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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Central Fotovoltaica de Ourique, 300 MW 

Fase em que se encontra 
o projeto 

Projeto de Execução 

Tipologia do projeto Anexo II, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Enquadramento no 
regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro 

Localização 

(freguesia e concelho) 
União das Freguesias de Panóias e Conceição do Concelho de Ourique  

Identificação das áreas 
sensíveis 

Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea 
a) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro  

Proponente ISDC – International Solar Development Corporation, Ltd 

Entidade licenciadora Direção Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do 
projeto  

O projeto, com uma área total de implantação de cerca de 368 ha, é 
constituído por: 

Centro Electroprodutor, com uma potência instalada de 300 MW:  

� 800 000 Módulos ou painéis fotovoltaicos, correspondendo a 20 000 
mesas (com 40 painéis cada), fixas ao solo através de estacas roscadas 
colocadas com parafuso, sem recurso a betão, com uma altura de 
aproximadamente 1,75 m, e a uma distância de 0,5 m do solo. 

� 316 Inversores (79 cabines, com 4 inversores cada), instalados 
contiguamente aos postos de transformação.  

� 79 Postos de Transformação (PT). 

� Rede de cabos de baixa tensão de corrente contínua para ligação aos 
inversores, numa extensão de 40 km.  

� Rede de cabos subterrâneos a 30 kV para interligação entre PT e entre 
estes e a Subestação, numa extensão de 20 km. 

Subestação de transformação, a 30/400 kV: 

Tem como objetivo ligar a central à rede nacional de transporte através de 
uma linha dedicada e terá como acesso a EN261-4. 

O projeto prevê a criação de acessos permanentes, de gravilha, com uma 
largura de 4 metros, bem como o aproveitamento de caminhos existentes. 
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Prevê-se também a construção de uma vedação com 2 metros de altura e a 
instalação de um sistema de vigilância (20 radares fixos e um sistema de 
circuito fechado de televisão). 

A fase de construção da Central decorrerá ao longo de 7 semestres (cada 
setor com uma duração entre 2 a 6 meses e a Subestação de 4 a 6 meses), de 
acordo com o seguinte faseamento: 

� Fase 0 – 2º Semestre 2018 — Instalação de infraestruturas da Central e 
Subestação. 

� Fase 1 – 2019 — Sectores 1 e 2 – 100MW. 

� Fase 2 – 2020 — Sector 3 e 4 – 100MW. 

� Fase 3 – 2021 – Setores 5 e 6 – 100MW.  

Como projetos associados destaca-se a criação de uma cortina arbórea de 
proteção e enquadramento paisagístico na orla periférica da Central e a 
criação de pastagens biodiversas, semeadas dentro do perímetro da Central, 
com rebanhos de ovelhas de raça campaniça. 

Como projetos complementares foram considerados o repovoamento de 
azinheira (com azinheiras de bolota doce) – indústria de porco preto; o 
plantio de ervas aromáticas; a eletrificação, a partir de fontes renováveis, da 
linha ferroviária da Funcheira (Ourique)/Beja; o Centro de Investigação; a 
formação técnico-profissional avançada e a linha de transporte de energia, 
infraestrutura esta que será objeto de procedimento de AIA autónomo. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início 
a 09/08/2017, após receção de todos os elementos necessários à boa 
instrução do mesmo.  

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de 
Autoridade de AIA, nomeou a respetiva Comissão de Avaliação (CA), 
constituída por representantes da própria APA, da Direção-Geral do 
Património Cultural (DGPC), da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), do Laboratório Nacional de Energia e 
Geologia, IP (LNEG), Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e do Centro 
de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves/Instituto Superior de Agronomia 
(CEABN/ISA). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA 
contemplou as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da 
documentação adicional e consulta do projeto de execução: 

- Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, 
os quais foram submetidos pelo proponente sob a forma de 
Aditamento ao EIA.  

- Após análise deste documento, foi considerado que, de uma maneira 
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geral, dava resposta às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas 
pelo que o EIA foi declarado conforme a 07/11/2017. 

- Sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou 
que persistiam ainda questões/elementos por apresentar e 
esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de elementos 
complementares. 

• Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 
dias úteis, desde 14 de novembro a 28 de dezembro de 2017. 

• Solicitação de pareceres específicos às seguintes entidades externas: 
Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), Direção Geral 
Agricultura e Desenvolvimento Regional (DGADR), Direção Geral do 
Território (DGT), Infraestruturas de Portugal, SA (IP), Rede Elétrica 
Nacional (REN), Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), Brisa 
Autoestradas de Portugal, Câmara Municipal de Ourique (CMO), Turismo 
Portugal (TP), Entidade Regional da RAN do Alentejo (ERARAN) e Direção 
Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL). 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde 
estiveram presentes representantes da CA, do proponente e da equipa 
que elaborou o EIA. 

• Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada 
no EIA e respetivo Aditamento, tendo em conta as valências das entidades 
representadas na CA, integrada com as informações recolhidas durante a 
visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, a participação 
pública. 

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

• Preparação da proposta decisão, tendo em consideração o Parecer da CA e 
o Relatório da Consulta Pública. 

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

• Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e 
emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres 
apresentados pelas 
entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à CA, prevista no n.º 10 do 
artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foram recebidos 
os pareceres das seguintes entidades: 

ICNF 

Este Instituto refere que efetuou uma visita técnica de campo ao local, a 
14/12/2017, na qual constatou que a área de implementação do projeto tem 
as seguintes características: 

� A fisiografia apresenta um caráter suavemente ondulado, com baixas 



 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

4

amplitudes altimétricas. 

� Em termos de declives, a área é maioritariamente aplanada, exceto a 
elevação próximo da localidade de Panóias. 

� Existência de diversas linhas de escorrência que afluem ao rio Sado, que 
se implanta ao longo do limite sudoeste da área de implantação do 
projeto. 

� Em termos de uso e ocupação do solo, verifica-se a existência de áreas 
agrícolas (tipologia com maior expressão) nas quais existem azinheiras 
dispersas em número muito reduzido, áreas agroflorestais e áreas 
edificadas e artificializadas (ruínas, apoios agrícolas, rede viária e 
ferroviária, entre outras infraestruturas).  

As áreas agrícolas correspondem a zonas de pastagens e culturas extensivas 
de sequeiro, ondem existem pontualmente azinheiras dispersas, e são 
complementadas com atividade pastoril. Para esta área foi definida a “Parcela 
Ag”, com uma área estimada de 234,340 ha. Nas áreas agroflorestais o 
coberto herbáceo é ocupado maioritariamente por pastagens naturais, com 
existência pontual de matos (predomínio da esteva), sendo uma área 
também dedicada à pastorícia. Procedemos à divisão das áreas agroflorestais 
em duas parcelas, designadas por “Parcela FlAz1”, com uma área de 22,632 
ha, e “Parcela FlAz2”, com uma área de 120,396 ha. 

� As linhas de água têm um caudal nulo na época estival. São na sua 
generalidade linhas de água cujo regime de escoamento é muito 
dependente da precipitação.   

� Embora a localização do projeto se encontre fora do Sistema Nacional de 
Áreas Classificadas de acordo com a cartografia apresentada existe uma 
grande área de pastagem apresentando um habitat caraterístico da 
avifauna estepária, pelo que se procedeu a uma avaliação no local por 
forma atestar a ocorrência de espécies de avifauna com elevado estatuto 
de proteção descrita no Anexo I da Diretiva aves, não tendo sido 
observado nenhum exemplar. 

Tendo em conta a tipologia do projeto em avaliação e os valores ecológicos 
identificados nas áreas a intervencionar, o ICNF considerou que os principais 
impactes decorrentes da implantação da Central são: 

� Destruição e perda de habitat de espécies florísticas e faunísticas devido à 
desmatação e desarborização (fase de construção). 

� Alterações comportamentais das espécies de fauna devido à perturbação 
(fases de construção e exploração). 

� Mortalidade de espécimes por causas não naturais (colisão, 
atropelamento) (fases de construção e exploração). 

� A eliminação do banco de sementes do solo, as operações de limpeza e o 
ensombramento causado pelos painéis fotovoltaicos, criam dificuldades à 
regeneração natural das espécies vegetais. 
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� A antropização do coberto vegetal na área envolvente ao projeto poderá 
causar o ligeiro aumento dos níveis de perturbação sobre as formações 
vegetais na envolvente, face ao que atualmente se observa, podendo 
produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um aumento do 
desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte é considerado 
negativo, indireto, de magnitude reduzida, temporário, provável, local, 
reversível. 

Área florestal  

� Área afetada de aproximadamente 27,9 ha, em que aproximadamente 
800 azinheiras serão afetadas (impacte negativo com maior magnitude do 
projeto, em matéria de ocupação do solo), sendo um impacte 
permanente e irrecuperável. 

� Destruição da vegetação na zona de implantação dos elementos de 
projeto, a qual terá uma afetação irreversível na zona de implantação das 
estruturas do projeto, com a destruição total da vegetação aí presente 
(arbórea, arbustiva e herbácea). 

� Corte de árvores nas zonas de colocação dos painéis, sem afetação das 
zonas de matos e vegetação rasteira existente nessas zonas. 

� Durante a fase de exploração os impactes estão relacionados com a 
ocupação irreversível do solo na zona de implantação das estruturas do 
projeto, pelo que os impactes são negativos, localizados, irreversíveis e 
permanentes, mas de significado elevado. 

� Durante a fase de desativação do projeto, potenciam-se condições para a 
ocorrência de impactes positivos no uso do solo, já que se libertarão as 
zonas ocupadas pelos apoios para outros usos. 

Área agrícola  

� Área afetada de aproximadamente 334,9 ha. 

� Na fase de construção ocorrerá perturbação e/ou destruição das culturas 
existentes nos locais onde seja necessário revolver ou decapar o terreno. 

� A afetação das características pedológicas do solo (através da sua 
movimentação, compactação ou contaminação) poderá ainda ser 
responsável por impactes negativos indiretos sobre a atividade agrícola 
ocorrente. 

� Na fase de construção os impactes são negativos diretos, localizados, de 
elevada magnitude e significância, contudo minimizáveis se adotadas as 
medidas de minimização (A2 Pastagens Biodiversas e C6 Plantio de ervas 
aromáticas). 

� Durante a fase de exploração os impactes estão relacionados com a 
ocupação irreversível do solo na zona de implantação das estruturas do 
projeto, pelo que os impactes são negativos, localizados, irreversíveis e 
permanentes. 
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� Durante a fase de desativação do projeto, potenciam-se condições para a 
ocorrência de impactes positivos no uso do solo, já que se libertarão as 
zonas ocupadas pelos apoios para outros usos. 

Enquadramento legislativo da área em termos ambientais e de conservação 
da natureza:     

No âmbito do fator Sistemas Ecológicos em termos de enquadramento 
legislativo em termos de conservação da natureza, a área de implementação 
do projeto não está abrangida pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
(Áreas Protegidas, Sítios da Rede Natura 2000, zonas húmidas definidas pela 
convenção Ramsar), nem património cultural classificado e Important Bird 
Areas (IBA). Em termos ecológicos, as áreas classificadas mais próximas dizem 
respeito à Zona de Proteção Especial (ZPE) de Castro Verde (PTZPE 0046), 
localizada a cerca de 3700 m para Este, e à ZPE de Piçarras (PTZPE0058), a 
10600 m para Sudoeste. Estas áreas devem-se à presença de importantes 
populações de aves estepárias, nomeadamente sisão e abetarda.  

Em termos de valores florísticos, de acordo com o EIA, verifica-se uma 
diversidade de comunidades terofíticas efémeras com pouca biomassa e de 
comunidades arvenses onde se destacam as espécies Aira praecox, Avena sp., 
Brachypodium distachyon, Briza maxima (bole-bole-maior), Briza minima 
(bole-bole-menor), Bromus diandrus (espigão), Bromus rubens (espadana-
pequena), Calendula arvensis (erva-vaqueira), entre outras. 

Das 239 espécies de flora inventariada, 3 são relevantes para a conservação, 
constando dos anexos B-II, B-IV ou B-V do Decreto-Lei n.º 156-A/2013, de 8 
de novembro, nomeadamente Linaria ricardoi, Marsilea batardae e Salix 
salviifolia subsp. australis, sendo consideradas as espécies com maior 
interesse para a conservação ou das listas nacionais de espécies com 
interesse. A prospeção direcionada a estas espécies, não revelou a sua 
presença na área de estudo. 

A área de estudo apresenta valores ecológicos importantes ao nível da 
componente florística arbórea, com destaque para a espécie protegida pela 
legislação (montados de azinho e azinheiras dispersas protegidas pelo 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de Junho).  

Não foram identificadas espécies exóticas de carácter invasor. 

No que respeita a valores faunísticos, de acordo com o EIA, 
bibliograficamente estão identificadas na área de estudo 168 espécies de 
fauna, das quais 12 foram confirmadas pelo trabalho de campo associado ao 
EIA. Durante o trabalho de campo associado ao EIA não foram observados 
anfíbios, repteis na área de estudo. Em termos de mamíferos num dos pontos 
de amostragem foi possível confirmar a presença de texugo (Meles).  

Não se identificaram áreas sensíveis para avifauna coincidentes com a área de 
estudo. No entanto, a cerca de 3,5 km a este da área de estudo, existe a ZPE 
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de Castro Verde (PTZPE0046), classificada por ser a área mais importante em 
Portugal para a conservação da avifauna estepária, com destaque para a 
abetarda (Otis tarda) e para o francelho (Falco naumanni). Em termos de 
valores cinegéticos foram identificadas 4 espécies na área de estudo, 
designadamente a gralha-preta (Corvus corone), melro (Turdus merula), 
raposa (Vulpes) e coelho-bravo (Oryctolagus cuniculus). 

Devido à reduzida presença humana e a disponibilidade de habitat para 
algumas das espécies faunísticas com estatuto de ameaça, considera-se, de 
um modo geral, que a sua ocorrência na área de estudo é possível. No 
entanto, a escassez de biótopos preferenciais de ocorrência também limita a 
presença de algumas espécies com estatuto, como é o caso de espécies 
características de zonas de escarpa (e.g. cegonha-preta (Ciconia nigra) e 
águia-pesqueira (Pandion haliaetus) que não encontram aqui biótopo 
adequado. 

No que respeita a Biótopos, na área de estudo foram identificados 9, sendo o 
mais expressivo as culturas temporárias de sequeiro (44,39%), a que se 
seguem as áreas de montado (18,47%). 

Como biótopos com elevado valor ecológico, destacam-se os bosques de 
azinho e os montados, que ocupam, respetivamente, cerca de 2,28% e 
18,47% da área de estudo. Estes são caraterizados pela presença de um 
estrato arbóreo dominado por exemplares adultos de Quercus rotundifolia ou 
Quercus suber, podendo pontualmente ocorrer ambas as espécies. O curso de 
água e vegetação ripícola associada, pelo baixo grau de degradação que 
apresenta e com galeria ripícola bem conservada, também têm um interesse 
do ponto de vista ecológico. 

No que diz respeito aos habitats naturais definidos pelo Decreto-Lei n. º 156-
A/2013, de 8 de novembro, na área de estudo foram identificados quatro 
habitats. Algumas manchas de azinhal cartografadas formam o Habitat 9340 – 
Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia, (2,28%). Estas manchas 
localizam-se, sobretudo, nas encostas do vale mais encaixado do rio Sado, a 
sul da área de inserção do projeto. No rio Sado, ocorre o mosaico 
representado pelos habitats 91B0 (Freixiais termófilos de Fraxinus 
angustifolia) e 92A0 (Florestas-galerias de Salix alba e Populus alba) (1,01%).  

O habitat mais representativo é o Habitat 6310 – Montados de Quercus spp. 
de folha perene (18,47%). 

O Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifólia e o Habitat 
6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene, integram espécies 
florestais (azinheira e sobreiro), que integram o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 
25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, que 
estabelece medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira. 

Os 4 habitats referidos anteriormente dizem respeito a áreas ecologicamente 
“sensíveis”, pois correspondem a “áreas com presença de habitats e espécies 
vegetais ou animais” (que correspondam aos seus locais de abrigo e 
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reprodução), as quais estejam incluídas no Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 
abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, sujeitas a 
legislação específica de proteção ou consideradas raras a nível nacional). 

No que diz respeito aos Corredores Ecológicos – Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 152/2001, de 11 de Outubro (adota a Estratégia Nacional de 
Conservação da Natureza e da Biodiversidade) – cujo estabelecimento é 
imposto aos Estados-Membros pela Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 
21 de Maio, são definidos como os elementos que, pela sua estrutura linear e 
contínua (tais como rios e ribeiras e respetivas margens ou os sistemas 
tradicionais de delimitação dos campos) ou pelo seu papel e espaço de 
ligação (tais como lagos, lagoas ou matas), são essenciais à migração, à 
distribuição geográfica e ao intercâmbio genético de espécies selvagens.  

A área afeta ao projeto da Central Fotovoltaica de Ourique encontra-se 
totalmente integrada em corredores ecológicos. Atendendo aos objetivos e 
funções dos corredores ecológicos, verifica-se que a sobreposição da Central 
ao corredor ecológico induzirá impactes negativos, temporários ou 
permanentes (dependendo da fase de projeto), certos, localizados, todavia de 
baixa magnitude e baixa significância, face à reduzida área de implantação da 
central, comparativamente à área total do Corredor Ecológico. 

Enquadramento legislativo da área em termos da componente florestal:    

a) A área delimitada não é abrangida pelo Regime Florestal (Decreto de 24 
de dezembro de 1901, Decreto de 24 de dezembro de 1903 e legislação 
complementar). 

b) A área de estudo não está abrangida por Zonas de Intervenção Florestal 
(ZIF) existentes e não apresenta Arvoredo de Interesse Público. 

c) A área apresentada não foi percorrida por incêndios nos últimos dez 
anos, pelo que não se aplica o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2007, 
de 12 de março, que estabelece proibição pelo prazo de 10 anos, de 
várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 
incêndios em áreas não classificadas como solos urbanos. 

d) O Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio e o Decreto-Lei n.º 155/2004, 
de 30 de Junho, que introduziu alterações ao Decreto-Lei anteriormente 
referenciado – estes dois diplomas legais regulamentam as conversões da 
ocupação do solo, o corte e o arranque de árvores, a poda e outras 
intervenções nos povoamentos de sobreiro e de azinheira, nos núcleos e 
em árvores isoladas, daquelas duas espécies.  

Na área de intervenção existem montados de azinho (“elevação de Panóias” e 
na “zona sul da área de investimento”), designados respetivamente por 
“Parcela FlAz1” e “Parcela FlAz2” as quais estabelecem continuidade no 
terreno com a restante área de estudo e área envolvente, também composta 
por montado de azinho, protegidos por lei e azinheiras dispersas na área 
agrícola, pelo que qualquer intervenção de corte/arranque ou poda naqueles 
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exemplares necessita de autorização do ICNF.   

O regulamento do PDM de Ourique estabelece que “as áreas de montado de 
sobro e azinho ficam sujeitas às restrições estabelecidas pela legislação em 
vigor” (artigo 19.º do Aviso n.º 1534/2014). 

Segundo o Decreto-lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-lei 
n.º 155/2004, de 30 de junho, que estabelece as medidas de proteção ao 
sobreiro e à azinheira, “em povoamentos de sobreiro ou azinheira não são 
permitidas conversões” (n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 169/2001).  

Constituem exceção a esta “as conversões que visem a realização de (…) 
empreendimentos de imprescindível utilidade pública” (alínea a) do n.º 2 do 
artigo 2.º do Decreto-lei n.º 169/2001). 

As “declarações de imprescindível utilidade pública e de relevante e 
sustentável interesse para a economia local dos empreendimentos (…) 
competem ao Ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Rural e das 
Pescas, ao ministro da tutela do empreendimento (…) e, no caso de não haver 
lugar a avaliação de impacte ambiental, ao Ministro do Ambiente e do 
Ordenamento do Território” (n.º 1 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 169/2001). 

a) Deverá ser cumprido o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho e 
legislação conexa (Lei n.º 76/2017 de 17 de Agosto, que altera o anterior, 
dando-lhe nova redação), em que são expressas preocupações na 
localização das edificações e na proteção e segurança das pessoas e bens 
associados à possibilidade da ocorrência de incêndios rurais. 

A área de implementação da central fotovoltaica está maioritariamente 
integrada na classe de perigosidade de incêndio rural “muito baixo”. Existe 
representação das restantes classes de perigosidade de incêndio rural, 
embora pouco expressivas. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, alterado pela Lei 
n.º 76/2017 de 17 de agosto, que estrutura o sistema de defesa da floresta 
contra incêndios, o artigo 16.º expressa os condicionalismos à edificação, os 
quais devem ser respeitados nas novas construções associadas à área de 
implementação da Central fotovoltaica, nomeadamente o “edifício técnico 
(edifício de comando)”. 

O artigo 15.º expressa as obrigações ao nível das redes secundárias de faixas 
de gestão de combustível, o qual se aplica aos edifícios existentes na área de 
investimento. Na zona periférica da propriedade deve ser dado cumprimento 
no que respeita às redes terciárias de faixas de gestão de combustível (alínea 
b) do n.º 2 e n.º 5 do artigo 13.º), nomeadamente através da implementação 
de um aceiro perimetral.    

As questões que o ICNF analisou prendem-se com a legislação em vigor, e 
nomeadamente, a relativa à Conservação da Natureza, à Proteção do 
Sobreiro e da Azinheira e à Defesa da Florestal Contra Incêndios (DFCI):  

1. Do ponto de vista de impactes resultantes da instalação da Central 
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Fotovoltaica de Ourique, estes poder-se-ão verificar tanto do ponto de 
vista ecológico (fauna e flora) bem como da própria área agrícola. O EIA 
estima que 800 azinheiras serão afetadas, o que constitui o impacte 
negativo com maior magnitude do projeto, em matéria de ocupação do 
solo, o que constitui um impacte negativo, permanente e irrecuperável. 
Tanto para a área agrícola como para a área florestal está prevista a 
implementação de medidas compensatórias para fazer face aos impactes 
provocados pelo investimento. 

2. Afetação do Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia e do Habitat 6310 – Montados de Quercus spp. de folha 
perene, que dizem respeito a áreas ecologicamente “sensíveis”. 

3. Na área de implementação do investimento existe um habitat 
caraterístico de avifauna estepária, no entanto durante o processo de 
avaliação não foram observadas espécies descritas no Anexo I da Diretiva 
Aves, motivo pelo qual não se vê inconveniente na instalação da central 
fotovoltaica na área “Parcela Ag.”  

4. Face à reduzida área de implantação da Central, comparativamente à 
área total do Corredor Ecológico existente, os impactes negativos são 
reduzidos e localizados. 

5. A área de estudo apresenta valores ecológicos importantes ao nível da 
componente florística arbórea, com destaque para a espécie protegida 
pela legislação (montados de azinho e azinheiras dispersas protegidas 
pelo Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de Junho).  

6. A área apresentada não foi percorrida por incêndios nos últimos dez 
anos, pelo que não se aplica o estabelecido no Decreto-Lei n.º 55/2007, 
de 12 de março, que estabelece proibição pelo prazo de 10 anos, de 
várias ações nos terrenos com povoamentos florestais percorridos por 
incêndios em áreas não classificadas como solos urbanos. 

7. A área de implementação da Central fotovoltaica está maioritariamente 
integrada na classe de perigosidade de incêndio rural “muito baixo”. 
Existe representação das restantes classes de perigosidade de incêndio 
rural, embora pouco expressivas. 

8. No âmbito das medidas de proteção ao sobreiro e à azinheira, as áreas de 
montado de azinho que integram a área de implementação da Central 
Fotovoltaica de Ourique (Parcela FlAz1 e Parcela FlAz2), devem ser 
salvaguardadas de intervenção por este investimento. De acordo com o 
disposto na alínea a) do ponto 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei nº 
169/2001, Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho, apenas são 
permitidas as conversões de povoamentos em três circunstâncias 
(empreendimentos agrícolas, reconversões para talhadia e 
empreendimentos de imprescindível utilidade pública), sendo que 
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nenhuma destas condições é parte integrante deste processo. 

Face ao exposto em o ICNF emitiu parecer desfavorável face ao pretendido. 
Tendo em conta o enquadramento legal atrás exposto, considera que devem 
ser estudadas alternativas viáveis para que as áreas com montado de azinho 
não sejam afetadas. 

Em sede de diligências complementares foi emitido um novo parecer pelo 
ICNF no qual esta entidade reavalia as áreas anteriormente condicionadas. 
Assim, na sequência de uma visita de campo efetuada a 11/04/2018 à área de 
implementação do projeto, nomeadamente às parcelas Ag, FlAz1 e FlAz2 
(definidas pelo ICNF, IP) procedeu aquela entidade a uma reavaliação das 
parcelas iniciais (Ag, FlAz1 e FlAz2), verificando-se que a proposta indicada no 
parecer anterior, poderia ser melhor ajustada, excluindo as áreas com menor 
densidade de arvoredo, tendo-se identificado um novo conjunto de parcelas, 
nomeadamente as parcelas: P_Az1, P_Az2, P_Az3, P_Az4, P_Az5, P_Az6, 
P_Az7 e P_Az8 (Fig. 1). 

Estas parcelas são ocupadas por azinheiras adultas, que integram 
maioritariamente as classes de perímetro à altura do peito entre “entre 80 
cm e 129 cm” e “superior a 130cm”. Nestas parcelas existe pontualmente 
regeneração natural de azinheira a qual deverá ser preservada. Estas áreas 
constituem importantes núcleos do ponto de vista ecológico e apresentam 
continuidade com as áreas adjacentes. O coberto herbáceo é ocupado 
maioritariamente por pastagens naturais, com existência pontual de matos 
(predomínio da esteva), sendo áreas dedicadas à pastorícia. As parcelas 
identificadas totalizam uma área de 38,17 ha.  

Estas parcelas deverão ser salvaguardas e excluídas da área de intervenção. 
Nestas parcelas deverão ser aplicadas as boas práticas culturais, não 
realizando mobilizações de solo profundas que afetem o sistema radicular das 
árvores ou aquelas que provoquem destruição de regeneração natural e 
devem ser realizadas outras operações culturais, por forma a promover o seu 
bom estado vegetativo e sanitário. 
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Figura 1 – Identificação das parcelas de azinho que deverão ser 
salvaguardadas (extrato da Carta Militar) 

 

BRISA 

Considera esta entidade que o projeto não tem interferência direta com a 
concessão associada à A2 – Autoestrada do Sul. 

DGADR 

Considera esta entidade que o projeto não interfere com estudos, projetos ou 
ações da área da sua competência direta. 

Câmara Municipal de Ourique 

Esta entidade pronunciou-se apenas no que diz respeito ao Plano Diretor 
Municipal: 

1. No que respeita ao enquadramento no PDM do pedido referido em 
epígrafe, sito numa vasta área do concelho de Ourique verificou-se que a 
zona de intervenção abrange áreas da Reserva Ecológica Nacional, áreas 
da Reserva Agrícola Nacional, áreas do domínio hídrico, montado de 
azinho, linhas de média/alta tensão e é atravessada pela linha do Alentejo 
(linha ferroviária), conforme cópia da respetiva carta de condicionantes 
do Plano Diretor Municipal. 

2. No que concerne à carta de ordenamento do PDM, a área do projeto 
acima mencionado abrange áreas florestais de uso múltiplo, áreas 
agrícolas complementares, áreas agrícolas preferenciais, espaços naturais 
(leitos dos cursos de água). 

3. A área a ocupar pela Central fotovoltaica insere-se em terrenos 
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localizados fora das envolventes aos aglomerados populacionais, parques 
de campismo, parques de lazer e recreio, parques e polígonos industriais, 
plataformas logísticas e aterros sanitários, numa faixa de largura igual a 
100 metros, tal como definido no PMDFCI de Ourique. 

4. De acordo com o PMDFCI de Ourique, e tendo em conta o risco e 
perigosidade de incêndio classificado para a área a intervir, devem ser 
tomadas em conta as medidas de defesa da floresta contra incêndios 
expressas nos artigos 15.° e 17.° do Decreto-Lei 124/2006 de 28 de Junho, 
alterado pelos Decretos-Lei 15/2009, de 14 de janeiro, 17/2009 de 14 de 
Janeiro, 114/2011 de 30 de novembro, 83/2014 de 20 de maio e a lei n° 
76/2017 de 17 agosto.  

5. É ainda importante a salvaguarda de zonas particularmente sensíveis, 
nomeadamente, áreas da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva 
Agrícola Nacional. 

Face ao acima exposto e tendo em conta os benefícios de produção de 
energia a partir de uma fonte de energia renovável diminuindo as emissões 
de CO2 e de outros poluentes associados à produção de energia elétrica por 
outras fontes e desde que seja assegurada a minimização dos riscos de erosão 
e se evite a contaminação dos solos e meio hídrico, a autarquia emite parecer 
favorável ao pedido condicionado à emissão dos pareceres das diversas 
entidades envolvidas neste processo (CCDR Alentejo, ICNF, APA e ERRAN). 

ERARAN 

Da análise ao projeto de execução conclui esta entidade que lhe compete 
emitir parecer sobre duas manchas de solo classificadas como RAN, que 
perfazem um total de 28,33ha, as quais se sobrepõem a painéis solares que 
integram os objetivos do projeto. 

Refere aquele projeto, o enquadramento daquela área no Artigo 22.° do 
Regime Jurídico da RAN (RJRAN) - Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de Março, 
com a redação que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 199/2015 de 16 de 
setembro. A este propósito há uma Orientação Genérica aprovada pela 
Entidade Nacional da Reserva Agrícola e que mereceu homologação de Sua 
Excelência, o Senhor Secretário de Estado das Florestas e Desenvolvimento 
Rural, relevando a mesma, o seguinte: 

" (…) É assim defendido e proposto que a utilização não agrícola da RAN para 
a instalação ou equipamentos de produção de energia a partir de fonte 
renovável tem um carácter absolutamente excecional, e só será admissível na 
exceção prevista desde que não exista alternativa fora das terras ou solos 
RAN e que cumulativamente, se verifiquem os seguintes pressupostos:  

a - esteja integrada numa exploração agrícola viável; 

b - se destine à produção de energia para utilização nessa mesma exploração; 

c - tenha uma área diminuta comparativamente à dimensão da exploração 
em causa." 
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"(…) É de salientar que quanto à possibilidade de enquadramento excecional 
ao abrigo do artigo 25.0 do Decreto-Lei n.°73/2009, de 31 de março, no que 
respeita a projetos de instalação e equipamentos para produção de energia a 
partir de fonte renovável com o fim exclusivo ou quase exclusivo de venda de 
energia à rede elétrica fica considerado que a inexistência de alternativa 
viável fora das terras ou solos da RAN deverá ser aferida nas componentes, 
técnica, económica, ambiental e cultural, e não pela circunstância de o 
interessado não dispor de outras terras ou solos, devendo sempre localizar-se 
em terras e solos classificados como de menor aptidão." 

Ora no caso em apreço - instalação de painéis solares em 28,33ha de solos 
RAN - sendo o seu fim exclusivo ou quase exclusivo a venda de energia à rede, 
é entendimento desta entidade, que o mesmo não tem enquadramento na 
referida exceção, sendo por isso emitido parecer desfavorável. 

Informam também, para os efeitos que se considerem como pertinentes, que 
não tem esta Entidade qualquer atribuição na emissão de parecer no âmbito 
do referido artigo 25.° do RJRAN. 

DRAPAL 

Considera esta entidade que o parecer que lhe é solicitado deve incidir sobre 
a utilização agrícola do solo, prevista no EIA, sem prejuízo de outros 
pareceres, relativos às áreas de solo com condicionantes, de outras Entidades 
com competência na matéria. 

O projeto, a implantar na " Quinta Nova ", localizada na união de freguesias 
de Panóias e Conceição, no concelho de Ourique, compreende um projeto de 
grande dimensão e impacte, cuja componente agrícola - instalação de prados 
e o aproveitamento dos mesmos em pastoreio - se irá desenvolver na mesma 
área do parque de Produção de Energia Solar igualmente previsto no mesmo, 
ou seja sob os painéis solares e ou em área sob influência dos mesmos, o que 
para esta entidade é um projeto inovador e pioneiro. 

Não obstante lhes parecer que o referido projeto agrícola, em si mesmo, está 
claro, muito bem fundamentado, e muito interessante, já o seu 
enquadramento numa área certamente sujeita a impactes resultantes dos 
painéis solares, suscitou a necessidade de fundamentação técnica, que não 
dispõem para a emissão do parecer. Pelo exposto, e acrescendo a atual 
grande apetência para grandes investimentos em produção de energia solar, 
nesta Região, podendo este caso constituir um precedente quanto à 
viabilidade técnica desta utilização dupla do solo, consideraram que o assunto 
fosse submetido a parecer do INIAV. 

IP, SA 

Da análise efetuada à rede rodoferroviária, sob jurisdição da IP, SA na zona 
objeto de estudo, consideram o seguinte: 

Quanto à Rede Rodoviária, tendo como referência o Plano Rodoviário 
Nacional (publicado pelo Decreto-Lei n° 222/98, de 17 de Julho, retificado 
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pela Declaração de Retificação n° 19-D/98, de 31 de Outubro, e alterado pela 
Lei n° 98/99, de 26 de Julho e pelo Decreto-Lei n°182/2003, de 16 de Agosto) 
verifica-se que a área de estudo interfere com a Estrada Nacional n.°261-4 
(EN261-4), a qual apesar de se encontrar desclassificada pelo PRN, encontra-
se ainda sob jurisdição desta empresa. 

Assim, no seguimento do exposto, do ponto de vista da salvaguarda da rede 
rodoviária da responsabilidade da IP, SA, o Estatuto das Estradas da Rede 
Rodoviária Nacional (EERRN) (Lei n.º 34/2015 de 27 de abril), em vigor desde 
27 de julho de 2015, regula a proteção e fixa as condições de segurança e 
circulação dos seus utilizadores e as de exercício das atividades relacionadas 
com a sua gestão, exploração e conservação, das estradas nacionais 
constantes do PRN, das estradas desclassificadas, isto é, não classificadas no 
PRN, mas ainda sob jurisdição da IP, SA, bem como das estradas regionais. 

Neste contexto, o regime de proteção a aplicar será o estabelecido no do 
artigo 32° e 33° do EERRN. Ainda no âmbito das interferências com a área sob 
jurisdição rodoviária deverá ser, também, tido em consideração o disposto 
nos artigos 41°, 42°, 56° e 64° do acima mencionado EERRN. 

No que respeita à Rede Ferroviária, há a salientar que a área de intervenção 
interfere com a Linha do Alentejo, em exploração. Salvaguardando que as 
linhas ferroviárias existentes, em exploração ou não, mantêm-se no Domínio 
Público Ferroviário (DPF), logo sujeitas ao regime de proteção definido no 
Decreto-Lei n° 276/2003, de 4 de novembro, respeitando neste caso, o n.°1 
do artigo 15°, que define uma área "non aedificandi" de 10,00 metros medida 
a partir do limite do Domínio Público Ferroviário, estando assim proibida 
qualquer construção, edificação, aterro, depósitos de materiais ou plantação 
de árvores nessa faixa. 

Atento ao exposto e considerando que foi prevista a delimitação física do 
parque fotovoltaico, com uma vedação de 2 m de altura, cumpre-nos 
informar que os trechos paralelos à infraestrutura rodoviária deverão 
enquadrar-se com o estipulado no n° 1, alínea b), Art.º 55° do EERRN e que, a 
construção de vedações nas proximidades do DFP, só poderá ser iniciada após 
delimitação de terrenos confinantes com a via-férrea, a qual deverá ser 
solicitada conforme estipulado no Art.º 12° do já referido DL n° 276/2003. 

Quanto à cortina arbórea que se pretende materializar em redor dos limites 
do empreendimento, considera-se que localizações próximas da faixa de 
rodagem da EN 261-4 poderão revelar-se perigosas uma vez que as árvores 
podem constituir obstáculos devido ao seu tamanho e rigidez, pelo que se 
sugere que as plantações garantam distâncias mínimas da ordem de 6 a 7 m 
da faixa de rodagem e situar-se para além da zona da estrada, para que o 
risco de colisão seja reduzido. No que se refere à cortina arbórea junto da via-
férrea, deverá ser respeitada a faixa "non aedificandi" de 10 m medida a 
partir do limite do DPF, em conformidade com o disposto no n° 1, Art.º 15° do 
DL n° 276/2003 de 4 de Novembro. 
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No que respeita aos painéis propostos colocar junto ao Apeadeiro de Panóias, 
no troço entre o km 212.185 e 212.230 da Linha de Alentejo, estes deverão 
ser desviados cerca 10 metros para norte de modo a que não se verifiquem 
interferências com a zona "non aedificandi". 

Relativamente aos acessos à área de projeto, para cumprimento dos 
normativos de acessibilidade à EN 261-4 (artigo 51° do EERRN) e por questões 
de segurança rodoviária, considera-se que deverão ser limitados os acessos 
marginais à zona da estrada e encerrados os redundantes, devendo os 
mesmos localizar-se e possuir características técnicas adequadas ao tipo de 
utilização. 

Por estes factos, deve ser ponderada a eliminação de serventias que 
garantem o acesso à propriedade, equacionada a beneficiação de eventuais 
acessos já existentes e, a construção de outros em local adequado, de modo a 
satisfazer as necessidades do empreendimento, sem se prejudicar ou 
oferecer risco à circulação motorizada, pelo que se considera que as 
localizações sugeridas carecem de avaliação com base em informação 
complementar e num contexto de licenciamento, devendo ser admissíveis 
alguns ajustamentos na rede viária interna. 

Acresce ainda o facto de que é proibida a abertura de acessos para o terreno 
do DPF e que não serão permitidas novas passagens de nível. 

Verifica-se ainda que existem algumas referências à "Rede Rodoviária 
Nacional e Regional', referências estas que, deveriam ter sido retificadas para 
"Rede Rodoviária Nacional, Estradas Regionais e Estradas Desclassificadas", 
uma vez que o termo "Rede Rodoviária Regional", não existe, prevendo sim, o 
Plano Rodoviário Nacional, a categoria de Estradas Regionais, que integram a 
Lista V Anexa ao mesmo. 

Por fim, informa-se que intervenções a efetuar no solo, subsolo ou espaço 
aéreo da zona da estrada, com carácter temporário ou permanente, estão 
sujeitas a Licença da Gestão Regional de Beja e Faro, enquanto as obras e 
atividades a realizar fora do domínio público rodoviário mas dentro da área 
de jurisdição rodoviária, carecem de Autorização ou de parecer prévio 
vinculativo, em conformidade com o disposto respetivamente, nos n° 1 e 2 do 
Art.º 42° do EERRN. As interferências com a linha férrea, a avaliar 
previamente em sede de licenciamento, terão de respeitar o disposto no DL 
n° 276/2003 de 4 de Novembro no que diz respeito a construções, plantações 
e escavações nas proximidades do DPF. 

Assim, todas as intervenções/alterações na Rede Rodoferroviária sob 
jurisdição da IP, SA, devem ser objeto de estudo específico e de 
pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as 
disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, e ser previamente 
submetidos a parecer e aprovação das entidades competentes para o efeito, 
designadamente da IP, SA. 

Face ao exposto e de acordo com a análise da informação disponibilizada, 
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considera-se ser de emitir parecer favorável condicionado ao cumprimento 
das observações atrás enunciadas. 

ANPC 

Considera, em termos genéricos, que o Estudo identifica e minimiza os 
principais riscos e /ou condicionantes existentes na área de estudo, bem 
como acautela os impactes ambientais mais significativos mediante a adoção 
de um conjunto de medidas de minimização. No entanto, tendo em conta que 
o EIA decorre em fase de Projeto de Execução, reitera a necessidade de 
serem adotadas as medidas referidas no ofício "OF/8653/DR012017", no 
âmbito da consulta da elaboração do EIA, nomeadamente as seguintes: 

� Devem ser garantidas as condições de acessibilidade e operação aos 
meios de socorro. 

� Devem ser tomadas medidas de segurança, durante a fase de construção, 
de modo a garantir que a manobra de viaturas e o manuseamento de 
equipamentos não originem focos de incêndio. 

� Na remoção e transporte dos resíduos decorrentes de operações de 
desmatação devem ser cumpridas as disposições legais vigentes, 
nomeadamente as de prevenção de incêndios florestais. 

� Na fase de exploração, deve assegurar-se a limpeza do material 
combustível na envolvente, de modo a garantir a existência de uma faixa 
de segurança contra incêndios, no âmbito dos Instrumentos de Gestão 
Territorial legalmente aplicáveis e do Sistema Nacional de Defesa da 
Floresta Contra Incêndios. 

� Deve ser elaborado um Plano de Emergência Interno da Instalação, da 
responsabilidade do Dono da Obra, identificando os riscos, 
procedimentos e ações para dar resposta a situações de emergência no 
interior da central fotovoltaica. 

� Complementarmente, deverá ser informado Serviço Municipal de 
Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Ourique sobre a entrada 
em funcionamento do projeto, de modo a que estes possam proceder à 
eventual atualização do Plano Municipal de Emergência e do Plano 
Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

 

Síntese do resultado da 
consulta pública e sua 
consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias, de 14 de 
novembro a 28 de dezembro de 2017. 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 2 exposições com a seguinte 
proveniência: 

� Direção Geral do Território – DGT. 

� Autoridade Nacional de Aviação Civil - ANAC. 
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A DGT informa que o projeto não constitui impedimento para as suas 
atividades geodésicas. Deverá ser pedido um parecer à DGT, caso exista 
violação de alguma zona de respeito por algum vértice geodésico, para ser 
estudada a viabilidade de remoção do mesmo. Dentro da área de 
intervenção deste projeto existem vértices geodésicos com as respetivas 
coordenadas PT-TM06/ETRS89. 

Apresenta parecer desfavorável até que algumas questões de carácter 
técnico-legal, que se prendem com a cartografia, estejam colmatadas. 

A ANAC informa que a área de intervenção do projeto não é abrangida por 
qualquer servidão aeronáutica civil, nem as instalações previstas constituem 
obstáculo à navegação aérea pelo que nada tem a obstar relativamente à sua 
concretização. 

Consideração dos resultados da Consulta Pública na decisão 

Uma vez que na área de intervenção deste projeto existem vértices 
geodésicos com as respetivas coordenadas PT-TM06/ETRS89, caso se preveja 
a afetação de alguma zona de respeito por algum vértice geodésico deve ser 
pedido o parecer da DGT, para ser estudada a viabilidade de remoção do 
mesmo. 

 

Informação das 
entidades legalmente 
competentes sobre a 
conformidade do projeto 
com os instrumentos de 
gestão territorial, as 
servidões e restrições de 
utilidade pública e de 
outros instrumentos 
relevantes 

Relativamente aos Instrumentos de Gestão Territorial, verifica-se que o 
projeto Na área de estudo incidem os seguintes Instrumentos de Gestão 
Territorial: Plano Diretor Municipal (PDM) do Concelho de Ourique; Plano 
Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); Plano de 
Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira (PGRHSM) e Plano Regional de 
Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Alentejo. 

De acordo com a carta de ordenamento do PDM de Ourique (publicado pela 
Resolução de Conselho de Ministros 35/2001, de 3 de abril e sucessivas 
retificações e alterações por adaptação) a área para implantação do projeto 
insere-se em “Espaços Agrícolas”, designadamente “Áreas Agrícolas 
Preferenciais” e “Áreas Agrícolas Complementares” e, em “Espaços 
Florestais”, designadamente “Espaços Florestais de Uso Múltiplo”. As classes 
de espaço ocorrentes na área do projeto não apresentam vocação para a 
pretensão em análise, tendo a Assembleia Municipal emitido uma Declaração 
de Interesse Público Municipal ao projeto. No âmbito dos pareceres externos 
solicitados, a Câmara Municipal de Ourique, manifestou-se favorável ao 
projeto, face aos benefícios energéticos em matéria de energias renováveis, 
desde que salvaguardadas as zonas particularmente sensíveis, 
nomeadamente as áreas da RAN e da REN, e se consideradas no projeto as 
medidas de defesa da floresta contra incêndios estabelecidas no PMDFCI de 
Ourique e minimizados os riscos de erosão e contaminação do solo. 

Quanto ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo 
(PROTA), considera-se que o projeto se enquadra nos seus objetivos 
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estratégicos no que concerne ao incentivo para produção de energia a partir 
de fontes renováveis. 

Quanto ao Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Sado e Mira, a área da 
Central encontra-se na região RH6, não se prevendo, da avaliação efetuada, a 
ocorrência de impactes negativos sobre os recursos hídricos e qualidade da 
água, desde que acauteladas as distâncias legalmente estabelecidas às linhas 
de água existentes. 

Quanto ao Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo 
Alentejo, considera-se que o projeto se sobrepõe a uma área classificada 
como “Corredores Ecológicos”, em particular na Cintura de Ourique. De 
acordo com os PROF “Os corredores ecológicos contribuem para a formação 
de metapopulações de comunidades da fauna e da flora, tendo como objetivo 
conectar populações, núcleos ou elementos isolados, e integram os principais 
eixos de conexão, delimitados no mapa síntese, com uma largura máxima de 
3 km.” No entanto, da análise efetuada, atendendo aos objetivos e funções 
dos corredores ecológicos, verifica-se que a sobreposição da Central ao 
Corredor Ecológico induzirá impactes negativos, todavia de baixa magnitude e 
baixa significância, face à reduzida área de implantação da Central, 
comparativamente à área total do Corredor Ecológico. 

No que se refere à ocupação de solos pertencentes à Reserva Ecológica 
Nacional (REN), considera-se, da avaliação efetuada, que este tipo de 
infraestruturas são compatíveis com áreas classificadas como “Leitos dos 
cursos de água”, “Zonas ameaçadas pelas cheias” e “Áreas de elevado risco 
de erosão hídrica do solo”. 

Quanto à afetação de solos pertencentes à Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
foi solicitado parecer à entidade competente nesta matéria, a Entidade 
Regional do Alentejo da RAN. Esta entidade emitiu parecer desfavorável à 
afetação das duas manchas de solo RAN (que totalizam 28,33 ha), face ao seu 
enquadramento no artigo 22.°do respetivo Regime Jurídico e à Orientação 
superior existente, uma vez que sendo o fim exclusivo ou quase exclusivo do 
projeto a venda de energia à rede, o mesmo não tem enquadramento na 
exceção prevista no referido regime. 

 

Razões de facto e de 
direito que justificam a 
decisão 

A presente decisão fundamenta-se no Parecer da CA e no Relatório da 
Consulta Pública. 

A implementação do presente projeto visa o exercício da atividade de 
produção de eletricidade através de fonte renovável, ao abrigo do regime 
geral, em que a eletricidade produzida será vendida, nos termos aplicáveis à 
produção em regime ordinário, em mercados organizados ou através da 
celebração de contratos bilaterais com clientes finais ou com 
comercializadores de eletricidade, incluindo com o facilitador de mercado ou 
um qualquer comercializador que agregue a produção. Para além dos 
objetivos diretos de produção de eletricidade a partir de fonte renovável, 
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pretende-se contribuir com este projeto para o cumprimento das metas 
nacionais e para o desenvolvimento nacional, regional e local em matéria de 
energia renovável. 

Ao nível das políticas da União Europeia (UE), considera-se no EIA, que os 
principais objetivos de política energética nacional estão articulados com os 
compromissos internacionais de Portugal, nomeadamente no que se refere às 
exigências de limitação da emissão dos Gases com Efeito de Estufa (GEE), no 
quadro de participação da UE no Protocolo de Quioto e, também, com as 
metas consideradas nas Diretivas Europeias relativas à promoção da 
utilização de fontes de energias renováveis. Assim e no âmbito da 
contribuição para atingir as metas nacionais – Redução de GEE, a entrada em 
serviço da Central permitirá, uma redução das emissões anuais de CO2 
através do contributo direto associado à produção própria de eletricidade 
que, por ser de origem solar, é isenta de emissões de CO2, substituindo 
produção termoelétrica com base em combustíveis fósseis. 

No que se refere ao contexto nacional, e de acordo com o EIA, considera-se 
que o projeto contribuirá para a utilização de recursos endógenos (solar) em 
regime remuneratório de mercado; para o cumprimento das metas em 
matéria de renováveis; para que a transição energética acelere o reforço da 
componente solar face às atuais componentes hídrica e eólica; e, para que a 
Sub-região do Baixo Alentejo se torne no "HUB" da produção solar em larga 
escala, visando a exportação de eletricidade solar, tal como previsto na 
Diretiva renováveis de 2009. 

Em termos regionais, o projeto contribuirá para colocar o concelho de 
Ourique no mapa mundial e europeu do desenvolvimento da energia solar; 
definir um novo standard para garantia da sustentabilidade hídrica do 
território onde são instaladas Centrais Solares de média/grande dimensão em 
áreas crescentemente semiáridas; e, para a requalificação da Linha Funcheira 
(Ourique)/Beja — vital para um futuro sustentável do Baixo Alentejo.  

A nível local, constituindo-se como um polo dinamizador de estratégias de 
sustentabilidade para o concelho; atraindo investigadores na área da energia 
solar; apoiando a Escola Técnico-Profissional; fixando jovens da região e 
formando pessoal especializado; dinamizando, em parceria com a Câmara 
Municipal de Ourique, a estratégia regional de reativação, eletrificação e 
requalificação da Linha Funcheira (Ourique)/Beja; e, viabilizando um projeto 
de recuperação de montado, através de uma Estratégia de combate à 
desertificação e de incremento da capacidade de retenção de água da chuva, 
o qual será desenvolvido em parceria com a Liga para a Proteção da Natureza.  

De acordo com a entidade licenciadora, o projeto vai ao encontro das 
orientações previstas no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis 
(PNAER) no qual está previsto atingir a meta de 670 MW de potência 
instalada de energia solar fotovoltaica em 2020, estando implementados até 
à data cerca de 478 MW (de acordo com as Estatísticas Rápidas da DGEG, de 
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outubro de 2017). 

A área de estudo do projeto desenvolve-se na proximidade da povoação de 
Panóias, numa região essencialmente composta por espaços rurais onde 
predomina a cultura de sequeiro e olival. Relativamente à floresta, esta 
divide-se essencialmente em montado de sobro e azinho, eucaliptal e matos 
incultos. No que respeita à área específica do projeto, este localiza-se numa 
propriedade denominada Quinta Nova, que se caracteriza por extensas áreas 
agrícolas que correspondem maioritariamente a zonas de pastagens e de 
agropecuária, assim como zonas de culturas de sequeiro. Os espaços 
florestais da Quinta Nova são predominantemente compostos por sobreiros e 
azinheiras, que constituem biótopos de elevado valor ecológico e são 
caraterizados pela presença de um estrato arbóreo dominado por exemplares 
adultos de Quercus rotundifolia ou Quercus suber, podendo pontualmente 
ocorrer ambas as espécies; espaço florestal misto composto por uma mistura 
de sobreiros, azinheiras, carrascos e matos; e floresta mista com eucaliptos e 
matos; e, já no limite exterior da Quinta verifica-se a presença de outras 
espécies florestais tais como espécies ribeirinhas.  

Foram identificados quatro habitats naturais definidos pelo Decreto-Lei n. º 
156-A/2013, de 8 de novembro, na área de estudo: algumas manchas de 
azinhal formam o Habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia, que se localiza, sobretudo, nas encostas do vale mais encaixado 
do rio Sado, a sul da área de inserção do projeto; a maior mancha que 
pertence ao habitat mais representativo na área, o Habitat 6310 – Montados 
de Quercus spp. de folha perene, localizado na elevação de Panóias e na zona 
sul do projeto; e, no rio Sado, o mosaico representado pelo Habitat 91B0 
(Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia) e Habitat 92A0 (Florestas-
galerias de Salix alba e Populus alba).  

O edificado habitacional existente no interior da Quinta Nova mostra sinais de 
abandono, existindo casos em que já se encontra em ruína, correspondendo a 
edifícios anteriormente pertencentes ao monte da Quinta Nova. Existem 
ainda alguns apoios agrícolas. No que respeita a infraestruturas rodoviárias e 
ferroviárias, verifica-se que a área de implantação do projeto é atravessada 
pela rede viária nacional e municipal (CM 1225 e EN 261-4 e pela rede 
ferroviária, Linha do Alentejo, encontrando-se o apeadeiro de Panóias 
desativado e em ruínas. O curso de água e vegetação ripícola associada, pelo 
baixo grau de degradação que apresenta e com galeria ripícola bem 
conservada, também têm um interesse do ponto de vista ecológico. Em, 
termos de qualidade visual o perímetro sul da área da Central apresenta 
valores paisagísticos associados à envolvente da albufeira da barragem 
Monte da Rocha, bem como a zona de acesso à povoação de Panóias. 

Os principais impactes negativos da implementação da Central Fotovoltaica 
de Ourique serão resultantes das ações associadas à fase de construção do 
projeto dos quais se destaca a desmatação e desflorestação, a decapagem da 
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camada superficial do solo nas áreas de implantação dos Painéis, Postos de 
Transformação, Subestação, e de novos acessos e valas de cabos e, a 
movimentação de terras associadas principalmente à construção da 
Subestação e Edifício de Comando. 

Estas ações resultarão em impactes negativos significativos a muito 
significativos, dos quais se salientam os seguintes: alteração do uso do solo e 
a ocupação irreversível do solo pelas infraestruturas do projeto (afetação das 
classe “Áreas Agrícolas Complementares”, “Áreas Agrícolas Preferenciais” e 
em “Espaços Florestais de Uso Múltiplo”); destruição permanente de floresta 
de elevado valor conservacionista, com afetação/perda dos habitats com 
valor de conservação e protegidos por Lei (Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de 
junho), dos quais se destacam as áreas colonizadas por Quercus rotundifolia 
(azinheira), que constituem o habitat 6310 da Diretiva 92/43/CEE - Montados 
de Quercus spp. de folha perene e o habitat 9340 – Florestas de Quercus ilex e 
Quercus rotundifolia; afetação de valores ecológicos importantes ao nível da 
componente florística arbórea, com destaque para a espécie protegida pela 
legislação (montados de azinho e azinheiras dispersas protegidas pelo 
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de Maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de Junho), nomeadamente as áreas de montado de azinho 
localizadas na elevação de Panoias e na zona sul da Central com destruição de 
800 exemplares de azinheiras, considerando-se, também, esta afetação de 
elevada significância económica para a região Alentejo; afetação de duas 
manchas de solos pertencentes a áreas da Reserva Agrícola Nacional, que 
perfazem cerca de 23,8 ha; incremento de fenómenos de erosão provocados 
pela destruição do coberto vegetal, dado que a zona de intervenção 
apresenta uma tendência para a erosão hídrica, uma vez que na área em 
estudo predominam os solos com classes de capacidade correspondentes a 
usos com limitações moderadas, acentuadas ou severas, com riscos de erosão 
no máximo elevados e suscetíveis de utilização agrícola pouco intensiva 
(classe de capacidade D, E, C+D); intrusão visual que as ações associadas à 
desflorestação, desmatação, alteração da morfologia e instalação e presença 
progressiva dos Painéis introduzirão no território; alteração da qualidade 
visual da paisagem devido ao caráter visual intrusivo e permanente da 
presença dos Painéis, nomeadamente em áreas de elevada qualidade visual, 
nomeadamente sobre a povoação de Panóias, estrada de acesso a esta, 
N261-4, sobre o IC1, sobre o espelho de água da albufeira da barragem do 
Monte da Rocha e sobre o vale do rio Sado. 

De acordo com o atrás mencionado, verifica-se, que os impactes negativos 
associados à implementação da Central Fotovoltaica de Ourique resultam, na 
sua generalidade, da alteração que se irá provocar no atual uso do solo, com 
efeitos negativos em grande parte dos fatores ambientais em avaliação. Desta 
forma, consideram-se os fatores Solo e Uso do Solo, Ecologia e Paisagem os 
fatores relevantes nesta avaliação, e o fator Socioeconomia determinante, 
sendo neste fator onde ocorrerão os impactes positivos deste projeto. 
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Nomeadamente a criação de emprego na fase de obra, sendo a presença de 
trabalhadores indutora de alguma dinâmica económica nos serviços 
disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da 
restauração e alojamento e, na fase de exploração, o aumento da capacidade 
de produção de eletricidade com base em recursos endógenos e renováveis; 
a garantia da segurança de abastecimento do sistema elétrico; a redução das 
emissões de dióxido de carbono; e, a dinamização socioeconómica da zona, 
não só devido às atividades próprias da Central, mas também devido à 
existência de outros projetos associados e complementares. Salienta-se, 
também, a contribuição do projeto para um dos desígnios estratégicos do 
Alentejo, em termos de produção de energia com recurso a renováveis.  

Face aos resultados da consulta pública foi identificada a necessidade de ser 
adotada uma medida de minimização, a qual foi integrada no presente 
documento. 

No que diz respeito aos pareceres solicitados a entidades externas, salientam-
se os pareceres emitidos pelo ICNF, ERARAN, CMO, DRAPAL, ANPC e IP,S.A., 
que face à sensibilidade das matérias das suas competências, nomeadamente 
a necessidade de proteger o montado e respetivos habitats identificados, as 
áreas condicionadas de solos da RAN, a articulação do projeto com o 
respetivo projeto associado A2 Pastagens Biodiversas e, a salvaguarda de 
servidões da rede rodoferroviária, levavam à necessidade de ser previsto um 
conjunto de condicionantes ao projeto de execução e de medidas de 
minimização também elas integradas na presente decisão. 

Assim, e face ao atrás exposto, apesar do caráter negativo dos impactes 
identificados, a CA considera que existem condicionantes que permitem 
salvaguardar as áreas de maior sensibilidade, nomeadamente floresta e 
habitats de elevado valor conservacionista, áreas da Reserva Agrícola 
Nacional, e áreas de elevado valor paisagístico e medidas que minimizam os 
impactes significativos a muito significativos acima identificados, a incluir no 
projeto de execução de forma que o projeto se possa integrar de forma 
equilibrada numa área cuja identidade reflete o uso atual do solo. 

Assim, face aos impactes positivos identificados e considerando que os 
impactes negativos são, na sua generalidade, suscetíveis de serem 
minimizados, propõe-se a emissão de decisão favorável, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

 

Índice de avaliação 
ponderada dos impactes 
ambientais 

Na sequência da avaliação desenvolvida, e em cumprimento do disposto no 
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
procedeu-se à determinação do índice de avaliação ponderada de impactes 
ambientais, tendo sido obtido um resultado de 4. 
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Condicionantes 

1. Assegurar a articulação da calendarização do projeto da Central com o projeto complementar C6 
Linha de Transporte de Energia, assegurando que o início da fase de construção da Central 
Fotovoltaica ocorra após a obtenção de decisão favorável/favorável condicionada, no âmbito do 
procedimento de AIA do projeto C6. 

2. Reformulação do layout da Central Fotovoltaica, nomeadamente reformulando/eliminando a 
distribuição dos painéis/mesas/setores, e relocalizando a Subestação, tendo em consideração que se 
deve: 

2.1. Excluir as áreas de montado de azinho e de habitats com valor de conservação e protegidos por 
lei, que integram as Parcelas P_Az1, P_Az2, P_Az3, P_Az4, P_Az5, P_Az6, P_Az7 e P_Az8, 
identificadas no parecer do ICNF reproduzido na presente decisão. 

2.2. Excluir as duas manchas de solos classificadas como Reserva Agrícola Nacional. 

2.3. Excluir o Sector 3B, de forma manter o acesso principal à povoação de Panóias, via N261-
4/acesso ao IC1, visualmente livre, e não na forma de trincheira. 

2.4. Cumprir o estabelecido nas disposições legais e normativas aplicáveis em vigor, no âmbito das 
intervenções/alterações no âmbito da Rede Rodoferroviária sob jurisdição da Infraestruturas 
de Portugal, SA (IP). Nesse âmbito, todas as intervenções/alterações na Rede Rodoferroviária 
sob jurisdição desta entidade, devem ser objeto de estudo específico e de pormenorizada 
justificação, devendo os respetivos projetos cumprir as disposições legais e normativas 
aplicáveis em vigor, e ser previamente submetidos a parecer e aprovação das entidades 
competentes para o efeito, designadamente da Infraestruturas de Portugal, S.A..  

2.5. Cumprir as medidas de defesa da floresta contra incêndios estabelecidas no PMDFCI de 
Ourique, entre outras a necessidade de criação na zona periférica da propriedade de um aceiro 
perimetral. Deve ser compatibilizado com o projeto da Cortina arbórea. 

2.6. Identificar nos Sectores 2, 3A, 4 e 6, (excluindo as Parcelas P_Az1, P_Az2, P_Az3, P_Az4, P_Az5, 
P_Az6, P_Az7 e P_Az8) os Painéis que projetam o impacte visual negativo sobre o vale do Rio 
Sado (área de qualidade visual relevante) e sobre a povoação de Panóias (Sector 2 e 3A sobre o 
lado poente e Sul da povoação de Panóias; Sector 4 sobre o lado nascente da povoação de 
Panóias) e aferir o impacte, com vista à potencial eliminação dos painéis mais impactantes, 
tendo em consideração as cumeadas existentes, o efeito da cortina arbóreo-arbustiva proposta 
e corrigida e a bacia visual dos sectores em causa. A proposta a apresentar deve ser 
fundamentada e demonstrativa da eliminação dos referidos impactes ou da sua minimização. 
Para os elementos arbóreos isolados – sobreiros e azinheiras - deve sempre que possível, 
compatibilizar-se a distribuição dos painéis no sentido de preservar o maior número possível 
destas árvores, através de pequenas clareiras e/ou procurando alinhar os acessos internos com 
as mesmas. 

3. Parecer favorável da DRAPAL para a implementação do projeto associado A2 – Pastagens Biodiversas. 

Elementos a apresentar  

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para análise e aprovação, os seguintes elementos: 
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Previamente ao Licenciamento: 

1. Reformulação do Layout da Central Fotovoltaica, acompanhado de cartografia a escala de projeto de 
execução demonstrando o cumprimento das condicionantes acima identificadas.  

2. Plano de Compensação Florestal, relativo ao corte/arranque de azinheiras necessário à implantação 
da Central Fotovoltaica. Deve contemplar um levantamento e quantificação rigorosa dos exemplares 
a abater (inseridos ou não em zona de povoamento). 

3. Reformulação do Projeto A1 - Cortina Arbórea de proteção e enquadramento paisagístico na orla 
periférica da Central. A cortina arbórea-arbustiva proposta, como perimetral, deve também ser 
implantada ao longo da via N261-4 de ambos os lados. A cortina proposta, quer a perimetral quer a 
que deve ser implementada ao longo da N261-4 deve ser objeto de estudo mais cuidado e deve 
observar as situações onde o relevo, por si só permite a ocultação do projeto, para que a cortina 
arbóreo-arbustiva possa ser interrompida e não se assuma ela mesma um elemento dissonante na 
Paisagem, quer pela continuidade quer pela densidade. Deve ser realizada uma proposta mais flexível 
e orgânica, na extensão, na largura e na criação de descontinuidades, que deve ser apresentada para 
avaliação. Os elementos arbóreos – azinheiras e sobreiros - que se situem próximo do limite da 
intervenção, em particular em toda a frente do mesmo para o vale do rio Sado devem, sempre que 
possível, ser parte integrante da cortina arbórea. 

4. Revisão do Projeto de Recuperação e Integração Paisagística para a Subestação, de acordo com as 
alterações ao layout que venham a ser introduzidas. 

5. Atualização/adaptação do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), de forma a 
integrar todas as condicionantes e medidas de minimização resultantes do procedimento de AIA, do 
qual deve constar, carta de condicionantes à localização de estaleiros, manchas de empréstimo e 
deposição de terras sobrantes com a implantação dos elementos patrimoniais e com identificação de 
todas as ocorrências patrimoniais inventariadas. 

Previamente ao início da obra 

6. Plano de Integração Paisagística das Áreas Afetadas pela Empreitada, previsto no PAAO No mesmo 
deve constar cartografia com o levantamentos de todas as áreas que foram objeto de intervenção, 
devendo para cada área ser definido o tipo de intervenções para a sua recuperação e integração 
paisagística. 

7. Cartografia com a “Localização das áreas de compensação das quercíneas”, de acordo o “Plano de 
Compensação Florestal” aprovado. Esta informação deve ser acompanhada das shapesfiles com a 
localização dos terrenos disponíveis para compensação das quercíneas das áreas mencionadas. 

8. Projeto A2 Pastagens Biodiversas, dentro do perímetro da Central, com rebanhos de ovelhas de raça 
campaniça. 

9. Projeto C1 Repovoamento de Azinheira (com azinheiras de bolota doce) – Indústria de Porco Preto. 

10. Projeto C2 Plantio de ervas aromáticas. 

No final do primeiro ano de exploração 

11. Resultados da análise, em frequência, dos equipamentos instalados, tomando como recetor sensível 
o local R6. 

Em sede de Licenciamento, para verificação pela entidade licenciadora: 

12. Integração do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra nos Cadernos de Encargos de todas as 
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componentes do projeto de execução. 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de construção e prévia à construção devem constar no 
respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que venham a ser 
produzidos pelo proponente, para efeitos de concretização do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e do termo das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o 
desempenho das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

FASE PRÉVIA À EXECUÇÃO DA OBRA 

1. Executar Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

2. Implementar os Planos de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) onde 
se encontra definido o destino final mais adequado para os diferentes tipos de resíduos suscetíveis de 
virem a ser produzidos durante a fase de construção. 

3. Realizar Formação Ambiental, com vista à sensibilização ambiental dos trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e 
às medidas de minimização a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos 
trabalhos. As ações de formação e sensibilização devem englobar, pelo menos, os seguintes temas: 

3.1. Conhecimento, proteção e preservação dos valores ambientais e sociais existentes, bem como 
das áreas envolventes e respetivos usos. 

3.2. Impactes ambientais associados às principais atividades a desenvolver na obra e respetivas 
práticas ambientais a adotar. 

3.3. Regras e procedimentos a assegurar na gestão dos resíduos da obra. 

3.4. Comportamentos preventivos e procedimentos a adotar em caso de acidente ambiental. 

3.5. Regras de circulação rodoviária junto de recetores sensíveis. 

4. Promover a divulgação do projeto pelos meios locais, nomeadamente nas Juntas de Freguesia / Uniões 
de Freguesia e adotar um dispositivo de atendimento ao publico para a receção de reclamações, 
sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto, o qual deve estar operacional antes do início 
da obra: 

4.1. Comunicar o início da construção à Câmara Municipal de Ourique, Uniões das Freguesias 
(União das Freguesias de Panóias e Conceição, União das Freguesias de Garvão e Santa Luzia e 
Junta de Freguesia de Ourique) atravessadas pelo projeto. 

4.2. Disponibilizar um número de atendimento ao público e assegurar a realização de reuniões 
quando necessário. 

4.3. Afixar o número de atendimento ao público à entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

4.4. Disponibilizar livros de reclamações, sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto nas 
juntas de freguesia/uniões de freguesia. 
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4.5. Contactar telefonicamente, com periodicidade mensal, as juntas de freguesia/uniões de 
freguesia. Caso existam, proceder ao levantamento das reclamações/pedidos de informação do 
mês presencialmente nas juntas de freguesia/uniões de freguesia. 

4.6. Proceder ao encaminhamento de reclamações e pedidos de informação. 

4.7. Após a reposição das condições iniciais, proceder à recolha dos livros de reclamações 
existentes nas juntas de freguesia/uniões de freguesia e proceder à entrega de cartões com o 
contacto em fase de exploração. 

4.8. Os resultados do acompanhamento serão inseridos no Relatório Final de Supervisão e 
Acompanhamento Ambiental. 

5. Definir um faseamento das ações de construção que permita evitar a época de reprodução das 
espécies de aves mais sensíveis, ou seja, entre março e julho. 

6. Restringir e balizar a área de intervenção ao estritamente necessário. 

7. Todos os exemplares arbóreos, em particular azinheiras e sobreiros, que se localizem próximo das 
áreas de intervenção devem ser balizados e salvaguardados na sua integridade física. A balizagem, 
enquanto medida preventiva e de proteção à não compactação do solo, deve ser realizada na linha de 
projeção horizontal da copa do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou apenas na 
extensão voltada para o lado da intervenção. 

8. Observar cuidadosamente todos os sobreiros ou azinheiras antes do corte/abate, evitando a potencial 
destruição de ninhos ou de abrigos de morcegos. 

9. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas destinadas à implantação do estaleiro, após a 
sua desmatação, que de acordo com os resultado, pode vir a ser condicionado. 

10. Não implantar estaleiros, novos acessos à obra ou utilizar áreas de empréstimo e de depósito de 
inertes, situadas a menos de 50 m das ocorrências patrimoniais inventariadas ou das que ainda 
venham a ser identificadas no decorrer da empreitada, salvo situações devidamente justificadas. 

11. Conservação in situ das ocorrências patrimoniais n.ºs 1 e 2, que não devem ser afetadas por quaisquer 
infraestruturas de projeto e que devem encontrar-se afastadas a mais de 100 m.    

12. Verificar a localização da ocorrência patrimonial n.º 3 face à parcela P_Az8. Caso não se encontre no 
interior da área excluída, proceder à limpeza do local para determinar se se trata de um monumento 
megalítico e avaliar a necessidade de realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

13. Proceder, relativamente à ocorrência patrimonial n.º 17, à limpeza do local para determinar a sua 
eventual natureza e avaliar a necessidade de realizar sondagens arqueológicas de diagnóstico. 

14. Efetuar, relativamente às ocorrências patrimoniais n.ºs 4, 6, 13, 15 e 16, a sua limpeza, registo gráfico e 
fotográfico e proceder à elaboração das respetivas memórias descritivas. 

15. Proceder, relativamente à ocorrência patrimonial n.º 7, ao registo gráfico, levantamento fotográfico e 
elaboração de uma memória descritiva da Quinta. 

16. Proceder à vedação e sinalização das ocorrências patrimoniais n.ºs 5, 7, 10, 11, 12, 14, 18, 20 e 21, que 
devem igualmente ser objeto de registo fotográfico. 
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17. Proceder à vedação das ocorrências patrimoniais n.ºs 8, 9 e 19, que devem igualmente ser objeto de 
registo fotográfico. 

18. Proceder à sinalização adequada dos trabalhos e dos acessos à obra, assegurando as acessibilidades da 
população a terrenos e caminhos. 

19. Prever a saída de veículos das zonas do estaleiro e das frentes de obra para a via pública de modo a 
minimizar o arrastamento de terras e lamas pelos rodados dos veículos. 

20. Transportar os materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veículos adequados, com 
a carga coberta. 

21. Garantir que a lavagem de autobetoneiras será ser feita apenas na central de betonagem, procedendo-
se em local próprio na obra apenas à lavagem dos resíduos de betão das calhas de betonagem. Prever 
uma bacia de lavagem com geotêxtil e garantir o encaminhamento dos resíduos de betão para destino 
final. 

22. Armazenar os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas em recipientes adequados e estanques, para 
posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a reciclagem. 

23. Prever meios de contenção de derrames próximos dos locais de utilização das Substâncias e 
Preparações Perigosas. 

24. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 
base nas guias de acompanhamento de resíduos. 

FASE DE CONSTRUÇÃO 

25. Facultar a Carta de Condicionantes a cada empreiteiro. 

26. Não ocupar a via pública com máquinas ou equipamentos e, não perturbar a normal circulação 
rodoviária nas mesmas. 

27. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

28. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível. 

29. As terras provenientes da decapagem do solo devem ser separadas e posteriormente utilizadas na 
recuperação das áreas afetadas temporariamente no decorrer da implementação do projeto. 

30. Impedir o fogueamento durante o verão (especialmente no período critico de incêndios), uma vez que, 
nesta época, o risco de incêndio é mais elevado. 

31. Salvaguardar as espécies autóctones quando se efetuar o desbaste seletivo de vegetação. 

32. Remover a biomassa vegetal e outros resíduos resultantes das atividades de desmatação os quais 
devem ser reencaminhados para destino final adequado, privilegiando a sua reutilização. 

33. Executar os trabalhos que envolvam escavações a céu aberto e movimentação de terras de forma a 
minimizar a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade, de modo a diminuir a erosão 
hídrica e o transporte sólido. 
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34. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por 
infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino 
final adequado. 

35. Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afetar as linhas de água, implementar medidas 
que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e na 
estabilidade das margens. Nunca interromper o escoamento natural da linha de água.  

36. Evitar a inclinação dos taludes, de forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a erosão 
e deslizamentos de terras. 

37. Tendo em consideração que o PE é atravessado por uma linha elétrica de Muito Alta Tensão de 150 kV 
respeitar as distâncias de proteção contra contactos acidentais em conformidade com o Regulamento 
de Segurança de Linhas Elétricas de Alta Tensão, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 
de fevereiro. 

38. Garantir condições de acessibilidade e operação aos meios de socorro. 

39. Adotar medidas de segurança, de modo a garantir que a manobra de viaturas e o manuseamento de 
equipamentos não originem focos de incêndio. 

40. Cumprir as disposições legais vigentes, nomeadamente as de prevenção de incêndios florestais na 
remoção e transporte dos resíduos decorrentes de operações de desmatação. 

41. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve ser efetuado de modo efetivo, 
continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de trabalho, sempre que as ações inerentes à 
realização do projeto não sejam sequenciais mas simultâneas. 

42. O acompanhamento arqueológico da obra deve incidir em todos os trabalhos, durante a instalação do 
estaleiro, as fases de decapagem, desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, 
abertura de acessos, escavação de caboucos, depósito de terras sobrantes e de todas as ações que 
impliquem revolvimento de solos.  

43. Após a desmatação, efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas de incidência direta de 
todas as componentes de obra e onde a visibilidade tenha sido nula ou reduzida. 

44. Conservar in situ (mesmo que de forma passiva), as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas 
durante o acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do valor do seu 
valor patrimonial, no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação 
atual ou salvaguardar pelo registo. 

45. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações arqueológicas, 
entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância científica e 
patrimonial das ocorrências então identificadas. 

46. Colocar em depósito credenciado pelo organismo de tutela os achados arqueológicos móveis 
efetuados no decurso da obra. 

47. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de 
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forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito 
condicionada. 

48. Efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação 
de modo a evitar a sua afetação. 

49. No decorrer dos trabalhos arqueológicos produzir mensalmente Relatórios de Progresso, que devem 
descrever os trabalhos arqueológicos realizados e caracterizar de modo genérico os vestígios 
arqueológicos eventualmente detetados, integrando a informação cartográfica e fotográfica relevante. 

50. Cumprir o Plano de Compensação Florestal. 

51. Proceder sempre que se justificar, a aspersão de água nos zonas de estaleiros, frentes de obra e nos 
acessos utilizados pelos veículos durante os períodos secos. 

52. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos 
riscos de contaminação dos solos e das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à 
emissão de ruído. 

53. No caso de vir a ser necessária a utilização de explosivos para a execução das escavações a mesma 
deve ser previamente autorizada pelo dono de obra e deve respeitar as condições definidas nas 
cláusulas técnicas especiais da REN, S.A.. 

54. As intervenções em espécies protegidas (sobreiro e azinheira) devem ser solicitadas aos organismos 
competentes as autorizações necessárias. 

55. Limitar a desmatação e o corte de árvores à área essencial para o bom funcionamento da obra, 
devendo proceder-se sempre que possível apenas ao decote da vegetação. 

56. Implementar os PPGRCD, considerando todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, 
com a sua identificação e classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a 
definição de responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 
diferentes fluxos de resíduos. 

57. A construção de novos acessos, principais ou paralelos às mesas deve fazer-se segundo as curvas de 
nível de forma, a que também sejam compatibilizados com a estrutura da rede de drenagem 
superficial. 

58. Os materiais inertes a utilizar no revestimento superficial – camada de desgaste - dos acessos devem 
ser materiais locais, que permitam a manutenção de tonalidades próximas do existente. Não devem 
assim ser utilizados materiais de maior refletância como saibros. 

59.  Os materiais inertes a utilizar nos pavimentos superficiais da área afeta à subestação devem ser 
materiais locais que permitam a manutenção de tonalidades próximas do existente. Não devem assim 
ser utilizados materiais de maior refletância como saibros ou tonalidades brancas. 

60. Nos locais onde se possa registar erosão deve proceder-se à armação do terreno com recurso 
estruturas leves de retenção do solo, segundo as curvas de nível em todas as áreas com pendentes que 
representem riscos notórios de perda de solo. As técnicas de armação do solo podem suportar-se em 
muretes de pequena altura, a estabelecer consoante os casos, construídos com pedra seca local e/ou 
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com recurso aos troncos de madeira, resultantes da desflorestação, para a construção de paliçadas 
horizontais, com base nas técnicas de engenharia natural. 

61. Revestir com pedra local as valas/valetas de drenagem das águas pluviais, nas zonas de maior declive.  

62. Implementar o Projeto de Recuperação e Integração Paisagística para a Subestação de acordo com as 
alterações que venham a ser introduzidas. 

63. Implementar soluções de integração dos revestimentos exteriores e cobertura das cabines de postos 
de transformação, com baixos níveis de refletância de luz e pela utilização de materiais locais. 

FASE DE EXPLORAÇÃO 

64. Implementar o "Plano de Compensação Florestal". 

65. Implementar os Projetos A2, C1 e C2 aprovados. 

66. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com todas as 
ocorrências patrimoniais, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos. 

67. Proceder a ações de manutenção, de acordo com o constante no Plano Acompanhamento Ambiental 
de Obra (PAAO), nomeadamente nas áreas que foram alvo de recuperação (áreas que tenham sido 
afetadas pela obra ou nas áreas em que se procedeu a ações de requalificação ambiental); da formação 
herbácea que se constituiu na área referente à central fotovoltaica; e, dos sistemas de drenagem 
estabelecidos na fase de construção, designadamente das pequenas valas construídas ao longo das 
curvas de nível, assim como das pequenas estruturas construídas nas linhas de escorrência. Recorrer, 
para a limpeza das espécies herbáceas, a uma roçadora de matos. 

68. Proceder à observação de processos de erosão dos solos nos sectores das mesas, sobretudo nas 
vertentes mais declivosas, procurando-se identificar áreas com vestígios de ravinamentos. Nas áreas 
onde se verifica a ocorrência destes processos de erosão poderão adotar-se medidas de 
encaminhamento do escoamento superficial para a rede hidrográfica, ou em casos de acentuado risco 
de ravinamento e erosão laminar reforçar a proteção do solo com fragmentos de rocha existente na 
vasta área da Central Fotovoltaica com vista a proteger o solo nos locais de descarga das águas da 
precipitação que escorrem sobre os painéis e se concentram na base destes. 

69. Nas áreas com contratos de prospeção e pesquisa contactar as respetivas empresas para que os 
direitos adquiridos nesta servidão mineira possam ser articulados com a execução deste projeto 
fotovoltaico. Deve ser solicitada, junto da DGEG, a delimitação desta área, assim como a sua situação 
atual.   

70. No caso de se detetarem novos elementos referentes ao património geológico, durante a preparação 
da exploração, informar as respetivas entidades competentes.  

71. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente, de modo a garantir a existência de uma 
faixa de segurança contra incêndios, no âmbito dos Instrumentos de Gestão Territorial legalmente 
aplicáveis e do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

72. Elaborar e implementar um Plano de Emergência Interno da Instalação, da responsabilidade do dono 
da obra, identificando os riscos, procedimentos e ações para dar resposta a situações de emergência 
no interior da central fotovoltaica. 
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73. Informar o Serviço Municipal de Proteção Civil e o Gabinete Técnico Florestal de Ourique sobre a 
entrada em funcionamento do projeto, de modo a que estes possam proceder à eventual atualização 
do Plano Municipal de Emergência e do Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

74. Garantir a manutenção e preservação do material vegetal quer das cortinas arbóreo-arbustivas a 
plantar quer do utilizado na integração da Subestação de acordo com o previsto nos respetivos 
projetos. 

FASE de DESATIVAÇÃO 

75. Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes apresentar à 
autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar, pelo menos: 

74.1 A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual 
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal em vigor; 

74.2 As ações de desmantelamento e obra a ter lugar. 

74.3 O destino a dar a todos os elementos retirados. 

74.4 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

74.5 Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que 
tenham sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições 
naturais de infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos. 

76. Proceder à recuperação dos caminhos em caso de eventual desativação da Central, fundamentado no 
hipotético interesse que possam vir a ter, nomeadamente no combate a incêndios. 

Medida de Compensação 

1. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, de acordo 
com a reformulação aprovada, em área a determinar, mediante a prévia obtenção da autorização, 
tendo em consideração que: 

1.1 De quercíneas isoladas, do n.º de exemplares abatidos multiplicado por um fator de 1,25, 
devendo ser assegurada uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e 
azinheiras de, pelo menos 2 vezes o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas 
operações como a mobilização do solo, ou outras, que possam danificar as árvores, 
nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos. 

1.2 Os terrenos devem ter a possibilidade de ficarem cativos. 

1.3 Na plantação a efetuar, deve ser garantido o seu acompanhamento. 

2. Concretizar a plantação em época do ano apropriada ao bom desenvolvimento das árvores e após a 
reposição da topografia inicial, através por exemplo de colocação das terras sobrantes da empreitada, 
sendo que a camada superficial deverá corresponder a terra vegetal decapada dos locais de 
intervenção da empreitada. 

3. Garantir na plantação a efetuar, a médio/longo prazo o acompanhamento das árvores ao longo do 
seu crescimento, prevendo mecanismos de proteção da herbívora e a reposição de exemplares 
perdidos (retancha). 

4. Efetuar o controlo da vegetação espontânea e controlo fitossanitário (identificação de pragas e 
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doenças). 

5. Apresentar um Plano de Recuperação Biofísica e Paisagística que inclua as ações de seguimento e 
monitorização referidas. 
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