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Assunto: Utilização não agrícola de Solos RAN. Linha Carrapatelo-Vila Pouca de Aguiar, a 220/400 kV, troço
entre a Subestação do Carrapatelo e a Subestação de Ribeira de Pena. Processos de AIA n.º2363 e 2621.
Exmos. Senhores,
A REN – Rede Eléctrica Nacional, SA, concessionária da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT), cujas
infraestruturas são constituídas por linhas e subestações de tensão superior a 110 kV, leva a cabo o projeto da “Linha
Carrapatelo-Vila Pouca de Aguiar, a 220/400 kV, troço entre a Subestação do Carrapatelo e a Subestação de Ribeira
de Pena”. Esta nova infraestrutura é de utilidade pública nos termos do definido nos Decreto-Lei n.º 172/2006 de 23
agosto e n.º 29/2006 de 15 fevereiro, nas suas redações atuais.
O traçado desta linha atravessa áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional, tal como identificado nos elementos
anexos, apoiando-se os condutores da linha em torres metálicas que têm uma ocupação ao nível do solo de cerca de
824 m2 na fase de exploração e uma ocupação temporária durante a fase de construção de cerca de 6000 m2.
Junta-se um requerimento solicitando parecer prévio para a utilização não agrícola de solos, nos termos do disposto
no n.º1 do artigo 23.º do Decreto-lei n.º 73/2009 de 31 de março, com a redacção dada pelo Decreto-Lei n.º199/2015,
de 16 de setembro, bem como uma memória descritiva contendo a descrição e justificação do projeto.
Com os nossos cumprimentos,
REN - Rede Eléctrica Nacional, S.A.
Qualidade, Ambiente e Segurança

Francisco Parada
(o responsável)

Anexos: 1 Requerimento e 1 Relatório.
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