias propostas para avaliação faz-se numa escala
macro, e também à escala local.
No ordenamento do território avalia-se a compatibilidade da rede de transporte com o modelo
de desenvolvimento territorial e o nível de interferência da rede com diferentes usos de solo;
na competitividade económica analisam-se essencialmente os contributos para o
desenvolvimento, a segurança no abastecimento, o potencial de mercado exterior e
mobilização dos recursos energéticos locais; e por fim, na equidade social e territorial, avaliamse questões associadas à perceção de risco, à utilização e/ou proximidade a corredores
existentes e ao risco por acidentes associados à ocorrência de sismos.
FCD2 – Alterações Climáticas, onde se abordam as vertentes da mitigação (C1) e da adaptação
(C2) às Alterações Climáticas.
A estreita relação do tema Alterações Climáticas com o sector energético e, em particular, com
o sector electroprodutor (quer do ponto de vista das estratégias de adaptação, mas, sobretudo,
do ponto de vista das estratégias de mitigação, nomeadamente através da prossecução dos
objetivos de redução de emissões de GEE) é por si, evidência e fundamentação suficiente e
sólida da adequação e justeza da seleção do FCD Alterações Climáticas no âmbito desta AAE.
Neste caso, pretende-se com este FCD avaliar o grau de convergência e compromisso com a
trajetória do país em matéria de mitigação e adaptação às alterações climáticas, tendo em
conta as especificidades do sector. Neste sentido, identificaram-se dois critérios de avaliação
- articulação com políticas e estratégias de mitigação e capacidade adaptativa da rede e
infraestruturas -, que se considerou corresponderem às duas vias de intervenção anteriormente
referidas.
O primeiro critério pretende avaliar se as estratégias estão em sintonia com os objetivos
emanados das políticas e estratégias nacionais e europeias para o sector energético,
concretamente para a redução de emissões de GEE.
O segundo critério pretende avaliar o comportamento da RNT face a fenómenos descritos nos
cenários climatéricos para um futuro de médio prazo (aumento da temperatura, precipitação
intensa ou redução da precipitação e ventos), bem como aos efeitos mais relevantes que estes
têm na rede como o aumento do risco de danos na rede, infraestruturas e equipamentos,
provocados por incêndios, secas, inundações, deslizamento de terras, nevões ou temporais com
ação conjunta de vários agentes climáticos.
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FCD3 – Capital Natural e Cultural, que se refere à interferência com a Biodiversidade e Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (C1), com a potencial afetação da Paisagem e do Património
Cultural e Natural (C2).
Sob o título do presente FCD, integram-se as preocupações mais diretamente relacionadas com
a necessidade de salvaguarda e conservação da biodiversidade e do conjunto dos valores e
recursos naturais existentes, bem como da proteção e preservação dos recursos paisagísticos e
dos elementos do património cultural, tendo-se identificado como critérios de avaliação:
interferência com a biodiversidade e sistema nacional de Áreas Classificadas e afetação da
paisagem e património cultural e natural, considerando-se que estes representam as duas
temáticas mais significativas e potencialmente mais afetadas pelas estratégias em avaliação.
O primeiro critério avalia a interferência do Plano com a conservação de espécies e habitats
(fauna e flora) e o atravessamento de zonas críticas de espécies de fauna. O segundo critério
incide sobre a avaliação da potencial interferência das estratégias em avaliação com a paisagem
natural e humanizada, assim como do grau de afetação dos elementos patrimoniais naturais e
culturais, incluindo o património arquitetónico e arqueológico de relevância internacional,
nacional e regional, classificados ou com valor histórico e cultural inventariado.
b) numa avaliação ambiental integrada, ponderada e comparativa, considerando os três FCD.
Deste segundo momento - a avaliação integrada, ponderada e comparativa das alternativas -,
no quadro dos FCD identificados para este Plano, resultou a seleção e recomendação da
Estratégia A, por apresentar uma combinação de resultados, para os diversos FCD e respetivos
critérios de avaliação (identificados no Quadro 1), mais equilibrada, prevendo-se que venha a
utilizar, em cerca de 50% da sua extensão, corredores já existentes e por, na parte
remanescente, se desviar de algumas condicionantes relevantes, nomeadamente as
relacionadas com a Biodiversidade e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas. O resultado
dessa avaliação está resumido no Quadro 2.

Quadro 1 – Síntese dos Critérios de avaliação considerados na avaliação integrada, ponderada e comparativa

FCD1

FCD2

FCD3

C1.1

Atravessamento de áreas urbanas

C1.2

Interferência com espaços de atividades económicas, infraestruturas e áreas legalmente condicionadas

C2.1

Variação da capacidade de interligação

C2.2

Variação da capacidade de receção de nova produção na RNT

C2.3

Variação da capacidade de interligação com a RND

C3.1

Ações de sensibilização à população

C3.2

Utilização e/ou proximidade a corredores existentes

C3.3

Atravessamento de áreas com maior intensidade sísmica (histórica)

C1.1

Pedidos de ligação à rede de FER solar

C1.2

Contribuição expectável da FER solar no mix energético da rede

C2.1

Extensão de linha localizada em áreas vulneráveis às alterações climáticas

C2.2

Número de subestações localizadas em áreas vulneráveis às alterações climáticas

C1.1

Intersecção de áreas classificadas

C1.2

Atravessamento de zonas críticas de espécies da fauna (com exceção de aves e quirópteros)

C1.3
C1.4

Atravessamento de zonas críticas para as espécies de aves com estatuto de conservação desfavorável
mais
suscetíveis
à colisão
Proximidade
a abrigos
de quirópteros de importância nacional

C2.1

Fragmentação de unidades de paisagem

C2.2

Afetação dos valores paisagísticos de relevância internacional, nacional e regional
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Quadro 2 – Síntese da avaliação ambiental por FCD e critério de avaliação

Estratégia Estratégia Estratégia
A
B
C

Critério

Observações

FCD1: Coesão Territorial e Social

Ordenamento do
Território

Competitividade
económica
Equidade social e
territorial

C1.1

-

--

-

C1.2

-

--

--

C2.1

+

+

++

C2.2

+

++

++

C2.3

+

++

++

C3.1

=

=

=

C3.2

+++

++

+

C3.3

-

--

---

Pela não identificação de habitações isoladas ao
longo da parte norte da Estratégia C (eixo DivorAlqueva), considera-se esta terá menores implicações
que a Estratégia B.
A estratégia A minimiza a interferência com
atividades económicas, infraestruturas e áreas
legalmente condicionadas.
A Estratégia C favorece ligeiramente a capacidade de
interligação relativamente às outras estratégias.
As Estratégias B e C apresentam uma maior
capacidade de receção.
A Estratégia A tem um efeito menos significativo na
capacidade de interligação com a RND.
Ocorreram ações do projeto “Heróis de toda a
espécie” em Évora e Estremoz.
Menor extensão no potencial de utilização de
corredores existentes na Estratégia C.
A estratégia C atravessa a maior extensão de áreas
de intensidade sísmica (histórica) das classes 8 e 9.

FCD2: Alterações Climáticas
Articulação com
políticas e
estratégias de
mitigação

C1.1

+

++

+++

C1.2

+

++

+++

Capacidade
adaptativa da
rede

C2.1

-

--

---

C2.2

-

--

---

A Estratégia C é a mais benéfica no que respeita às
intenções de pedidos de ligação de FER solar. Esta
vantagem deve-se, em grande medida, ao facto de
ter uma maior capacidade de acolhimento das
expectativas do sector electroprodutor de energias
renováveis. Pelas mesmas razões segue-se a
Estratégia B e, por fim, a Estratégia A.
Todas as estratégias avaliadas se encontram expostas
ao risco de incêndio extremo, sendo este majorado
pelas alterações climáticas, tal como previsto pelos
cenários conhecidos. A Estratégia C afigura-se como a
mais suscetível a riscos desta natureza.

FCD3: Capital Natural e Cultural
C1.1

-

---

--

C1.2

=

=

=

C1.3

=

-

=

C1.4

0

0

-

C2.1

=

=

=

Afetação da
Paisagem e
C2.2
Património
Cultural e Natural

=

=

-

C2.3

-

---

--

Classificação simples

+

------

-----

Estratégia preferencial

A

Interferência com
a Biodiversidade e
Sistema Nacional
de Áreas
Classificadas

A Estratégia A surge como a mais favorável por ser a
que apresenta menor extensão de interferência com
áreas classificadas.
Todas as Estratégias interferem marginalmente com
áreas de habitat potencial do lince, considerando a
afetação por um corredor já existente.
A Estratégia B surge como a menos favorável por ser
a que apresenta maior extensão de interferência de
áreas críticas.
A Estratégia C surge como a menos favorável por ser
a única que interfere com a área envolvente do
abrigo do Alqueva.
Considera-se que as Estratégias são similares no que
respeita à potencial alteração do carácter das
unidades de paisagem.
A Estratégia C surge como a menos favorável por ser
a que apresenta maior potencial de interferência
com valores naturais e paisagísticos.
A Estratégia A é a mais favorável pelo menor grau de
afetação do património arquitetónico e arqueológico
inventariado.
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No Quadro 3 apresentam-se, em síntese, o que se consideraram ser as oportunidades e ameaças da
estratégia selecionada como a mais benéfica (Estratégia A), atendendo aos FCD da avaliação realizada.

Quadro 3 – Síntese de oportunidades e ameaças associadas à Estratégia mais favorável: Estratégia A (IC-FEUP & REN, 2018)

Oportunidades

FCD1 – Coesão Territorial e
Social
•Povoamento concentrado permite a
seleção de eixos que evitam
interferência com aglomerados urbanos
•A natureza do projeto permite a sua
compatibilização com os principais
tipos de ocupação do solo
•Reforço da capacidade da RNT e da
interligação com a REE

FCD1 – Coesão Territorial e
Social

•Maior capacidade de integração de FER
solar na RNT

•Atravessamento ou proximidade a
áreas com interesse turístico (já
desenvolvido ou em estudo)

FCD2 – Alterações Climáticas
•Maior diversificação e promoção da
utilização de FER associada ao elevado
potencial dos recursos energéticos
endógenos, designadamente ao grande
potencial de produção de FER solar
•Projeções climáticas existentes
apontam para a prevalência de um
baixo risco de cheias e inundações, a
par de uma baixa intensidade do vento
a 60m de altura, para as regiões do
Algarve e do Alentejo
•Comparativamente com a estratégia
que integra o troço Divor-Alqueva, a
estratégia de desenvolvimento TaviraOurique-Ferreira do Alentejo e, a um
menor nível, a estratégia que integra o
troço Ferreira do Alentejo-Divor,
encontrar-se-ão, previsivelmente,
menos expostas aos impactos das
alterações climáticas

FCD3 – Património Natural e
Cultural
•Menor extensão de linha

•Desvio do troço da atual linha de 150
kV Ourique – Tavira dentro da área
protegida ZPE de Piçarras (12km)
•Menor grau de afetação do património
arquitetónico e arqueológico
classificado e em vias de classificação

FCD2 – Alterações Climáticas
•Incerteza relativamente à
concretização das licenças de
construção de centros produtores
fotovoltaicos
•Necessidade de reservas adequadas à
variabilidade e incerteza das FER
•Necessidade de armazenamento do
excesso de eletricidade oriunda de FER
em períodos de consumo reduzido
•Projeções climáticas existentes
apontam para o aumento dos índices
de aridez e de seca, bem como do
número de dias com risco de incêndio
extremo nas regiões do Algarve e do
Alentejo
•Para qualquer uma das estratégias, a
exposição da RNT ao risco de incêndio
extremo tenderá a aumentar
substancialmente até 2100

FCD3 – Património Natural e
Cultural

•Atravessamento do SIC Guadiana e área
Ramsar (ribeira de Odemira e ribeira
do Vascão)
•Proximidade a elementos/ sítios do
património arquitetónico e
arqueológico inventariados

Ameaças

•Desvio do troço da linha de 150 kV F.
Alentejo - Ourique dentro da área
protegida ZPE de Castro Verde (26km)

•Existência de explorações geológicas
na proximidade que implicam uma
análise de compatibilidade em fase
posterior
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A avaliação efetuada incluiu ainda, num esforço de operacionalização de um posterior plano de
seguimento e monitorização, a definição de um conjunto de indicadores, para cada FCD, que não
só correspondam ao objetivo de ‘medir’ a evolução do PDIRT 2018-2027, mas permitam ainda
acompanhar e, se preciso, redirecionar as estratégias de futuros Planos, bem como enquadrar os
projetos que, entretanto, se tenham desenvolvido.
Assim, atendendo aos três FCD avaliados, entende-se que os planos e projetos futuros devem
integrar as orientações patentes na Figura 2.
FCD1 – Coesão Territorial e Social
•Garantir que sejam adotadas soluções estruturais, construtivas e de implantação adequadas ao tipo de zonas
atravessadas, nomeadamente em áreas legalmente condicionadas ou com restrições de uso;
•Assegurar que a solução de implantação da estratégia selecionada se afasta, sempre que possível, de áreas
urbanas e de habitações isoladas;
•Assegurar que a solução de implantação da estratégia selecionada tem em conta o risco sísmico;
•Continuar a promover a realização de ações de sensibilização das populações, à semelhança do realizado no
projeto MEDEA, de forma a aumentar o conhecimento da população sobre infraestruturas desta natureza;
•Sensibilizar a população em geral para os processos de participação pública a decorrer no âmbito de futuros
planos e projetos, nomeadamente no decorrer dos processos de AIA.

FCD2 – Alterações Climáticas
•Assegurar que a estratégia de evolução da RNT contribua para uma incorporação crescente de FER no mix
energético da produção de eletricidade;
•Assegurar que a estratégia de evolução da RNT contribua para a tendência decrescente de emissões de GEE
no setor electroprodutor e, por esta via, para a descarbonização da economia portuguesa;
•Assegurar que a estratégia de evolução da RNT contribua para a resiliência da rede, afastando-se de áreas de
risco associadas a eventos climáticos extremos.

FCD3 – Capital Natural e Cultural
•Deverá ser promovida a troca de informações entre entidades, especialmente aquelas que possuem
responsabilidades ambientais específicas, de modo a privilegiar a atualização dos dados de base,
nomeadamente no que se refere à atualização e acessibilidade das bases de dados de valores patrimoniais e
ecológicos, e respetiva georreferenciação;
•Deverá ser promovida a articulação com as estratégias nacionais e europeias, nomeadamente sobre a
biodiversidade, a paisagem e o património, no sentido de compatibilizar políticas;
•Deverá ser promovida a utilização de corredores/ espaços canais existentes, preferencialmente nas situações
em que os mesmos se encontrem implantados em áreas sensíveis, nomeadamente áreas de importância
conservacionista e áreas de interesse patrimonial;
•Deverá ser aplicado o know-how adquirido com a experiência dos processos de AIA, de modo a minimizar os
efeitos negativos na biodiversidade, nomeadamente na avifauna, e de modo a promover a melhor integração
das infraestruturas na paisagem;
•Deverá ser incentivada a transformação dos corredores da rede elétrica em corredores ecológicos;
•Deverá ser introduzida, em processos de AIA a realizar nos concelhos que integram a Reserva DarkSky®
Alqueva (constituída pelos seis concelhos adjacentes ao Alqueva: Alandroal, Barrancos, Moura, Mourão,
Portel e Reguengos de Monsaraz), a avaliação do potencial aumento da poluição luminosa induzida por novas
infraestruturas elétricas.

Figura 2 - Orientações para planos e projetos futuros (IC-FEUP & REN, 2018)
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Quanto ao programa de acompanhamento da execução da estratégia selecionada, apresentam-se
na Figura 3 os indicadores considerados relevantes no contexto da AAE e dos FCD avaliados.

FCD1 – Coesão Territorial e Social

•Ordenamento do Território
•Número de pedidos de parecer à DGS (através da apresentação dos elementos identificados)
•Extensão (km) de traçados reconstruídos
•Número de participações da REN em Comissões Consultivas de PDMs

•Competitividade Económica
•Número de pedidos de ligação à RNT
•Potência de origem renovável (MW) em funcionamento
•Perdas anuais na RNT (GWh)

•Equidade social e territorial
•Descrição das iniciativas de informação e divulgação dos CEM's
•Caracterização da população abrangida
•Número e custo (€) de projetos de investigação apoiados na área ambiental
•Número de episódios (de natureza sísmica) que resultaram em energia não fornecida

FCD2 – Alterações Climáticas

•Mitigação das alterações climáticas
•N.º de pedidos de ligação efetuados à RNT, por tipo de FER e por ano
•Incorporação de FER, por tipo, na rede por ano (%)
•Taxa de descarbonização do sector relativamente ao ano base

•Adaptação às alterações climáticas
•Rácio do número total de interrupções devidas a eventos climáticos excecionais pelo n.º total de
interrupções no período de um ano
•Rácio da energia não fornecida devido à ocorrência de eventos climáticos extremos pelo total da energia
não fornecida, no período de um ano
•Rácio da duração das interrupções devidas a eventos climáticos excecionais pela duração do n.º total da
globalidade das interrupções, no período de um ano
•Número de eventos climáticos extremos e de caráter excecional que resultaram de planos de emergência no
período de um ano

FCD3 – Capital Natural e Cultural

•Afetação da Paisagem e Património Cultural Natural
•Área artificializada pelas infraestruturas da RNT (ha)
•Rácio entre o número de medidas de minimização relativas à paisagem inscritas em Declarações de Impacte
Ambiental e as medidas efetivamente implementadas
•Número de projetos concretizados no âmbito da integração paisagista
•Número de obras com acompanhamento arqueológico durante a fase de construção
•Descrição das iniciativas de informação e divulgação

Figura 3 - Quadro de Monitorização por Fator Crítico para a Decisão
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O exercício compreendido no processo de AAE do PDIRT 2018-2027 ficou concluído com a realização
de uma consulta pública e institucional às ERAE consideradas relevantes para o Plano em avaliação
e respetiva AAE sobre a versão preliminar do RA.

2.3 Consultas sobre o PDIRT 2018 -2027
De acordo com os procedimentos previstos no quadro legal em vigor, a AAE do PDIRT 2018-2027 foi
submetida à consulta das ERAE, com competências ou interesse nas áreas geográficas abrangidas
nos projetos objeto do Plano, que se passam a elencar:


























Agência Portuguesa do Ambiente
Associação Nacional de Municípios Portugueses
Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Direção Geral de Energia e Geologia
Direção Geral do Património Cultural
Direção Regional de Cultura do Norte
Direção Regional de Cultura do Centro
Direção Regional de Cultura do Alentejo
Direção Regional de Cultura do Algarve
Direção Geral de Saúde
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
ICNF-Norte
ICNF-Centro
ICNF-LVT
ICNF-Alentejo
ICNF-Algarve
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
Comunidade Intermunicipal do Algarve
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo

As consultas relativas à AA do PDIRT 2018-2027 ocorreram em três momentos:
•

•
•

uma divulgação e discussão prévia dos Fatores Críticos para a Decisão, num workshop participativo
institucional. Os resultados dessa consulta institucional foram tidos em consideração na preparação
da versão preliminar do RA e incluíram as recomendações do ICNF-Alentejo, da CCDR-Alentejo, da
CCDR-LVT, da CCDR-N, da DGEG, da APNC e da APA;
sobre uma versão preliminar do PDIRT e, em simultâneo,
sobre uma versão preliminar do Relatório Ambiental do PDIRT 2018-2027.

Relativamente ao último momento de consulta, receberam-se pareceres das seguintes ERAE:





Agência Portuguesa do Ambiente;
Direção Regional de Cultura do Alentejo;
Direção Regional de Cultura do Centro;
Câmara Municipal da Maia.
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Os pareceres recebidos no âmbito da consulta pública foram devidamente considerados, sendo de
referir a nota positiva que a APA deu à identificação das Alterações Climáticas como um FCD para
o plano em avaliação, enumerando um conjunto de aspetos quer no âmbito da mitigação quer no
âmbito da adaptação (nomeadamente os aspetos relacionados com o aumento da resiliência das
infraestruturas existentes, novas ou a modernizar, com o objetivo da redução dos danos, tendo
em conta os impactes das alterações climáticas), que estão abordados na AA.
Globalmente, nos aspetos considerados relevantes, justificados e oportunos, e sempre que tal foi
possível, a REN procedeu à integração desses contributos e sugestões nas soluções adotadas pelo
PDIRT e na correspondente versão final da AA. É o caso, por exemplo, das questões levantadas
relativamente aos fatores ambientais ‘água’ e ‘recursos hídricos’ onde fica claro que, nas fases
posteriores de projeto e da respetiva avaliação ambiental, estes aspetos serão tratados com o
devido detalhe e que as medidas de projeto asseguram a sua compatibilidade com os referidos
fatores ambientais.
Por outro lado, foi também assinalada como importante e a merecer atenção por parte da REN a
questão da monitorização e seguimento do plano. Com efeito, para além de ter sido objeto da
atenção devida e justificada na AAE, nomeadamente com a definição de indicadores de
monitorização para cada FCD (tendo a preocupação de que sejam operacionalizáveis no que
respeito à informação disponível para os aplicar), estão previstos relatórios periódicos de avaliação
e controlo ambiental (RACA).
Resta acrescentar que nenhum dos aspetos salientados nos pareceres recebidos invalidam ou
condicionam a AAE realizada sobre as opções estratégicas do PDIRT 2018-2027, nem a opção pela
estratégia considerada como a mais favorável, a estratégia A. Neste sentido, e relevando o facto
de o PDIRT 2020-2024 (2029) assentar, em grande medida, na permanência inalterada das
propostas e da solução escolhida como ‘Estratégia A’ que constavam do PDIRT anterior (e que já
foram objeto de consulta), conclui-se a este nível, com elevado grau de certeza, que não haveria
contributos substancialmente diferentes.
Finalmente, entendeu-se que as estratégias de evolução da RNT avaliadas, com um contexto
territorial específico (Baixo Alentejo e Algarve) e sem ligações novas e diretas exteriores a
Portugal, não iriam induzir efeitos significativos no ambiente de outro Estado membro, neste caso
em particular, em Espanha, pelo que esta consulta não seria necessária. A rede de interligação
associada a esta parte do território já se encontra consolidada e não estando previstas alterações
no horizonte do PDIRT 2018-2027. Salienta-se, contudo, que no âmbito do processo de AIA n.º 2687,
se efetuou uma consulta ao Reino de Espanha. Também a este nível, o PDIRT 2020-2024 (2029)
apresenta todos os argumentos para que se volte a justificar não ser necessário efetuar uma
consulta transfronteiriça.

2.4 Declaração ambiental do PDIRT 2018-2027
Segundo a legislação atual, o Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 de junho alterado pelo Decreto-Lei
n.º 58/2011, de 04 de maio, a Declaração Ambiental deve incluir:
“…
i. A forma como as considerações ambientais e o relatório ambiental foram integrados no plano ou
programa;
ii. As observações apresentadas durante a consulta realizada nos termos do artigo 7.º e os resultados
da respetiva ponderação, devendo ser justificado o não acolhimento dessas observações;
iii. Os resultados das consultas realizadas nos termos do artigo 8.º;
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iv. As razões que fundaram a aprovação do plano ou programa à luz de outras alternativas razoáveis
abordadas durante a sua elaboração;
v. As medidas de controlo previstas em conformidade com o disposto no artigo 11. º

…”

A Declaração Ambiental do PDIRT 2018-2027 seguiu o recomendado na legislação em vigor e, como
tal, mencionou a forma como se concretizou a interligação entre o PDIRT e a respetiva Avaliação
Ambiental (AA) e incluiu os resultados tanto da Consulta Institucional como da Consulta ao público
em geral, assim como os resultados práticos dessas participações tanto para o PDIRT como para a
AA.
Evidenciaram-se as razões pelas quais a solução estratégica selecionada (Alternativa A) se
considerou a mais adequada por comparação com as restantes, atendendo aos FCD e respetivos
critérios de avaliação. Esta escolha deveu-se, essencialmente, ao facto de “apresentar uma
combinação de resultados, para os diversos FCD, mais equilibrada, prevendo-se que venha a
utilizar, em cerca de 50% da sua extensão, corredores já existentes e por, na parte remanescente,
se desviar de algumas condicionantes relevantes, nomeadamente as relacionadas com a
Biodiversidade e o Sistema Nacional de Áreas Classificadas”.
A Declaração Ambiental do PDIRT 2018-2027 inclui, ainda, as medidas de controlo propostas para
avaliar e controlar “os efeitos significativos no ambiente decorrentes da respetiva aplicação e
execução … a fim de identificar atempadamente e corrigir os efeitos negativos imprevistos”.
Segundo o mencionado, estas medidas “agrupam-se em diretrizes de planeamento e gestão, de
governança e indicadores de monitorização – para o nível estratégico de análise - e em medidas
de mitigação dos efeitos previstos e programa de monitorização a ser considerado em sede de AIA
para o nível de projeto”.
A DA encontra-se disponível na página da Internet da REN referida no capítulo 2, apresentandose agora a ligação direta ao documento de interesse
(http://www.centrodeinformacao.ren.pt/PT/publicacoes/Avaliao%20Ambiental%20Estratgica/PD
IRT%202018-2027/Declara%C3%A7%C3%A3o%20Ambiental_AAE%20PDIRT_2018-2027.pdf).
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3 EVOLUÇÃO EM RELAÇÃO A PLANOS ANTERIORES E RESPETIVO
SEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃO
3.1 Introdução
A REN, enquanto operador da rede de transporte de energia elétrica e entidade responsável pela
elaboração dos Planos de Desenvolvimento e Investimento na RNT (PDIRT), tem procedido à
Avaliação Ambiental dos seus planos, desde que entrou em vigor a legislação ambiental que fez a
transposição da Diretiva Europeia 2001/42/CE relativa à avaliação dos efeitos de determinados
planos e programas no ambiente (Decreto-Lei n.º 232/2007, posteriormente alterado pelo DecretoLei n.º 58/2011).
Desde o início, e de acordo com o respetivo quadro legal e boas práticas em AAE, tem sido
preocupação da REN assegurar a integração adequada e atempada das preocupações ambientais
no respetivo PDIRT, uma vez que os exercícios de AAE desses Planos (já se realizaram 3 ao abrigo
deste enquadramento: PDIRT 2009-2014 (2019); PDIRT 2012-2017 (2022) e PDIRT 2018-2027) são
desenvolvidos em simultâneo com o mesmo, o que permite analisar e inserir, em tempo útil, as
questões identificadas em sede de AAE, incluindo os contributos das ERAE e da consulta pública.
Relativamente ao Seguimento e Monitorização dos Planos realizados e avaliados até ao momento
têm sido seguidas as diretrizes adequadas e legalmente enquadradas, nomeadamente através do
estabelecimento de um protocolo de seguimento que assenta em Diretrizes de Planeamento e
Gestão (DPG) e Diretrizes de Monitorização (DM), tendo dado origem à elaboração periódica de
Relatórios de Avaliação e Caracterização Ambiental (RACA), posteriormente publicados e
divulgados na página da internet da REN (www.ren.pt).
No último exercício de AAE realizado (PDIRT 2018-2027) houve uma particular preocupação na
seleção de indicadores de monitorização (associados a cada FCD), no sentido de assegurar a
viabilidade da sua real operacionalização, tendo em conta que a definição de indicadores de difícil
ou impossível determinação (muitas vezes por falta de informação adequada, ou por
descontinuidade da mesma) pode condenar a eficácia do processo de monitorização e seguimento.
De uma análise sequencial dos vários PDIRT avaliados até ao momento ressalta, finalmente, o facto
de que parte dos investimentos propostos transitam de um plano para o seu subsequente. É uma
realidade que decorre, principalmente:
-

do seu enquadramento legal, estratégico e institucional do PDIRT;
do período de revisão e aprovação dos planos ser muito curto (dois anos); e,
das características das infraestruturas em causa, cuja complexidade implica que a sua concretização
seja morosa, ultrapassando, múltiplas vezes, a vida útil de cada Plano.

Sendo certo que os investimentos realizados anteriormente tiveram um maior enfoque ao aumento
de capacidade da rede para receber e transportar eletricidade proveniente maioritariamente de
energia hídrica e eólica produzida nas zonas do Interior Norte e Centro, identificou-se, nos Planos
mais recentes, a necessidade de criar capacidade de receção para uma maior concentração da
produção de energia proveniente do recurso solar no Alentejo e Algarve.

Nota Técnica Justificativa da não realização da Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT 2020-2024 (2029)
Página 14

3.2 Evolução em relação a Planos anteriores
3.2.1 Introdução
Nesta Nota Técnica procurou-se sistematizar a informação que se considera pertinente para a
justificação de não realização de nova AAE para o PDIRT 2020 – 2024 (2029). Assim, conforme se
tem vindo a fazer ao longo do presente documento, foram consultados os elementos que reportam
a Avaliação Ambiental de anteriores edições do PDIRT, em particular, à edição mais recente do
mesmo.

3.2.2 Quadro de Governação
A AAE do PDIRT 2018-2027 considerou um quadro de governação que evidenciasse as ligações entre
as diferentes entidades e as respetivas áreas de competência, assim como a sua relação com os
FCD definidos. Esta solução pareceu ser a mais adequada, útil e diferenciadora, uma vez que
possibilita uma perceção integrada das áreas de atuação das diferentes entidades e da interligação
entre os respetivos domínios de intervenção.
No Quadro 4 identificam-se, não só as entidades associadas à aprovação, execução e monitorização
deste Plano, como as respetivas áreas de competência e responsabilidades institucionais.
Procurou-se, com esta representação, salientar que as entidades intervêm, em múltiplas situações
e em competências associadas aos diferentes FCD. Esta circunstância, associada à incidência de
feitos de ambientais de natureza distinta no mesmo território, implica a consideração de
interações e articulação de competências e responsabilidades das entidades referenciadas.

Quadro 4 – Quadro de governação associado à Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT 2018-2027 (IC-FEUP & REN, 2018)

Entidades

ONGA’s

População

Operadores da RND

IPMA

DGT

DGPC

ICNF

CCDR

APA

DGEG

ERSE

Governo

ENTSO-E

(âmbitos de interesse, instrumentos
legais, normativos ou de regulação)

REN

Áreas de competência e
Responsabilidades

Câmaras Municipais

(Internacionais, nacionais, regionais, intermunicipais, municipais,
Reguladores, ONGs, …)

Define a visão de longo prazo para o
desenvolvimento da rede elétrica europeia,
estabelecendo um mercado interno europeu
de energia que apoie a agenda europeia do
Clima e Energia.
Define os objetivos nacionais de produção
de energia proveniente de FER
Assegura o cumprimento dos objetivos
nacionais de produção de energia
proveniente de FER
Define estratégias de desenvolvimento do
território municipal e procura assegurar a
compatibilidade de funções com a RNT
Realiza e divulga resultados de estudos
conducentes a avaliar o efeito da adoção de
soluções minimizadoras dos efeitos da RNT

Nota Técnica Justificativa da não realização da Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT 2020-2024 (2029)
Página 15

Entidades

ONGA’s

População

Operadores da RND

IPMA

DGT

DGPC

ICNF

CCDR

APA

DGEG

ERSE

Governo

ENTSO-E

(âmbitos de interesse, instrumentos
legais, normativos ou de regulação)

REN

Áreas de competência e
Responsabilidades

Câmaras Municipais

(Internacionais, nacionais, regionais, intermunicipais, municipais,
Reguladores, ONGs, …)

Garante a exigência de condições que
permitam satisfazer, de forma eficiente, a
procura de eletricidade
Promove a concorrência entre os agentes
intervenientes nos mercados
Assegura a articulação com a rede de
distribuição, contribuindo para a segurança do
abastecimento
Defende uma maior integração de energias
renováveis no sistema energético europeu
(SEE) e uma maior flexibilidade do SEE
Estabelece as Grandes Opções do Plano
2016-2019, na sua versão atual de 2017
Estabelece a Política Energética Nacional
Define os objetivos nacionais de redução de
GEE
Assegura o cumprimento dos objetivos da
Política Energética Nacional,
nomeadamente dos objetivos nacionais de
redução de GEE
Mantém uma base de dados atualizada para
avaliar o grau de cumprimento dos objetivos
nacionais de redução dos GEE
Mantém uma base de dados atualizada para
avaliar o grau de cumprimento dos objetivos
nacionais de produção de energia
proveniente de FER
Mantém de uma base de dados atualizada da
evolução da potência instalada e da
produção renovável injetadas na RNT.
Compila e disponibiliza informação
referente à RNT
Monitoriza a evolução das temperaturas
médias, máximas e mínimas e a frequência
de eventos climáticos extremos.
Desenvolve cenários climáticos de curto e
longo prazo com a escala adequada e
fornecer informação útil aos interessados
Define as perspetivas de desenvolvimento do
território regional, assegurando uma adequada
inserção territorial da RNT com a eventual
salvaguarda de espaços-canal ou corredores
orientadores necessários à concretização das
estratégias da REN, SA.
Participa nos processos de decisão,
nomeadamente, no decorrer dos processos
de AIA.
Compila, identifica e disponibiliza
informação sobre áreas críticas e muito
críticas sob o ponto de vista da conservação
da natureza

Nota Técnica Justificativa da não realização da Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT 2020-2024 (2029)
Página 16

Entidades

ONGA’s

População

Operadores da RND

IPMA

DGT

DGPC

ICNF

CCDR

APA

DGEG

ERSE

Governo

ENTSO-E

(âmbitos de interesse, instrumentos
legais, normativos ou de regulação)

REN

Áreas de competência e
Responsabilidades

Câmaras Municipais

(Internacionais, nacionais, regionais, intermunicipais, municipais,
Reguladores, ONGs, …)

Gere o património cultural em Portugal
Continental; fomenta a investigação, a
inventariação e a divulgação do património
arquitetónico e arqueológico no território
Salvaguarda, valoriza e divulga o património
cultural imóvel, móvel e imaterial
Colabora com a REN durante a elaboração
dos estudos ambientais, para a apreciação
de impactes e tomada de ações preventivas
e de mitigação
Estabelece constante diálogo com as
entidades competentes no âmbito da
utilização do território (Câmaras Municipais,
CCDR, ICNF, entre outras) abarcando a
generalidade das fases dos projetos de
infraestruturas elétricas: fase prévia de
identificação de condicionantes, fase de
estudos ambientais e fase de monitorização.
Legenda:
FCD1 – Coesão Territorial e Social
FCD2 – Alterações Climáticas
FCD3 – Capital Natural e Cultural

Relativamente ao Quadro de Governação do PDIRT 2018-2027, e face ao proposto no âmbito do
PDIRT 2020-2024 (2029), o principal aspeto a ressaltar é a sua permanência que, aliás, acompanha
a transição de propostas da edição anterior do Plano para a presente edição, ou seja, mantendose o quadro geral das propostas, o quadro de entidades com competências e responsabilidades no
âmbito dos potenciais efeitos das mesmas também se mantém. Acresce ainda o facto de, entre
um plano e outro, não ter havido nenhuma reorganização administrativa do Estado que tivesse
motivado alterações de vulto a verter na definição do QG deste plano.

3.2.3 Quadro de Referência Estratégico
Um Quadro de Referência Estratégico (QRE) pode ser definido como um referencial de
macropolíticas com relação direta, ou de alguma forma relevante, com a área do Plano e que
servem de base à avaliação do mesmo. No caso do PDIRT, este quadro acolhe os objetivos
ambientais e de sustentabilidade das macropolíticas estabelecidos em contextos internacionais,
europeus e nacionais relevantes para a avaliação estratégica. O QRE deve fornecer as metas e
orientações políticas que definem a sua direção estratégica. Deve também reconhecer e
considerar outras orientações relevantes de planeamento ou programáticas que possam ter
sinergias ou conflitos com o objeto da avaliação, o que é um requisito legal.
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No âmbito da AAE do PDIRT 2018-2027, para a definição do QRE, identificaram-se e analisaram-se,
no âmbito nacional e internacional, as políticas (Agendas, Estratégias e Convenções), planos e
programas enquadradores do Sector Elétrico. Identificaram-se ainda, para cada caso, as suas
orientações estratégicas mais relevantes bem como as metas e objetivos específicos, nacionais ou
internacionais, para cujo cumprimento o sector energético se vê obrigado a contribuir, em
particular a REN, com um papel relevante, enquanto operador da rede de transporte de energia
elétrica.
O critério de seleção dos documentos mais relevantes esteve associado aos objetivos do PDIRT e
às consequências (positivas ou negativas) da sua implementação em três domínios: a) território e
população, b) energia e alterações climáticas e c) ambiente.
O Quadro 5 inventaria os documentos que enquadraram o QRE do PDIRT 2018-2027, fundamentando
brevemente a sua relação com os três domínios referidos, que também estiveram na base da
definição dos FCD desse Plano, a saber:

Quadro 5 – Quadro de Referência Estratégico da AAE das estratégias de evolução da RNT (IC-FEUP & REN, 2018)

Território
Contribuição para um desenvolvimento mais harmonioso, onde se avaliam questões de natureza territorial
e económica e social, associadas à competitividade e às desigualdades territoriais e sociais, nomeadamente:
 Materialização física da RNT (linhas, subestações e postos de corte e de seccionamento e de transição);
 Localização dos centros de produção;
 Disparidade espacial do consumo de energia elétrica;
 Contraste espacial dos principais espaços de produção e de consumo;
 Promoção de incorporação da energia produzida pelos novos centros de produção FER.
Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável
Estratégia Europa 2020
Política de Coesão Europeia
Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território



Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo
Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve

Programa Nacional para a Coesão Territorial
Plano Estratégico de Transportes e Infraestruturas 2014-2020
Portugal 2020





Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos
Compete 2020
Programa Operacional Inclusão Social e Emprego
Programa Operacional Capital Humano

Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil
Avaliação Nacional de Risco
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Energia e Alterações Climáticas
Contribuição para o setor energético, englobando a produção e o seu respetivo potencial, o transporte da
energia e o consumo, onde se avaliam questões associadas ao mercado da energia, à eficiência energética,
à diversificação de fontes primárias de energia (mix energético) e à mitigação e adaptação às alterações
climáticas, conducentes:
 A uma maior competitividade, crescimento e independência energética e financeira do país;
 À segurança de abastecimento;
 A uma progressiva descarbonização da economia;
 À mitigação dos impactos negativos associados às Alterações Climáticas;
 Ao incremento da resiliência dos sistemas biofísicos e socioeconómicos.
Acordo de Paris



22ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas
(COP22) – Marraquexe
V Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas

Quadro Europeu Clima-Energia para 2030




Diretiva Energias Renováveis
Diretiva de Eficiência Energética
Pacote Europeu Energia-Clima para 2020

Estratégia da União Europeia para a Adaptação às Alterações Climáticas
Quadro de Sendai para a Redução de Risco de Catástrofe 2015-2030
Lei de Bases da Política de Ambiente
Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis para o período 2013-2020
Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética para o período 2013-2016
Quadro Estratégico para a Política Climática
•
•

Programa Nacional para as Alterações Climáticas
Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas

Roteiro Nacional de Baixo Carbono 2050
Compromisso para o Crescimento Verde
Grandes Opções do Plano para 2016-2019
Grandes Opções do Plano para 2017
Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional 2017 - 2030
CELE 2013-2020 – Comércio Europeu de Licenças de Emissão (Diretiva 2009/29/CE do Parlamento Europeu e
do Conselho de 23 de Abril)
Protocolo de Quioto

Ambiente
Contribuição para o desenvolvimento da RNT, respeitando as orientações estratégicas ou programáticas
associadas à componente natural e humana do ambiente e à salvaguarda da qualidade ambiental,
conducentes:
 À conservação e proteção dos elementos naturais (biodiversidade, fauna e flora);
 À conservação e proteção dos elementos patrimoniais (arquitetónicos e arqueológicos);
 À adequada integração da RNT na paisagem.
Convenção Europeia para a Paisagem
 A Paisagem na Revisão dos PDM (DGOTDU)
Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural
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 Proposta de Alteração da Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural
Carta Europeia do Património Arquitetónico
 Convenção para a Salvaguarda do Património Arquitetónico da Europa
Convenção Europeia para a Proteção do Património Arqueológico
Lei de Bases da Política de Ambiente
Lei de Bases da Política do Regime de Proteção e Valorização do Património Cultural
Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (ENCNB 2020 – proposta de revisão)
 Regime Jurídico da Conservação da Natureza e da Biodiversidade
 Convenção Ramsar
 Plano Sectorial da Rede Natura 2000
 Estratégia Nacional para as Florestas
Regime Jurídico de Salvaguarda do Património Imaterial

De uma forma resumida, a análise destes documentos, dando especial atenção às orientações e
diretrizes estratégicas que deles emanam, assim como dos instrumentos legais em vigor, permitiu
identificar e sistematizar, para cada um dos domínios considerados, quais seriam os efeitos
esperados das propostas do PDIRT 2018-2027, assegurando uma contribuição positiva e relevante
da REN no cumprimento dos macro objetivos estratégicos do QRE (Quadro 6).

Quadro 6 - Alinhamento do PDIRT 2018-2027 com QRE (IC-FEUP & REN, 2018)

No Território:

Para a Energia e as Alterações
Climáticas:

 Salvaguardar a integridade física  Reduzir a dependência
do território considerando,
energética do país face ao
sempre que possível, os
exterior
princípios e os critérios
 Reforçar, no contexto europeu,
subjacentes a opções de
as interligações energéticas e
localização de infraestruturas,
consolidar o mercado ibérico da
equipamentos, serviços e
energia
funções patentes nos
 Promover a descarbonização da
instrumentos de gestão
economia em linha com as
territorial
metas europeias definidas para
 Promover a competitividade
o sector electroprodutor
económica
 Incrementar a incorporação de
 Promover a equidade social e
energias renováveis no sector
territorial
electroprodutor
 Promover um desenvolvimento
 Assegurar uma maior resiliência
territorial mais equilibrado
da rede face aos cenários de
aproveitando o caráter
alterações climáticas
descentralizado das FER

Nos vários domínios ambientais
 Promover a conservação e a
proteção de espécies e habitats
 Salvaguardar a adequada
provisão de bens e serviços dos
ecossistemas
 Salvaguardar a paisagem,
preservando o seu carácter,
qualidades e valores
 Assegurar a proteção e a
conservação do património
cultural e natural
 Promover a qualidade
ambiental, paisagística, natural
e cultural

O PDIRT 2020-2024 (2029) constrói-se e apresenta um conjunto de propostas que se articulam com
um QRE que, no essencial, se mantém relativamente à anterior edição do PDIRT e ao qual temos
vindo a fazer alusão. No entanto, cabe aqui ressalvar escassas alterações, nomeadamente:
•
•
•

o Roteiro para a Neutralidade Carbónica (RNC 2050);
o Plano Nacional Energia-Clima (PNEC 2030);
a Directiva CELE 2021-2030 – Directiva EU 2018/410).

Nota Técnica Justificativa da não realização da Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT 2020-2024 (2029)
Página 20

À data, tanto o RNC 2050 como o PNEC 2030 se encontram em Consulta Pública, não existindo
ainda versões finais dos mesmos. Dos documentos identificados não resultam orientações
estratégicas de base ou requisitos legais em sentido diferente dos já considerados, pelo que não
houve necessidade, à data, de prever a reversão de decisões ou estratégias no sector da energia
e, em particular, no desenvolvimento futuro da RNT.

3.2.4 Questões Estratégicas
À semelhança das edições anteriores, o PDIRT 2018-2027 incluía um desenho de soluções de rede
em sintonia com um conjunto de diretrizes estratégicas, a diferentes níveis, considerados
relevantes pelo ORT (Operador da Rede de Transporte), a saber:
•
•
•
•
•
•

Política energética;
Segurança do abastecimento;
Qualidade do serviço;
Competitividade;
Eficiência;
Valorização socio-ambiental.

Em consonância com a REN, enquanto ORT, as alternativas estratégicas submetidas a AAE, nas
anteriores edições do PDIRT, emergem no quadro das orientações da política nacional para o
sector, do Relatório de Monitorização da Segurança do Abastecimento (RMSA), da manutenção dos
padrões de segurança, operação e serviço estabelecidos no Regulamento da Rede de Transporte e
nos Regulamentos de Operação da Rede e da Qualidade de Serviço e da compatibilização com o
plano decenal à escala europeia, com a rede de transporte de Espanha e com a rede nacional de
distribuição.
Sendo uma das responsabilidades do ORT, assegurar a ligação entre as fontes de produção de
energia e o consumo, no enquadramento das políticas energéticas nacionais, foi necessário ter
uma perspetiva dos potenciais novos focos de produção, de modo a identificar as zonas do
território cuja cobertura da RNT, em termos de capacidade de transporte, não é suficiente para
garantir os potenciais volumes de nova potência a ligar.
Acresce ainda que as soluções de rede consideradas pela REN visam ir ao encontro das políticas
energéticas nacionais, nomeadamente no objetivo de tornar o sector energético mais competitivo
e sustentável através da promoção da eficiência energética, do combate à dependência externa,
da diversificação das fontes primárias. Para tal, a criação de condições para incrementar a
exploração do potencial de produção das energias renováveis (nomeadamente de origem solar),
bem como a consideração da eletricidade como um bem transacionável e passível de ser
exportado, requerendo um reforço das interligações com a Europa, são dois aspetos estratégicos
muito presentes no desenho das soluções apresentadas no PDIRT 2018-2027.
Neste sentido, as QE associadas à evolução da RNT do PDIRT 2018-2027, em continuidade das QE
que nortearam a AA do PDIRT 2012-2017 (2022) e do PDIRT 2009-2014 (2019), podem-se sintetizar
nos seguintes desafios:
•
•
•
•
•

Manter o compromisso de satisfazer a procura de energia elétrica;
Apresentar soluções que permitam satisfazer as solicitações de ligação dos novos centros de
produção, em particular, as provenientes do potencial solar, para ligações à RNT;
Contribuir para a descarbonização da economia (estimando-se que a estratégia mínima de
evolução da RNT possa induzir uma redução nas emissões de CO 2 de cerca de 136 kton/ano);
Assegurar um nível de qualidade de serviço compatível com o exigido pelos Regulamentos da
Operação da Rede e da Qualidade de Serviço;
Assegurar as capacidades de interligação com Espanha;
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•

Assegurar a salvaguarda das componentes naturais e humanas do ambiente, relacionadas com
infraestruturas desta natureza.

Assim sendo, e no que respeita às QE do PDIRT 2020-2024 (2029), há a assinalar uma permanência
de desafios, vertidos nas propostas apresentadas que são, no essencial, as mesmas de anteriores
edições do PDIRT e, portanto, já foram objeto de AA.

3.2.5 Questões Ambientais e de Sustentabilidade
As Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) contribuem para a identificação de problemas
e de potencialidades associadas ao Plano, assim como para a identificação das oportunidades de
desenvolvimento e das questões determinantes para a sua avaliação (Partidário, 2012). Não
resultando necessariamente de uma transição direta dos fatores ambientais definidos legalmente,
as QAS devem relacionar-se com os aspetos aí referidos. No caso do PDIRT 2018-2027 selecionaramse as seguintes QAS:










Áreas protegidas de Fauna e Flora;
Património natural e Geossítios;
Património cultural;
Paisagem;
Energia e Alterações climáticas;
Áreas Urbanas;
Perceção do risco, ruído e campos eletromagnéticos;
Uso do solo, espaços-canal e presença de outras infraestruturas;
Riscos naturais.

No essencial, o PDIRT 2020-2024 (2029), pela natureza e características das propostas apresentadas
e atendendo principalmente à permanência das mesmas relativamente à anterior edição do PDIRT,
deve ser considerado no mesmo quadro de QAS, ou seja, sem alterações.

3.2.6 Análise comparativa com outras edições do PDIRT
Até à apresentação da atual proposta de PDIRT, e como se tem vindo a referir, ocorreram três
avaliações ambientais de edições anteriores, a saber:




PDIRT 2009-2014 (2019);
PDIRT 2012-2017 (2022), e;
PDIRT 2018-2027.

Nos quadros seguintes apresentam-se, de uma forma sintética e para as AA realizadas sobre os
respetivos PDIRT, a evolução que ocorreu desde a primeira Avaliação Ambiental até ao momento
presente em que se apresenta esta Nota Técnica sobre a AA do PDIRT 2020 – 2024 (2029).
No Quadro 7 salientam-se as Questões Estratégicas (QE) que têm estado subjacentes à elaboração
das anteriores edições do Plano e à atual proposta de PDIRT.
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Quadro 7 – Evolução das Questões Estratégicas ao longo das AAE realizadas sobre os respetivos PDIRT

PDIRT
2020 - 2024 (2029)
Constata-se que,
na eventualidade
de realização de
AA e à data, as
questões
estratégicas que
norteiam a
expansão da RNT
não sofreram
alterações que
invertam o curso
das diretrizes que
têm vindo a ser
seguidas

2018-2027

2012-2017 (2022)

2009-2014 (2019)

Observações

Perante uma dinâmica de
Manter o
Garantir o
Garantir o
compromisso de
abastecimento dos abastecimento dos evolução do consumo com
alterações de pouca relevância,
satisfazer a procura consumos
consumos
tem sido preocupação constante
de energia elétrica

a manutenção dos
abastecimentos aos diversos tipos
de consumidores, com elevados
padrões de qualidade do serviço.

Apresentar soluções
que permitam
satisfazer as
solicitações de
ligação dos novos
centros de
produção, em
particular, as
provenientes do
potencial solar,
para ligações à RNT

Assegurar
condições
adequadas para a
receção da
produção

Assegurar
condições
adequadas para a
receção da
produção

A produção de eletricidade a
partir de FER tem vindo a ser
incrementada. Os Planos da
última década têm sofrido
ajustes de forma a dar resposta
às metas nacionais de FER,
nomeadamente, quanto ao
crescimento da produção de
energia solar.

Assegurar as
capacidades de
interligação com
Espanha

Assegurar níveis
adequados de
capacidade de
interligação
(MIBEL)

Assegurar níveis
adequados de
capacidade de
interligação
(MIBEL)

As questões relacionadas com o
MIBEL têm-se mantido ao longo
dos vários PDIRT. Os PDIRT mais
recentes tornaram mais explícito
o seu compromisso com a
descarbonização da economia,
em linha com os documentos
nacionais e europeus de
orientação estratégia para o
sector energético.

Assegurar um nível
de qualidade de
serviço compatível
com o exigido pelos
Regulamentos da
Operação da Rede e
da Qualidade de
Serviço

Assegurar níveis
adequados de
qualidade de
serviço

Assegurar níveis
adequados de
qualidade de
serviço

A responsabilidade de assegurar
a qualidade do serviço constitui
uma das obrigações do ORT.
Como tal, em todas as edições
do Plano, a REN indica as ações
a desenvolver para garantir a
manutenção da qualidade de
serviço.

Contribuir para a
descarbonização da
economia
(estimando-se que a
estratégia mínima
de evolução da RNT
possa induzir uma
redução nas
emissões de CO2 de
≈ 136 kton/ano)
Assegurar a
salvaguarda das
componentes
naturais e humanas
do ambiente,
relacionadas com
infraestruturas
desta natureza

Apesar de, desde sempre,
constituir uma das questões
prioritárias na atuação da REN,
apenas na última edição do
PDIRT e na atual proposta se
salienta como uma QE.
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Como se constata, as diretrizes associadas ao incremento das FER na produção de eletricidade, à
qualidade do serviço, à satisfação da procura, ao aumento da capacidade de interligação são
transversais a todas as edições do Plano. Mais recentemente, fruto do contexto internacional e
posterior enquadramento nacional, as preocupações ambientais assumiram maior evidência,
particularmente no que respeita à salvaguarda das componentes naturais e humanas do ambiente
e à participação na descarbonização da economia e passaram a constar das QE enunciadas.

No Quadro 8 evidenciam-se as Questões Ambientais e de sustentabilidade (QAS) que têm estado
subjacentes à elaboração das anteriores edições do Plano e à atual proposta de PDIRT. Da síntese
efetuada conclui-se que as QAS têm permanecido atuais, embora na AA de edições mais recentes
do PDIRT, o enfoque nas questões associadas às Alterações Climáticas, aos riscos e à perceção
desses riscos tenham adquirido uma valorização mais explícita.

Quadro 8 – Evolução das Questões Ambientais e de Sustentabilidade ao longo das AAE realizadas sobre os respetivos PDIRT

PDIRT
2020 - 2024 (2029)
Constata-se que, na
eventualidade de
realização de AA, não
ocorreram alterações que
suscitassem modificações
às QAS, pelo que os
resultados da mesma
seriam muito
semelhantes aos da AA
realizada sobre a última
edição do PDIRT

2018-2027

2012-2017 (2022)

2009-2014 (2019)

Áreas Protegidas de
Fauna e Flora

Fauna e áreas protegidas

Fauna e áreas protegidas

Património natural e
Geossítios

Paisagem e património

Paisagem e património

Energia

Energia

Património cultural
Paisagem
Energia e Alterações
climáticas

Perceção do risco, ruído, Saúde e populações
campos eletromagnéticos
Ruído

Saúde e populações

Áreas Urbanas

Rede urbana, espaço
canal e grandes
infraestruturas

Uso do solo, EspaçosCanal e presença de
outras infraestruturas,
Riscos naturais

Rede urbana, espaço
canal e grandes
infraestruturas

Ruído

No Quadro 9 destaca-se o Quadro de Referência Estratégico (QRE) que tem suportado a elaboração
das anteriores edições do Plano e à atual proposta de PDIRT.
Do que é dado a observar, no que respeita ao Quadro de Referência Estratégico tem havido uma
grande permanência dos documentos considerados relevantes, ressalvando a atualização dos
mesmos em versões sucessivas conformes com a evolução das orientações que definem para os
sectores em causa, em linha com as políticas nacionais e internacionais.
Salienta-se, também, o crescente protagonismo das orientações associadas à descarbonização da
economia na sua relação com a produção e o consumo de energia.
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Quadro 9 – Evolução do Quadro de Referência Estratégico ao longo das AAE realizadas sobre os respetivos PDIRT

PDIRT
2020 - 2024 (2029)
Constata-se que, na
eventualidade de
realização de AA, o
quadro de referência
estratégico se manteria
semelhante. A nota mais
relevante de alteração
está relacionada com a
intenção nacional e
europeia de acelerar a
descarbonização da
economia, conforme
previsto nas edições em
consulta pública do
RNC 2050 e do PNEC 2030
e nas versões mais atuais
do RMSA-E e da Diretiva
CELE

2018-2027
Agenda 2030 das Nações
Unidas para o
Desenvolvimento
Sustentável
Estratégia Europa 2020
Política de Coesão
Europeia

2012-2017 (2022)

2009-2014 (2019)

Estratégia para o
Desenvolvimento
Sustentável da UE

Estratégia para o
Desenvolvimento
Sustentável da UE

Estratégia Nacional de
Desenvolvimento
Sustentável 2005 – 2015

Estratégia Nacional de
Desenvolvimento
Sustentável 2005-2015

Plano Nacional de Acção
Ambiente e Saúde 2008Programa Nacional para a 2013 (PNAAS)
Coesão Territorial

Plano Nacional de
Ambiente e Saúde
(PNAAS)

Programa Nacional da
Política de Ordenamento
do Território

Programa Nacional de
Política de Ordenamento
do Território (PNPOT)

Programa Nacional de
Política de Ordenamento
do Território

Plano Regional de
Ordenamento do
Alentejo

Plano Regional de
Ordenamento do Oeste e
Vale do Tejo

Plano Regional de
Ordenamento do Algarve

Plano de Ordenamento
Regional da Área
Metropolitana de Lisboa
Plano Regional de
Ordenamento do
Alentejo
Plano Regional de
Ordenamento do Algarve

Portugal 2020

Quadro de Referência
Estratégico Nacional
2007–2013

Quadro de Referência
Estratégico Nacional
2007-2013

Quadro Europeu ClimaEnergia para 2030

Livro Verde - Estratégia
Europeia para uma
Energia Sustentável,
Competitiva e Segura

Livro Verde – Estratégia
para uma Energia
Sustentável, Competitiva
e Segura

Diretiva Energias
Renováveis

Política Energética para a Política Energética para a
Europa
Europa

Diretiva de Eficiência
Energética

Energia 2020. Estratégia
para uma energia
competitiva, sustentável
e segura

Plano Estratégico de
Transportes e
Infraestruturas 2014-2020
Acordo de Paris

Pacote Europeu Energia
Clima para 2020

Plano de Acção Europeu
para a Eficiência
Energética

Plano estratégico
europeu para as
tecnologias energéticas
[SET-Plan]
Plano de Acção Europeu
para a Eficiência
Energética
Estratégia da União
Europeia para a
Adaptação às Alterações
Climáticas

Programa Europeu para
as Alterações Climáticas
(ECEP)

Programa Europeu para
as Alterações Climáticas
(ECEP)
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PDIRT
2020 - 2024 (2029)

2018-2027
Quadro de Sendai para a
Redução de Risco de
Catástrofe 2015-2030

2012-2017 (2022)

2009-2014 (2019)

Programa Nacional para
as Alterações Climáticas
2006

Programa Nacional para
as Alterações Climáticas
(2006)

Quadro Estratégico para
a Política Climática

Estratégia Nacional para
a Energia (ENE 2020)

Estratégia Nacional para
a Energia

Plano Nacional de Ação
para as Energias
Renováveis para o
período 2013-2020

Plano Nacional de Acção
para as Energias
Renováveis ao abrigo da
Directiva 2009/28/CE,
relativa à promoção da
utilização de energia
proveniente de fontes
renováveis

Plano Nacional de
Emergência de Proteção
Civil
Avaliação Nacional de
Risco

Plano Nacional de Ação
para a Eficiência
Energética para o
período 2013-2016
Roteiro Nacional de Baixo
Carbono 2050
Compromisso para o
Crescimento Verde
Grandes Opções do Plano
para 2016-2019
Grandes Opções do Plano
para 2017
Relatório de
Monitorização da
Segurança de
Abastecimento do
Sistema Elétrico Nacional
2017 – 2030

CELE 2013-2020 –
Protocolo de Quioto
Comércio Europeu de
Licenças de Emissão
(Diretiva 2009/29/CE do
Parlamento Europeu e do
Conselho de 23 de Abril)

Protocolo de Quioto

Protocolo de Quioto
Lei de Bases da Política
de Ambiente
Convenção Europeia para Convenção Europeia da
a Paisagem
Paisagem

Convenção Europeia da
Paisagem

Convenção para a
Proteção do Património
Mundial, Cultural e
Natural

Convenção para a
Protecção do Património
Mundial, Cultural e
Natural

Convenção para a
Protecção do Património
Mundial, Cultural e
Natural

Convenção Europeia para
a Proteção do Património
Arqueológico
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PDIRT
2020 - 2024 (2029)

2018-2027

2012-2017 (2022)

2009-2014 (2019)

Carta Europeia do
Património Arquitetónico
Regime Jurídico de
Salvaguarda do
Património Imaterial
Lei de Bases da Política
do Regime de Proteção e
Valorização do
Património Cultural
Estratégia Nacional de
Estratégia Europeia sobre
Conservação da Natureza a Biodiversidade
e da Biodiversidade
Estratégia Nacional da
(ENCNB2020)
Conservação da Natureza
Regime Jurídico da
e Biodiversidade (ENCB)
Conservação da Natureza
Plano Sectorial da Rede
e da Biodiversidade
Natura 2000
Convenção Ramsar
Planos Regionais de
Plano Sectorial da Rede
Ordenamento Florestal
Natura 2000

Estratégia Europeia sobre
a Biodiversidade
Estratégia Nacional da
Conservação da Natureza
e Biodiversidade (ENCNB)
Plano Sectorial da Rede
Natura 2000 (PSRN2000)

Estratégia Nacional para
as Florestas
Programa Nacional de
Barragens com Elevado
Potencial Hidroeléctrico
(PNBEPH)

Programa Nacional de
Barragens com Elevado
Potencial Hidroeléctrico –
(PNBEPH) 2007-2020

No Quadro 10 apresentam-se os Fatores Críticos para a Decisão (FCD) considerados nas diversas AA
de anteriores edições do PDIRT.

Quadro 10 – Evolução dos FCD ao longo das AAE realizadas sobre os respetivos PDIRT

PDIRT
2020-2024 (2029)

2018-2027

Constata-se que, na
Coesão territorial e social
eventualidade de
realização de AA, não
Alterações climáticas
existiriam razões que
justificassem alteração
dos FCD selecionados e já Capital natural e cultural
avaliados

2012-2017 (2022)

2009-2014 (2019)

Ordenamento do
território

Ordenamento do
território

Energia

Energia

Fauna

Fauna

Relativamente à sua definição, houve na primeira metade da década uma continuidade a que se
seguiu uma redefinição dos FCD, com a introdução das ‘alterações climáticas’ e a atualização do
conteúdo e designação dos que estavam associadas ao Ordenamento do Território e à Fauna que
foram substituídos, respetivamente, pela Coesão Territorial e Social e pelo Capital Natural e
Cultural. Estas alterações vieram retratar não só a relevância destes novos FCD no planeamento
da RNT como o valor que a sua consideração poderia trazer para a definição das diretrizes de
evolução da rede, sem descurar os devidos cuidados com o território, população e ambiente, em
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consonância com os quadros de referência (QRE), com as questões estratégicas (QE) e com as
questões ambientais e de sustentabilidade (QAS).

Por último, no Quadro 11 são apresentadas as entidades que se associaram ao Quadro de
Governação ao longo da AA das últimas edições do PDIRT. Constata-se que há uma considerável
permanência das mesmas, o que reflete reduzidas alterações ao modelo de governação nacional
com a consequente manutenção das orientações estratégicas que delas decorrem.

Quadro 11 – Evolução do Quadro de Governação ao longo das AAE realizadas sobre os respetivos PDIRT

PDIRT
2020-2024 (2029)
Constata-se que, na
eventualidade de
realização de AA, o
quadro de governação se
manteria semelhante

2018-2027

2012-2017 (2022)

2009-2014 (2019)

ENTSO-E

REN

REN

Governo

DGEG

DGEG

ERSE

APA

APA

DGEG

Comissão para as
Alterações Climáticas
(MAOTDR)

CCDR

CCDR

CCDR

ICNB

ICNF

Câmaras Municipais

ONGA’s

DGPC

ICNB

População em geral

DGT

ONGA’s

IPMA

População em geral

APA

Câmaras Municipais

Câmaras Municipais
REN
Operadores da RND
ONGA’s
População

3.3 Seguimento e Monitorização
3.3.1 Enquadramento
Como objetivos do processo de avaliação e controlo ambiental implementado na REN, à
semelhança do realizado no passado, salientam-se:
•
•
•
•
•
•

•

a verificação do cumprimento dos objetivos específicos da AAE do PDIRT;
o seguimento das diretrizes de planeamento e gestão e das diretrizes de monitorização identificadas
no Relatório Ambiental e incluídas na Declaração Ambiental;
a verificação da eficácia e operacionalidade do quadro de governança;
o apuramento e verificação da adequabilidade dos indicadores de monitorização;
a verificação das alterações ao Quadro de Referência Estratégico (QRE) e imposições / orientações
adicionais;
a identificação de situações de incerteza e inesperadas que, entretanto, se tenham colocado ao
processo de planeamento, a fim de as identificar atempadamente e adotar as medidas necessárias
que assegurem o melhor desempenho ambiental;
a verificação da eficácia da AAE.
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Esta fase de monitorização constitui-se como o encerramento do ciclo de planeamento anterior e
início de um novo ciclo de planeamento, podendo-se salientar o seu papel na AAE com a relevância
dos seguintes aspetos:
•
•
•
•

Introdução de melhorias no processo de planeamento;
Introdução de melhorias em futuros processos de avaliação e de planeamento;
Garantia dos objetivos da AA a longo termo;
Informação sobre eventuais impactes ambientais significativos decorrentes da implementação de
planos ou programas.

A abordagem metodológica consistiu:
•
•

no apuramento e modo de implementação das medidas constantes das diretrizes de planeamento e
gestão, e;
no apuramento dos indicadores associados às diretrizes de monitorização.

Nos pontos seguintes apresentam-se os principais resultados, assim como breves conclusões, sobre
a implementação do processo de seguimento e monitorização da edição mais recente do PDIRT
(2018-2027).
A identificação das principais alterações ao QRE, QG, QE e QAS consta do ponto antecedente (3.2).

3.3.2 Seguimento
No que respeita às Diretrizes de Planeamento e Gestão, constata-se que, não só esta nova proposta
de PDIRT como os projetos subsequentes a anteriores edições do Plano, manifestam a integração
das referidas Diretrizes. No Quadro 12 sistematiza-se a ligação entre as medidas propostas e a sua
consideração em versões posteriores do Plano ou nos projetos aprovados.

Quadro 12 – Sistematização das diretrizes de Planeamento e Gestão

PDIRT
2020-2024(2029)

Projetos

Garantir que sejam adotadas soluções
estruturais, construtivas e de
implantação adequadas ao tipo de
zonas atravessadas, nomeadamente em
áreas legalmente condicionadas ou com
restrições de uso;

---

Considerado durante a
elaboração do projeto
das linhas e de
subestações

APA, CCDR, ICNF,
DGPC, …

Assegurar que a solução de implantação
da estratégia selecionada se afasta,
sempre que possível, de áreas urbanas e
de habitações isoladas;

---

Considerado durante a
elaboração do projeto
das linhas e de
subestações

APA, CCDR, DGS

---

Considerado durante a
elaboração do projeto
das linhas e de
subestações

LNEG

---

Esta ação de
sensibilização continua
a ser desenvolvida e
implementada

Medidas propostas

ERAE

FCD1 – Coesão Territorial e Social

Assegurar que a solução de implantação
da estratégia selecionada tem em conta
o risco sísmico;
Continuar a promover a realização de
ações de sensibilização das populações,
à semelhança do realizado no projeto
MEDEA, de forma a aumentar o
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Medidas propostas

PDIRT
2020-2024(2029)

Projetos

ERAE

conhecimento da população sobre
infraestruturas desta natureza;
Sensibilizar a população em geral para
os processos de participação pública a
decorrer no âmbito de futuros planos e
projetos, nomeadamente no decorrer
dos processos de AIA.

---

Na elaboração dos
projetos de linhas e de
subestações e durante
APA; CCDR, DGEG
a Consulta Pública no
decurso dos processos
de AIA

FCD2 – Alterações Climáticas
Assegurar que a estratégia de evolução
da RNT contribua para uma
incorporação crescente de FER no mix
energético da produção de eletricidade;

Incorporado no PDIRT,
constitui um dos
pressupostos da
proposta, juntamente
com o RMSA-E

---

DGEG, APA

Assegurar que a estratégia de evolução
da RNT contribua para a tendência
decrescente de emissões de GEE no
setor electroprodutor e, por esta via,
para a descarbonização da economia
portuguesa;

Incorporado no PDIRT,
uma vez que os novos
montantes de FER
contribuem para a
transição energética
que se pretende
acompanhar

---

DGEG, APA

---

Considerado durante a
elaboração dos
projetos, através dos
critérios de
dimensionamento e da
seleção dos locais de
implantação

---

Recolha de informação
promovida durante a
elaboração de projetos
ICNF, DGPC, CCDR,
das linhas e de
DGT
subestações e em
ações de
monitorização

---

Os projetos
desenvolvidos, em
elaboração e que se
ICNF, DGPC, APA
irão iniciar, cumprem o
disposto nas referidas
estratégias

---

Os projetos
desenvolvidos, em
elaboração e que se
ICNF, DGPC
irão iniciar, cumprem o
disposto nas referidas
estratégias

---

É integrado no
desenvolvimento de
ICNF
novos projetos das
linhas e de subestações
todo o conhecimento

Assegurar que a estratégia de evolução
da RNT contribua para a resiliência da
rede, afastando-se de áreas de risco
associadas a eventos climáticos
extremos.

APA

FCD3 – Capital Natural e Cultural
Deverá ser promovida a troca de
informações entre entidades,
especialmente aquelas que possuem
responsabilidades ambientais específicas,
de modo a privilegiar a atualização dos
dados de base, nomeadamente no que se
refere à atualização e acessibilidade das
bases de dados de valores patrimoniais e
ecológicos, e respetiva georreferenciação;
Deverá ser promovida a articulação com
as estratégias nacionais e europeias,
nomeadamente sobre a biodiversidade,
a paisagem e o património, no sentido
de compatibilizar políticas;
Deverá ser promovida a utilização de
corredores/ espaços canais existentes,
preferencialmente nas situações em
que os mesmos se encontrem
implantados em áreas sensíveis,
nomeadamente áreas de importância
conservacionista e áreas de interesse
patrimonial;
Deverá ser aplicado o know-how
adquirido com a experiência dos
processos de AIA, de modo a minimizar
os efeitos negativos na biodiversidade,

Nota Técnica Justificativa da não realização da Avaliação Ambiental Estratégica do PDIRT 2020-2024 (2029)
Página 30

Medidas propostas

PDIRT
2020-2024(2029)

Projetos

ERAE

nomeadamente na avifauna, e de modo
a promover a melhor integração das
infraestruturas na paisagem;

advindo de anteriores
processos de AIA e dos
resultados de
monitorizações
realizadas

Deverá ser incentivada a transformação
dos corredores da rede elétrica em
corredores ecológicos;
---

Para incentivar a
implementação desta
diretriz a REN elaborou
um documento sobre a
“Servidão de Linhas de ICNF, Câmaras
Transporte de
Municipais, ONGA’s
Eletricidade” onde
menciona as condições
para utilização dos
seus corredores

---

Integrado nos projetos
de linhas e subestações
que se desenvolvem
nos concelhos
enunciados,
manifestando-se essa
exigência logo ao nível
do Caderno de
Encargos dessas
infraestruturas

Deverá ser introduzida, em processos
de AIA a realizar nos concelhos que
integram a Reserva DarkSky® Alqueva
(constituída pelos seis concelhos
adjacentes ao Alqueva: Alandroal,
Barrancos, Moura, Mourão, Portel e
Reguengos de Monsaraz), a avaliação do
potencial aumento da poluição luminosa
induzida por novas infraestruturas
elétricas.

3.3.3 Monitorização
Na sequência da aprovação do PDIRT 2018-2027 iniciou-se o processo de monitorização do mesmo
cujo resumo se apresenta no Quadro 13.
Quadro 13 – Resumo da avaliação dos indicadores de monitorização do PDIRT 2018-2027

Indicadores de monitorização

2018

FCD1 – Coesão Territorial e Social
Ordenamento do Território
Número de pedidos de parecer à DGS (através da apresentação dos

-1

elementos identificados)

Extensão (km) de traçados reconstruídos

0

Número de participações da REN em Comissões Consultivas de PDMs

11

Competitividade Económica
Número de pedidos de ligação à RNT
Potência de origem renovável (MW) em funcionamento
Perdas anuais na RNT (GWh)

244
13 552
785

Equidade social e territorial
Descrição das iniciativas de informação e divulgação dos CEM's
Caracterização da população abrangida

Projeto MEDEA
252 alunos 27 docentes 25
instituições de ensino em Portugal

Propõe-se a eliminação deste indicador uma vez que, atualmente, a DGS faz parte das Comissões de Avaliação de
procedimentos de AIA.
1
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Indicadores de monitorização

2018

Número e custo (€) de projetos de investigação apoiados na área
ambiental

12

Número de episódios (de natureza sísmica) que resultaram em energia
não fornecida

0

FCD2 – Alterações Climáticas
Mitigação das alterações climáticas
N.º de pedidos de ligação efetuados à RNT, por tipo de FER e por ano:




Eólica
Hídrica
Solar

Incorporação de FER na rede, por tipo e por ano (%):





Eólica
Hídrica
Solar
Biomassa

Taxa de descarbonização do sector relativamente ao ano base (20043)

20
1
223
26%
36%
3%
3%
22%

Adaptação às alterações climáticas
Rácio do número total de interrupções devidas a eventos climáticos
excecionais pelo n.º total de interrupções no período de um ano

25%

Rácio da energia não fornecida devido à ocorrência de eventos
climáticos extremos pelo total da energia não fornecida, no período de
um ano

94%

Rácio da duração das interrupções devidas a eventos climáticos
excecionais pela duração do n.º total da globalidade das interrupções,
no período de um ano

72%

Número de eventos climáticos extremos e de caráter excecional que
resultaram de planos de emergência no período de um ano

0

FCD3 – Capital Natural e Cultural
Afetação da Paisagem e Património Cultural Natural
Área artificializada pelas infraestruturas da RNT (ha)4

528.11

Rácio entre o número de medidas de minimização relativas à paisagem
inscritas em Declarações de Impacte Ambiental e as medidas
efetivamente implementadas

05

Número de projetos concretizados no âmbito da integração paisagista

0

Número de obras com acompanhamento arqueológico durante a fase de
construção

1

Descrição das iniciativas de informação e divulgação

Acompanhamento arqueológico
realizado no âmbito do projeto
Rearborização da Linha Elétrica
Carrapatelo - Estarreja 3, a 220kV.

Atualmente não é possível fornecer, de forma agregada, os investimentos realizados.
Momento a partir do qual existe informação disponível.
4 Valor acumulado até final de 2018.
5 Durante o ano de 2018 não foram emitidas DIA. Foi emitida a DCAPE da Subestação de Ribeira de Pena, a 400/60
kV. A obra ainda não se iniciou, pelo que ainda não foram implementadas as medidas relativas à paisagem e à
integração paisagística.
2
3
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3.4 Estado de implementação do PDIRT
Entendendo que é necessário fazer um ponto de situação em relação à efetiva concretização das
diversas edições do PDIRT, apresenta-se no Quadro 14 uma síntese dos principais projetos de
expansão que constavam dos mesmos, tendo sido incluído um campo de observações no qual se
identifica a fase em que cada um se encontra.

Quadro 14 – Síntese dos projetos aprovados ao abrigo de anteriores edições do PDIRT

Designação do projeto

PDIRT

Observações

2018-27 2016-25 2014-23 2012-22

Linha Pedralva - Sobrado, a 400 kV

X

X

X

X

Eixo da RNT entre Ferreira do Alentejo,
Ourique e Tavira, a 400 kV

X

X

X

X

Linha dupla Ribeira de Pena - Vieira
do Minho 1/2, a 400 kV

X

X

X

X

DIA desfavorável
condicionada

Linha Feira - Ribeira de Pena a 400
kV, troço entre a subestação e o
apoio P49 da Linha CarrapateloEstarreja 3, a 220 kV (400 kV)

X

X

X

X

DIA favorável condicionada

Subestação de Pegões 400/600 kV,
Subestação do Divor 400/600 kV e
Linha associada Divor-Pegões, a
400 kV

X

X

X

X

DIA favorável condicionada

Ligação Falagueira – Fundão, a 400 kV
(Troço Castelo Branco – Fundão,
Subestação do Fundão e Abertura da
Linha Penamacor – Ferro para a
Subestação do Fundão)

X

X

X

X

DIA favorável condicionada

Linha Ponte de Lima – Vila Nova de
Famalicão, a 400 kV (Troço
Intermédio)

-

X

X

X

DIA favorável condicionada

Subestação de Alcochete 400/60 kV e
linhas de ligação associadas (Linha
aérea, a 400 kV, Alcochete-Fanhões e
Linha aérea, a 400 kV, Alcochete –
Palmela)

-

X

X

X

Entrou em serviço em 2017

Ampliação para 400 kV da Subestação
de Penela 220/60 kV

-

X

X

X

Projeto retirado devido à
não concretização da
central de Girabolhos

Linha Pedralva – “Vila Fria B” a 400 kV

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2016

Abertura da Linha Aérea, a 150 kV,
Terras Altas de Fafe - Riba de Ave,
para futura Subestação de Fafe

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2016

Linha Vieira do Minho - Pedralva 2, a
400 kV e desvio da Linha Frades Caniçada, a 150 kV

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2015
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Designação do projeto

PDIRT

Observações

2018-27 2016-25 2014-23 2012-22

Abertura de Linha da Linha Caniçada
- Riba de Ave 2/Guimarães, a 150 kV,
para a subestação de Fafe

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2014

Subestação de Fafe 150/60 kV

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2014

Eixo da RNT entre Vila do Conde, Vila
Fria B e a Rede Elétrica de Espanha, a
400 kV

X

X

X

X

DIA favorável condicionada

Linha Batalha-Paraimo, 400 kV, para
a subestação de Penela (Estudo
Prévio)

-

X

X

X

Projeto retirado devido à
não concretização da
central de Girabolhos

Linha Penela-Vila Chã B, a 400 kV e
Subestação de Vila Chã B 400/60 kV

-

X

X

X

Projeto retirado devido à
não concretização da
central de Girabolhos

Linhas de Ligação a 400 kV dos
Reforços de Potência dos
Aproveitamentos Hidroeléctricos de
Salamonde II e de Venda Nova III ao
Posto de Corte de Vieira do Minho

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2016

Posto de Corte de Vieira do Minho a
400 kV (Projeto de Execução)

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2014

Eixo da RNT entre Carrapatelo,
Fridão, Ribeira de Pena e Vila Pouca
de Aguiar, a 400 kV

X

X

X

X

DIA favorável condicionada
DCAPE favorável
condicionado

Abertura da Linha Valdigem/Vermoim
na zona de Sobrado para a
Subestação de Vila do Conde

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2015

Linha Valpaços - Vila Pouca de
Aguiar, a 220 kV. Troço entre o apoio
55 e o apoio 99

-

-

-

X

Entrou em serviço em 2013

Linha Armamar - Recarei, a 400 kV
entre P22 e P52 (antigo37) e Desvios
de Linhas Associadas

-

-

-

X

Entrou em serviço em 2013

Linha Carrapatelo - Estarreja 3, a
220 kV e Modificação da Linha
Carrapatelo - Estarreja 2/
Carrapatelo - Mourisca a 220 kV

-

-

X

X

Entrou em serviço em 2014
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4 DESCRIÇÃO DO PLANO ATUAL: PDIRT 2020-2024(2029)
Na Proposta do PDIRT 2020-2024 (2029): Plano de Desenvolvimento e Investimento da RNT de
eletricidade definem-se as estratégias de evolução e modernização da rede de transporte de
eletricidade, identificando as infraestruturas a construir, remodelar ou modernizar, os
investimentos necessários e a respetiva calendarização.
Em termos organizacionais, a proposta de PDIRT 2020-2024 (2029) envolve, no seu global, um
horizonte temporal decenal dividido em dois períodos. No primeiro quinquénio (2020-2024) contém
um conjunto de projetos com maior grau de certeza e definição, em particular aqueles a realizar
nos três primeiros anos do Plano (2020-2022), enquanto que, no segundo quinquénio (2025-2029),
assume um carácter de teor predominantemente indicativo, tanto quanto a potenciais reforços de
rede apresentados, como às respetivas datas de implementação.
A este respeito é importante salientar que o PDIRT é revisto a cada dois anos, ou seja, até 2024,
final do primeiro quinquénio da atual proposta de PDIRT, serão preparadas e apresentadas duas
outras edições (PDIRT 2022 - 2031 e PDIRT 2024 - 2033).

Em conformidade com a legislação em vigor, o PDIRT 2020-2024 (2029) tem em consideração, entre
outros, os seguintes instrumentos:







a Caracterização da RNT;
o Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional (RMSA-E
20186);
os Padrões de segurança para planeamento da RNT, contidos no Regulamento da Rede de Transporte
(RRT) e demais exigências técnicas e regulamentares, nomeadamente as resultantes do Regulamento
de Operação das Redes;
as solicitações de reforço de capacidade de entrega e de painéis de ligação formulados pelo operador
da Rede Nacional de Distribuição de eletricidade (RND) e as licenças de produção atribuídas;
a coerência com o plano de desenvolvimento da rede à escala da União Europeia (TYNDP).

e incorpora um conjunto de critérios de seleção de projetos, dos quais se destacam:









6

Segurança de abastecimento: garantir a existência de condições para uma alimentação dos consumos
em conformidade com os requisitos de continuidade e de qualidade de serviço regulamentarmente
estabelecidos;
Modernização, fiabilidade da rede, qualidade de serviço e eficiência operacional: manter a
integridade e operacionalidade dos ativos da RNT, através de um processo seletivo de remodelação,
recondicionamento, substituição e reconstrução, baseado numa avaliação de estado dos
equipamentos;
Promoção da concorrência: assegurar o bom funcionamento das redes interligadas, criando condições
para a competitividade em ambiente de mercado;
Sustentabilidade: prossecução das melhores práticas de índole ambiental e de ordenamento,
procurando soluções que minimizem os impactos ambientais e a ocupação territorial em zonas de
elevada densidade populacional;
Critérios técnicos de dimensionamento das infraestruturas: adoção das melhores práticas e técnicas
internacionais, observando, em simultâneo, normas para segurança de pessoas e bens, critérios de
adequação técnica de equipamentos, soluções eficazes e eficientes para a boa operação da rede e
também com a ponderada flexibilidade para adaptação às evoluções e incertezas futuras, com um
racional técnico económico de suporte às decisões selecionadas.

http://www.dgeg.gov.pt/
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A atual proposta de PDIRT, atualiza a anterior edição (para o período 2018-2027) nalgumas das
suas dimensões, nomeadamente:




Em relação aos consumos de eletricidade, assume nos seus pressupostos uma evolução de acordo com
o perspetivado no cenário Central Ambição do RMSA-E 2018, que considera medidas de eficiência
energética e incorporação de veículos elétricos e integra alterações significativas para se atingirem as
metas consagradas na proposta do PNEC 2021-2030;
Quanto à oferta de eletricidade, segue o enunciado na Trajetória Ambição do RMSA E 2018 e observa
as mais recentes orientações de política energética, alinhadas com as metas consagradas na proposta
do PNEC 2021-2030. Para o aproveitamento do potencial solar e para o final do primeiro quinquénio
(2024) estima-se um valor total de potência instalada da ordem dos 4300 MW.

À semelhança do considerado na anterior edição, a proposta do PDIRT 2020-2024 (2029) agrupa os
seus projetos, da seguinte forma:




Projetos base:
o projetos que deverão necessariamente ser realizados para que o ORT possa continuar a garantir a
segurança e operacionalidade das instalações da RNT em serviço;
o projetos que resultam de compromissos já acordados com o Operador da Rede de Distribuição ORD
relativamente ao reforço de alimentação à RND.
Projetos complementares:
o projetos mobilizados por fatores com decisão externa ao ORT, nomeadamente os de política
energética e de promoção da sustentabilidade sócio ambiental, relativamente aos quais o ORT
apresenta soluções à luz de critérios regulamentares e do enquadramento legislativo em vigor,
ficando a decisão final de investimento sujeita à avaliação da sua oportunidade por parte do
Concedente.

No primeiro quinquénio do PDIRT 2020-2024 (2029) – período 2020-2024 – estão considerados
Projetos Base e Projetos Complementares:


Projetos base, essencialmente projetos de modernização/remodelação de infraestruturas existentes:
o Remodelações de ativos da RNT em serviço nas instalações da RNT (em linhas e subestações) ou de
sistemas de proteção, automação e controlo, de forma a manter a eficiência operacional das
instalações. Como exemplo, refere-se a modernização de painéis e aparelhagem de muito alta
tensão na subestação de Palmela ou a conservação de troços da linha a 150 kV Riba D´Ave-Oleiros;
o Reforços com vista à manutenção da garantia de fiabilidade da rede e de continuidade e qualidade
de serviço a utilizadores da rede. Como exemplo, menciona-se a instalação de reactâncias shunt
para controlo das tensões na rede;
o Projetos para cumprimento dos compromissos acordados com o ORD relativamente à
disponibilização de pontos de entrega, em articulação com projetos considerados no PDIRD. Como
exemplo, a substituição de um transformador na Subestação do Carregado;
o Projetos no âmbito da Gestão Global do Sistema, nomeadamente nas vertentes Operação do
Sistema, Operação de Mercados e Rede de Telecomunicações de Segurança. Como exemplo, novas
aplicações para implementação dos requisitos dos novos códigos europeus.



Projetos complementares:
o o estabelecimento de uma ligação a 400 kV entre a atual subestação de Pedralva, no Minho, e a
futura subestação de Sobrado, na zona do Porto;
o a concretização, no Alentejo, de uma linha a 400 kV entre a atual subestação de Alqueva e a futura
subestação de Divor.
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Os projetos acima referidos irão proporcionar condições para:
i)

ii)

desenvolvimento do aproveitamento dos potenciais solar e eólico, mediante a criação de
capacidade de rede para receção de nova produção renovável ao encontro das metas traçadas no
RMSA-E e no PNEC 2030, e;
uma melhor integração de mercados e fomento da concorrência, através de um reforço das
capacidades de interligação com Espanha.

Em resultado do cumprimento do quadro legal atual, nomeadamente da obrigatoriedade de
realização destes planos de dois em dois anos e da subsequente Avaliação Ambiental, verifica-se
uma sobreposição das propostas deste plano relativamente a edições anteriores do PDIRT. Esta
sobreposição implica que, múltiplas vezes, as propostas de expansão de um Plano passem para o
seguinte sem ter ocorrido qualquer alteração de fundo que justifique um novo exercício de
avaliação ambiental. Considera-se que este é o caso do PDIRT 2020-2024 (2029).

Segundo o mencionado no documento “Caracterização da RNT, 31 de dezembro de 2018” (REN,
S.A., 2018), “os projetos para reforço da RNT nos próximos anos observam a manutenção de
adequados índices de qualidade e continuidade de serviço, a segurança no abastecimento dos
consumos, o reforço da capacidade de interligação internacional e ainda a criação de condições
para escoamento de nova produção.”
Em consonância com o anteriormente exposto e à semelhança do verificado em prévias edições
deste Plano, no “Relatório de Monitorização da Segurança de Abastecimento do Sistema Elétrico
Nacional 2019-2040 (RMSA-E 2018)” (DGEG, 2019) salienta-se que “O planeamento da RNT obedece
aos princípios e regras de segurança e de qualidade de serviço de abastecimento dos clientes que
resultam da concessão em regime de serviço público e que constam dos Regulamentos da ERSE, …
também tem em consideração as orientações de política energética nacional, tendo em conta a
informação obtida dos pedidos de ligação à rede dos utilizadores da RNT (produtores e
consumidores), de modo a permitir a adoção de estratégias de investimento mais eficientes para
a articulação entre a oferta e a procura de eletricidade, assegurando a estabilidade do sistema
elétrico nacional e mantendo um nível de capacidade de interligação com Espanha que permita
as trocas de energia entre os dois sistemas ibéricos que suportam o Mercado Ibérico de
Eletricidade (MIBEL), contribuindo assim para a implementação do Mercado Europeu de Energia e
a integração de energias renováveis…”.
Para o segundo quinquénio (2025 – 2029) estão previstos projetos cujo grau de incerteza associado
à oportunidade da sua concretização ainda é elevada.
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Estratégia avaliada no âmbito do PDIRT 2009-2014 (2019)
Estratégia avaliada no âmbito do PDIRT 2012-2017 (2022) e PDIRT 2018-2027
Figura 4 – Projetos previstos no 1.ºquinquénio do PDIRT 2020-2024 (2029) (REN,S.A.)
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5 CONSULTA ÀS ENTIDADES COM RESPONSABILIDADES AMBIENTAIS
ESPECÍFICAS
De acordo com os procedimentos previstos no quadro legal em vigor, e seguindo orientações da
Agência Portuguesa do Ambiente, o Relatório de Não sujeição a AAE do PDIRT 2020-2024 (2029)
será submetido à consulta das ERAE, com competências ou interesse nas áreas geográficas onde se
enquadram os projetos objeto do presente Plano, que se passam a elencar:














































Agência Portuguesa do Ambiente
Área Metropolitana de Lisboa
Área Metropolitana do Porto
Associação Nacional de Municípios Portugueses
Autoridade Nacional de Proteção Civil
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve
Comunidade Intermunicipal do Alto Minho
Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega
Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes
Comunidade Intermunicipal do Cávado
Comunidade Intermunicipal do Ave
Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa
Comunidade Intermunicipal do Douro
Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro
Comunidade Intermunicipal de Viseu Dão-Lafões
Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela
Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra
Comunidade Intermunicipal da Região de Leiria
Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa
Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo
Comunidade Intermunicipal do Oeste
Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo
Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central
Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral
Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo
Comunidade Intermunicipal do Algarve
Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável
Direção Geral de Energia e Geologia
Direção Geral de Saúde
Direção Geral do Património Cultural
Direção Regional de Cultura do Norte
Direção Regional de Cultura do Centro
Direção Regional de Cultura do Alentejo
Direção Regional de Cultura do Algarve
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
ICNF-Norte
ICNF-Centro
ICNF-LVT
ICNF-Alentejo
ICNF-Algarve
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A seleção das ERAE fez-se com base num critério de adequabilidade face aos FCD adotados e aos
efeitos ambientais identificados como relevantes.
Os resultados da consulta considerados relevantes para efeitos do PDIRT 2020-2024 (2029) serão
integrados na versão final desta Nota Técnica.
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6 CONCLUSÃO
A proposta de PDIRT 2020-2024 (2029) tem por base o Relatório de Monitorização da Segurança de
Abastecimento do Sistema Elétrico Nacional 2019-2040 (RMSA-E 2018) e a Caracterização da RNT
a 31 de dezembro de 2018.
Esta proposta de Plano, apesar de ter um horizonte decenal, apresenta um conjunto de
investimentos que se repartem por dois quinquénios: o primeiro quinquénio (2020-2024), no qual
se englobam os projetos que contêm um maior grau de certeza na sua concretização, e um segundo
quinquénio (2025-2029), que reúne projetos com elevada incerteza na oportunidade da sua efetiva
implementação. Salienta-se, no entanto, que todos os projetos propostos no âmbito do
PDIRT 2020-2024 (2029) permitirão, até 2030, dar resposta às metas de Fontes de Energia
Renovável (FER) contidas na proposta de Plano Nacional Energia e Clima (PNEC 2021-2030).
Assinala-se que, em termos de grandes desenvolvimentos, o primeiro quinquénio da proposta de
PDIRT 2020-2024 (2029), contempla projetos que:
•
•

foram alvo de anteriores AAE (nomeadamente as AAE efetuadas com os PDIRT 2009-2014 (2019),
PDIRT 2012-2017 (2022) e PDIRT 2018-2027);
foram já objeto ou se encontram em processo de elaboração de estudos ambientais.

Como se pode depreender dos elementos expostos nos capítulos anteriores, o 1º quinquénio do
PDIRT 2020-2024 (2029) não introduz elementos de novidade nem ao nível das estratégias nem ao
nível das propostas, relativamente ao PDIRT anterior. Contudo, não deixa de responder ao desafio
lançado pela proposta de PNEC 2021-2030, atualmente em consulta pública. As metas que se
pretendem atingir, numa rota de crescente descarbonização da sociedade, projetam montantes
significativos de nova potência instalada associada a FER, nomeadamente por aproveitamento dos
potenciais solar e eólico.
Assim, a presente Nota Técnica Justificativa da não realização da AAE do PDIRT 2020-2024 (2029)
assenta no pressuposto de que o exercício de avaliação ambiental dos projetos propostos, em
particular os do primeiro quinquénio, já foi concretizado no PDIRT 2018-2027 ou em edições
anteriores deste Plano.

Apesar de se perspetivarem algumas alterações ao nível do Quadro de Referência Estratégico
(QRE), constata-se que o Quadro de Governação (QG), as Questões Estratégicas (QE) ou ainda as
Questões Ambientais e de Sustentabilidade (QAS) são, no essencial, comuns à anterior edição do
PDIRT e à que é objeto da presente Nota Técnica, tendo apenas ocorrido algum desfasamento
temporal na sua efetiva implementação. Mesmo no que respeita a eventuais ajustes no QRE a
expectativa é que não constituam um elemento dissonante nas estratégias que têm vindo a ser
seguidas no setor da energia, uma vez que não alteram os pressupostos subjacentes a esta
infraestrutura nem invalidam a Avaliação Ambiental anteriormente realizada.
Conforme explanado anteriormente, verifica-se que foram consideradas e tidas em conta as
solicitações recebidas no âmbito da consulta pública da anterior edição do PDIRT 2018-2027,
tendo-se incluído na atual proposta do PDIRT os elementos que se consideraram pertinentes.

Concluindo, no que respeita ao enquadramento relevante para o sector, estão previstas algumas
alterações que poderão ter reflexo na definição de estratégias e objetivos nacionais.
Adicionalmente, para o exercício de avaliação ambiental de planos, também existe a expectativa
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de alguma evolução que consubstancia potenciais impactos nas orientações a seguir. Assim,
considera-se que a realização de um novo exercício de avaliação ambiental para a presente edição
do Plano será prematura, impossibilitando, até, que se vertam as necessárias reflexões associadas
ao novo QRE que se avizinha.
É importante referir que, em relação a investimentos elencados neste PDIRT para o segundo
quinquénio do período a que reporta, ainda existirão mais duas edições do Plano onde a
necessidade de realização destes investimentos será reavaliada. A aprovação dos referidos
investimentos será suportada pela devida avaliação ambiental, no contexto do QRE, QG e QE que
se avizinha, pelo que se pode admitir que fazê-lo no âmbito da presente edição do Plano é
prematuro e desajustado.

Face ao exposto, e como os projetos que fazem parte do 1º quinquénio da proposta de
PDIRT 2020-2024 (2029) já foram alvo de Avaliação Ambiental na edição do PDIRT 2018-2027
ou em edições anteriores, entende-se que esta AAE se mantém válida para a atual proposta do
PDIRT 2020-2024 (2029), pelo que não será necessário repetir o mesmo exercício já nesta
edição de Plano.
Em linha com o anteriormente exposto, considera-se que, uma vez eliminada a incerteza em
relação aos enquadramentos nacional e internacional para o setor da energia (nomeadamente
com a estabilização do quadro legal associado – Pacote Energia-Clima, RNC 2050, PNEC 2030 e
PNI 2030) e aos resultados dos projetos entretanto realizados, se deverá então analisar a
necessidade da respetiva avaliação numa das próximas edições do PDIRT.
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