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1

INTRODUÇÃO

Para efeitos de pronúncia sobre a conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Central
Fotovoltaica da Tapada (Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3014), vem a TPF –
CONSULTORES DE ENGENHARIA E ARQUITETURA, S.A. apresentar, no presente documento, um
aditamento ao referido estudo, tendo em consideração a apreciação técnica efetuada pela Comissão
de Avaliação, que considera indispensável a apresentação dos elementos adicionais abaixo
enumerados.
Assim, dando cumprimento ao solicitado pela Comissão de Avaliação relativamente ao Estudo de
Impacte

Ambiental

acima mencionado,

através

do

ofício

n.º

S032248-201805-DAIA.DAP,

apresentam-se em seguida os elementos adicionais solicitados.

2
2.1

ADITAMENTO AO ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
ASPETOS GERAIS
3.1.1. Apresentar o projeto, suas componentes e as coordenadas geográficas dos
vértices referentes ao polígono de implantação da central fotovoltaica, no sistema
ETRS89, denominado PT TM06, para Portugal Continental, em formato vetorial, em
formato shapefile acompanhado do respetivo sistema de coordenadas, ou caso
não seja possível, em ficheiro excel.
A este respeito salienta-se que os dados no âmbito do pedido de licença de
produção são incoerentes, não havendo correspondência entre a shapefile (pontos
A e U) e o mapa (pontos A e Y), verificando-se ainda que a área de implantação da
central extravasa a área de arrendamento.

Apresenta-se na Figura 1 as coordenadas geográficas dos vértices referentes ao polígono
correspondente ao terreno afeto à implantação da Central Fotovoltaica da Tapada, no sistema de
coordenadas ETRS89. Salienta-se que a a área de implantação da central não extravasa a área de
arrendamento.
Apresenta-se igualmente em anexo, CD com o limite do projeto em formato shapefile e suas
componentes em formato dwg, acompanhado do respetivo sistema de coordenadas.
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Figura 1 – Coordenadas dos vértices do polígono de implantação da Central Fotovoltaica da Tapada.

3.1.2. Apresentar fotografia aérea onde conste a totalidade da área de implantação da
central fotovoltaica, a representação dos painéis, edifício de comando e linha
elétrica, a central fotovoltaica da Amareleja e as áreas de montado que
correspondem a povoamento.
Apresenta-se em anexo a reformulação do Desenho 2_2 com a totalidade da área de implantação da
central fotovoltaica, a representação dos painéis, edifício de comando e linha elétrica sobre fotografia
aérea. A delimitação da central fotovoltaica da Amareleja sobre fotografia aérea encontra-se na
Figura 2. Apresenta-se igualmente no Desenho 23 a área de montado identificada na área da Central
Fotovoltaica da Tapada que corresponde a povoamento, de acordo com a definição que consta no
Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio.
17155_ADITAMENTO_EIA_CF DA TAPADA
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Figura 2 – Localização da área em análise (a roxo) relativamente à Central Solar Fotovoltaica
da Amareleja (a laranja).
3.1.3. Rever a documentação a apresentar no presente âmbito, de modo a não repetir
algumas incorreções detetadas ao nível da referência à legislação aplicável ao
presente procedimento, bem como na designação do projeto.
Foi efetuada revisão aos elementos a entregar no presente documento que constitui o aditamento ao
EIA da Central Fotovoltaica da Tapada de modo a que toda a informação nele constante esteja de
acordo com o projeto e com a legislação em vigor.

2.2

DESCRIÇÃO DO PROJETO
3.2.1. Proceder à identificação do enquadramento do projeto no regime jurídico de AIA,
uma vez que o presente projeto tem enquadramento direto na legislação, ao invés
do referido no EIA que a sujeição a procedimento de AIA resultou da análise caso a
caso efetuada pela Agência Portuguesa do Ambiente ao abrigo do artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.

De acordo com o Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro o projeto da Central Fotovoltaica da
Tapada encontra-se sujeito a avaliação de impacte ambiental (AIA) por se enquadrar nos critérios
definidos no Anexo II (alínea a) da tipologia de projetos de Indústria de Energia) do referido diploma
legal, nomeadamente pela potência instalada (≥ 20 MW) e pelo facto de encontrar-se em área
sensível – Zona de Proteção Especial de “Mourão/Moura/Barrancos” (PTZPE0045).
3.2.2. Proceder à caraterização da habitação isolada que se encontra integrada dentro do
perímetro do terreno afeto à implantação da Central Fotovoltaica da Tapada,
descrevendo como está previsto e assegurado o acesso à mesma durante a fase
17155_ADITAMENTO_EIA_CF DA TAPADA
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de construção e exploração do presente projeto, bem como será compatibilizada a
sua utilização/assegurado o seu uso, por parte dos proprietários.
O proponente do projeto celebrou com os respetivos proprietários do terreno afeto à Central
Fotovoltaica da Tapada, um contrato de arrendamento do referido terreno, onde existe uma casa.
Posteriormente emitiu a Declaração que se inclui no Anexo 3, referindo que “na eventualidade futura
de pretendermos habitar a casa existente no referido terreno, não colocaremos em causa a
continuação de exploração do projeto existente”.
A casa existente no terreno afeto à Central Fotovoltaica da Tapada (Figura 3 e Figura 4), não se
encontra atualmente habitada. Os proprietários atuais são herdeiros que nunca habitaram a casa, não
tendo igualmente manifestado qualquer interesse em habitar a referida casa, ou qualquer outro uso
que não seja aquele que se verifica atualmente, e que corresponde a arrumos de material de apoio à
propriedade agrícola. Conforme se pode verificar através do Desenho 2, a localização das
infraestruturas do projeto tem em consideração um raio de proteção à habitação superior a 50 m.

Figura 3 – Casa existente no terreno afeto à Central Fotovoltaica da Tapada.

17155_ADITAMENTO_EIA_CF DA TAPADA
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Figura 4 – Habitação e acesso existente à mesma.

Atualmente existem dois caminhos na propriedade a partir do portão de entrada no terreno, que dão
acesso ao local onde se encontra a referida casa. A localização da implantação do projeto da Central
Fotovoltaica da Tapada que se apresenta na Figura 4, assim como o facto de estar previsto manter
os referidos acessos existentes à casa durante a fase de construção e exploração da Central,
asseguram a compatibilização do projeto com a acessibilidade e utilização da casa.
3.2.3. Apresentar a localização do(s) estaleiro(s) e de eventuais parques de máquinas e
materiais em cartografia com escala adequada.
Apresenta-se na Figura 5 a proposta de localização do estaleiro, que corresponderá igualmente ao
local previsto para parque de materiais e eventuais máquinas.
17155_ADITAMENTO_EIA_CF DA TAPADA
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Figura 5 – Localização proposta para o estaleiro.

3.2.4. Esclarecer qual a área de implantação do projeto, uma vez que é apresentada
informação contraditória nos vários documentos submetidos a apreciação.
A área de terreno afeta ao projeto da Central Fotovoltaica da Tapada é 65,8 ha.
3.2.5. Proceder à descrição das caraterísticas da linha elétrica prevista implantar para
ligação à rede elétrica recetora, incluindo a localização aproximada e número de
apoios previstos, as ações decorrentes da sua manutenção e modo previsto para
efetuar o controlo da vegetação junto à mesma.

17155_ADITAMENTO_EIA_CF DA TAPADA
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Relativamente às características dos elementos construtivos da linha, nomeadamente estruturas de
apoio (postes), cabos condutores e de guarda, cadeias de isoladores e acessórios, serão definidas
em projeto a submeter para licenciamento junto da DGEG.
A linha será construída para uma tensão a 30 kV e terá condutores nús em liga de alumínio 2

AA160 mm , com uma extensão aproximada de 5 km, em apoios de betão (preferencialmente).
Admite-se vãos compreendidos entre 150 m e 200 m, o que faz prever a necessidade de implantar
entre 25 e 34 apoios.
Os postes que limitam os vãos de travessia de estradas nacionais deverão ser implantados de forma
a não prejudicar o trânsito ou o livre curso das águas, nem dificultar a arborização.
A implantação dos apoios de betão será feita preferencialmente ao longo de acessos existentes,
facilitando as eventuais tarefas futuras de manutenção e reparação de avarias.
Distâncias mínimas entre os condutores e outros Elementos LAMT (Linha aérea de média tensão –
30 kV):



Distância mínima dos condutores ao solo 6 m



Distância mínima dos condutores às árvores 3 m



Distância mínima dos condutores aos edifícios 4 m



Distância mínima dos condutores às autoestradas, estradas municipais e nacionais 7 m



Distância mínima entre os condutores a obstáculos diversos 3 m



Travessias aéreas de cursos de água não navegáveis, distância mínima dos condutores ao
mais alto nível das águas: 6 m



Zona de proteção das Linhas Elétricas (25 m de faixa de proteção, 12,5 m de cada lado do
eixo da linha), com vista a garantir a segurança de exploração das linhas, onde se procederá
ao corte e decote das árvores que for suficiente para garantir as distâncias mínimas referida
anteriormente.

Ao nível das tarefas de manutenção, a principal atividade será assegurar a distância de segurança a
árvores, edifícios e obstáculos, etc.(assegurar a manutenção de uma faixa de segurança).
Caso necessário o corte das árvores relativas à zona de proteção deverá ser efetuado pelo método e
procedimentos conformes com as regras de arte e incluirá as autorizações necessárias, o seu corte
em troços, a limpeza e retirada dos galhos e troncos, e a sua colocação conforme solicitação dos
proprietários.
Esta linha elétrica no final da sua construção será entregue à EDP Distribuição, que ficará proprietária
da linha e cuja responsabilidade abrange entre outras a manutenção da faixa de segurança e
reparação de avarias.
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3.2.6. Indicar a distância do projeto à fronteira com o território espanhol.
O projeto da Central Fotovoltaica da Tapada encontra-se a uma distância de 8,5 km da fronteira com
o território espanhol.
3.2.7. Identificar o tipo de acesso a construir, para a fase de construção, e as suas
caraterísticas (largura, inclinação principal, raio e curvatura, pavimento, utilização
de acessos existentes, acessos a melhorar e novos acessos), bem como a sua
localização em cartografia com escala adequada.
De forma a facilitar os trabalhos de manutenção, serão estabelecidos acessos em tout-venant,
reduzindo-se os mesmos ao necessário para a boa exploração do projeto, nomeadamente facilitando
o acesso aos Postos de Transformação/Inversores. Os espaços entre linhas de módulos fotovoltaicos
não terão tout-venant, nem qualquer outro tipo de pavimentação específica, ficarão em terreno
natural. Não serão aproveitados acessos existentes por não apresentarem caraterísticas adequadas
de traçado.
As caraterísticas principais destes caminhos são:
•
•
•
•
•

Largura útil de estrada: 5 m;
Inclinação transversal: 3 %;
Raio de curvatura mínimo (ao eixo do caminho): 10 m;
Pavimento: Tout-venant;
Espessura do pavimento: 15 cm.

Apresenta-se no Desenho 2 em anexo os caminhos de acesso a construir no âmbito da Central
Fotovoltaica da Tapada.

2.3

ANÁLISE ESPECÍFICA POR FATOR AMBIENTAL

2.3.1 Geologia e Geomorfologia
3.3.1.1. Incluir a descrição da unidade OXP, nas unidades litoestratigráficas descritas, a
qual ocupa uma área significativa da zona do projeto.
Descreve-se seguidamente as principais caraterísticas da formação geológica OXP na área de
estudo da linha elétrica, de acordo com a Notícia Explicativa da Folha 44-A – Amareleja.
Formação dos Xistos com Phyllodocites (Ordovícico inferior – Arenigiano superior) - OXP
A Formação dos Xistos com Phyllodocites é constituída por uma alternância de xistos e siltitos
esverdeados e arroxeados, estes mais frequentes para a base da sucessão.

17155_ADITAMENTO_EIA_CF DA TAPADA
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A caraterística principal da Formação dos Xistos com Phyllodocites (XP) é a abundância de
icnofósseis. Delgado (1910), faz menção, entre outras, a novas icnoespécies, Phyllodocites saportai
sp. n., Lophoctenium geinitzi sp. n., Myrianites bocagei sp. n., Myrianites lorioli sp. n. e Myrianites
andrei sp. n., formas que vêm referenciadas nos principais livros da especialidade. Uma revisão
preliminar (Piçarra, 2000) dos icnofósseis desta formação, permite considerar a existência de 13
icnogéneros.
A unidade é constituída predominantemente por xistos cinzento esverdeados, micáceos, com
laminações detríticas, as quais aumentam de espessura para o topo.
Além dos icnofósseis, há ainda que destacar a existência dos graptólitos Expansograptus sparsus, E.
sp. A, E. sp. B e E. cf. hirundo da Biozona de Expansograptus hirundo do “Arenigiano superior”
(Perdigão, 1967; Gutiérrez Marco, 1982, dados não publicados; Piçarra et al., 2011) e de várias
espécies de acritarcas do “Arenigiano-sensu lato” (Cunha & Vanguestaine, 1988; Piçarra et al.,
2011).

1

3.3.1.2. Reescrever o segundo parágrafo da página 41 (capítulo 6.2 do EIA), uma vez que
o mesmo não está compreensível, solicitando-se a utilização de linguagem
técnica mais adequada.
A peneplanície Alentejana, constitui uma unidade fundamental do relevo do Alentejo. Trata-se de uma
superfície aplanada, relativamente estável, de onde derivam por deslocação tectónica e por erosão
grande parte dos elementos morfológicos da região. Desenvolve-se sensivelmente entre a designada
escarpa da Vidigueira, a norte, e o paralelo de Castro Verde a sul.
A sua cota altimétrica tende a aumentar para sul. Na região de Beja, a altitude em média, tende a
variar entre 200 e 230 m, chegando a atingir a cota 300 m junto ao seu bordo sul. Trata-se de uma
aplanação bem conservada, umas vezes muito perfeita, o que a torna praticamente numa planície a
oeste e sudoeste de Beja, nomeadamente próximo de Santa Vitória e no eixo Brinches-Pias-Moura,
nas regiões onde predominam as formações Cenozoicas. Por outro lado, ao longo do maciço antigo,
são observáveis ondulações da superfície topográfica resultado de rugosidades residuais
consequência da tectónica e erosão seletiva, e do rejuvenescimento lento ou forte, este último com
principal enfoque na zona envolvente ao Guadiana.
3.3.1.3. Referir a existência de falhas ativas, ou não, com base na carta neotectónica de
Portugal 1:1 000 000 (Cabral & Ribeiro, 1988) ou em outra bibliografia mais
recente.

1

Piçarra, J.M., 2012, Geologia da Região de Barrancos, in VI Encontro de Professores de

Geociências do Alentejo e do Algarve, Moura – 2 e 3 de Março de 2012, LNEG, Beja.
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Na Figura seguinte enquadra-se a Zona da Central Fotovoltaica e Linha elétrica na Carta
Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988).

Área de Estudo

Figura 6 – Enquadramento do projeto na Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral, 1988).

Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (Cabral & Ribeiro, 1988) a linha elétrica que
irá escoar a energia produzida na Central Fotovoltaica, intersecta um lineamento geológico que
poderá corresponder a falha ativa: o lineamento tem direção aproximada NE-SW (Figura 6).
3.3.1.4. Retificar a zona de risco sísmico, que não corresponde à primeira zona de maior
risco sísmico e o grau de intensidade sísmica, de acordo com a carta de
isossistas de intensidade máximas (pág. 43 do EIA).
Relativamente à sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas
de Edifícios e Pontes a área de estudo insere-se na zona B (coeficiente de sismicidade 0,7),
correspondente à segunda zona de maior risco, de entre as quatro em que o território Continental se
encontra dividido. De acordo com o Atlas do Ambiente, mapa de intensidades sísmicas observadas
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em Portugal, durante o período de 1902-72, o valor máximo registado na região onde se insere o
projeto da Central Fotovoltaica da Tapada foi o grau VI da Escala Internacional. De acordo com o
Atlas do Ambiente, a carta de isossistas de intensidade máximas (escala de Mercalli modificada de
1956), o projeto encontra-se na zona de intensidade 7.
3.3.1.5. Considerar a movimentação de terras, quantificando o volume de terras das
escavações e indicando qual o seu destino previsto (reutilização ou deposição
em outro local), bem como avaliar eventuais implicações na alteração da
geomorfologia da área.
Apresenta-se de seguida no Quadro 1 a quantificação dos valores estimados de movimentação de
terras.
Quadro 1 – Quantificação do volume de terras associado a movimentações na fase de construção.

Volumes
Infraestruturas

Quantidades (ml)
Escavação (m3)

Aterro (m3)

Valas de cabos

1950,00

1248,00

624,00

Acessos a Construir

2300,00

1308,00

1932,00

TOTAL

2556,00

2556,00

Os materiais inertes provenientes das escavações serão incorporados nas regularizações de terreno
eventualmente necessárias, na cobertura das valas de cabos e na execução dos caminhos.
Não está previsto efetuar o nivelamento do terreno na zona de implantação das infraestruturas do
projeto, pois os referidos locais apresentam um relevo muito pouco acentuado, variando apenas em
cerca de 10 m (variação entre os 190 m e os 180 m em altimetria). As movimentações de terras
previstas correspondem fundamentalmente à abertura e fecho das valas de cabo e abertura dos
acessos

principais.

Estas

movimentações

não

irão

provocar

alterações

significativas

da

geomorfologia do local, pelo que consideram-se que os impactes resultantes são negativos, de
intensidade reduzida, certos, imediatos, permanentes e reversíveis.
3.3.1.6. Descrever a existência de recursos minerais na área de estudo, em exploração
ou com potencial de exploração.
A área de estudo integra-se geologicamente no Maciço Hespérico ou Antigo, nomeadamente na Zona
de Ossa Morena (ZOM). A ZOM é constituída por uma sequência de terrenos, com idades
compreendidas entre o Precâmbrico e o final do Paleozóico, de natureza metamórfica
(essencialmente xistos e anfibolitos), carbonatada e metassedimentar, frequentemente atravessada
por rochas magmáticas intrusivas (granitos, gabros, entre outros), sendo caraterizada por uma forte
deformação.
Na zona de Ossa Morena, o potencial referente aos recursos minerais metálicos inclui os metais
básicos (cobre, chumbo e zinco), metais preciosos, volfrâmio e estanho.
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No reconhecimento local efetuado na área de estudo, em dezembro de 2017 e junho de 2018, não foi
identificada nenhuma pedreira ou exploração mineira.
Na consulta do sítio da internet da DGEG, em junho de 2018, verificou-se que para a área de estudo
não há pedidos de prospeção ou pesquisa de depósitos minerais; concessão mineira; ou exploração
mineira; ou áreas com período de exploração experimental.
Na figura seguinte localizam-se os pedidos de prospeção ou pesquisa de depósitos minerais, mais
próximos da área de estudo.

Área de Estudo

2

1

Legenda:
1
2
Figura 7 – Localização das áreas Prospeção e Pesquisa de Depósitos Minerais na envolvente da área de
estudo.

2.3.2 Solos e Capacidade de Uso do Solo
3.3.2.1. Apresentar um quadro com a quantificação (hectares e percentagem) da seguinte
informação:
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−

“Classes de Usos do Solo”, “Classes de Solo” e “Classes de Capacidade de
Uso do Solo”, ocorrentes na área de estudo da Central Fotovoltaica, incluindo
o corredor da Linha Elétrica (constantes na Carta de Ordenamento do PDM de
Moura) e infraestruturas consideradas (sistema de produção fotovoltaica –
painéis, edifício de comando (e fossa sética), acessos (sem vala de cabos e
com vala de cabos), vedação e estaleiro;
“Grandes Condicionantes”, designadamente: Espaços Florestais – Áreas
Florestais de Produção, Montado de Azinho, Povoamento, assim como,
Corredores Ecológicos, RAN, REN, Habitats, entre outros.

−

Apresentam-se de seguida os quadros com as diversas quantificações (hectares e percentagem)
solicitadas, relativamente área afeta à Central Fotovoltaica da Tapada e no corredor de estudo da
Linha Elétrica associada ao projeto.
Quadro 2 – Quantificação (ha e %) das Classes de Solos na área afeta à Central Fotovoltaica e Corredor
da Linha Elétrica.
Central Fotovoltaica

Corredor da Linha Elétrica

Área (ha)

%

Área (ha)

%

65,8

100,0

118,6

63,9

--

--

67,1

36,1

Litossolos eutricos
Luvissolos gleizados albicos

Quadro 3 – Quantificação (ha e %) das Classes de Capacidade de Uso do Solo na área afeta à Central
Fotovoltaica e Corredor da Linha Elétrica.
Utilização
Central Fotovoltaica

Corredor da Linha Elétrica

Classe

Área (ha)

%

Agrícola

Classe C - Condicionada por limitações acentuadas

2,69

4,1

Não Agrícola (Florestal)

Classe E - Limitações severas

63,15

95,9

Complexos

Classes C+D ou E

59,9

37,0

Não Agrícola (Florestal)

Classe E - Limitações severas

101,8

63,0

Quadro 4 – Quantificação (ha e %) das Classes de Uso do Solo na área afeta à Central Fotovoltaica e
Corredor da Linha Elétrica.
Usos do Solo

Central Fotovoltaica

Área (ha)

%

Instalações agrícolas

0,3

0,4

Infraestruturas de produção de energia renovável

0,2

0,3

Culturas temporárias de sequeiro

16,7

25,3

Olivais

1,5

2,3

Pastagens permanentes

0,4

0,5

Pastagens associadas a olival

1,2

1,9

Vegetação herbácea natural

0,0

0,0

Florestas abertas de pinheiro manso

0,0

0,1

Novas plantações de florestas de sobreiro

0,9

1,4

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

44,1

67,0

Charcas

0,5

0,7
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Usos do Solo

Corredor da Linha Elétrica

Área (ha)

%

Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

3,9

2,4

Tecido urbano descontínuo

1,7

1,0

Tecido urbano descontínuo esparso

2,0

1,2

Instalações agrícolas

0,1

0,1

Infraestruturas de produção de energia renovável

17,1

10,6

Rede viária e espaços associados

3,7

2,3

Lixeiras e Sucatas

0,3

0,2

Cemitérios

1,1

0,7

Equipamentos culturais e zonas históricas

1,5

0,9

Culturas temporárias de sequeiro

12,9

8,0

Olivais

0,2

0,1

Pastagens permanentes

10,2

6,3

Sistemas culturais e parcelares complexos

8,1

5,0

Agricultura com espaços naturais e seminaturais

2,9

1,8

Florestas de eucalipto

2,3

1,4

Florestas de pinheiro manso

79,0

48,9

Vegetação herbácea natural

4,4

2,7

Florestas abertas de eucalipto

6,2

3,8

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

4,2

2,6

Quadro 5 – Quantificação (ha e %) da REN e RAN na área afeta à Central Fotovoltaica e Corredor da Linha
Elétrica.
Central Fotovoltaica

Corredor da Linha Elétrica

Condicionantes
Área (ha)

%

Área (ha)

%

Reserva Ecológica Nacional

32,4

49,2

98,5

53,0

Reserva Agrícola Nacional

6,8

10,3

3,1

1,7

Relativamente às infraestruturas do projeto da Central Fotovoltaica da Tapada, verifica-se que o
posto de seccionamento e dois dos postos de inversores/transformadores encontram-se em Reserva
Ecológica Nacional (REN), assim como cerca de 600 m de extensão de caminho a construir. No que
diz respeito aos painéis fotovoltaicos, constata-se que 6,4 ha dos painéis localizam-se em áreas
classificadas como REN.
Quadro 6 – Quantificação (ha e %) de Classes de Ordenamento na área afeta à Central Fotovoltaica e
Corredor da Linha Elétrica.
Central Fotovoltaica

Corredor da Linha Elétrica

Classes de Ordenamento

Área Agro-Silvo-Pastoril
Área Florestal

Área (ha)

%

Área (ha)

%

59,0

89,7

68

36,6

--

--

53,9

29,0
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Central Fotovoltaica

Corredor da Linha Elétrica

Classes de Ordenamento
Área (ha)

%

Área (ha)

%

--

--

3

1,6

Espaços Agrícolas

6,8

10,3

3,1

1,7

Espaços Industriais

--

--

9,5

5,1

Estrutura Biofísica Principal

--

--

48,2

26,0

Espaço Urbano

Todas as infraestruturas do projeto da Central Fotovoltaica da Tapada encontram-se em espaços
classificados como Área Agro-Silvo-Pastoril.
3.3.2.2. Considera-se que o EIA não procede a uma efetiva identificação dos impactes
ambientais associados ao projeto e projetos complementares (linha elétrica), no
âmbito do presente fator ambiental. Neste sentido, proceder à identificação e
avaliação dos impactes ambientais para a fase de construção e para a fase de
exploração decorrentes da implementação da central fotovoltaica e respetiva
linha elétrica, quanto à sua magnitude, significância e reversibilidade, no que
respeita às seguintes ações:
− Fase de construção: remoção de coberto vegetal e da camada superficial do
solo, decapagem de terra vegetal, incremento dos fenómenos de erosão
provocados pela destruição do coberto vegetal, montagem do estaleiro e
infraestruturas de apoio à obra, movimentações de terra, modelação das áreas
afetas às componentes do projeto, afetação de montado, construção das
fundações dos apoios da linha elétrica, instalação dos painéis e edifícios de
comando, criação de acessos (sem vala de cabos e com vala de cabos),
compactação dos solos decorrente da circulação de veículos e maquinaria e
deposição das terras sobrantes;
Durante a fase de construção, o impacte decorrente da implantação de uma central fotovoltaica
resulta fundamentalmente da ocupação das zonas de implantação das várias infraestruturas que
compõem o projeto. As zonas de implantação do edifício do posto de seccionamento, das 10
estruturas pré-fabricadas dos inversores/transformadores, do acesso a construir, do estaleiro, das
valas para instalação dos cabos elétricos subterrâneos e de eventuais zonas de armazenamento de
terra vegetal e outros materiais inertes, são zonas sujeitas a compactação do solo e onde se procede
à remoção do coberto vegetal, da camada superficial do solo e decapagem da terra vegetal.
Apesar de geralmente as áreas arrendadas para a instalação deste tipo de projetos poderem
corresponder a áreas relativamente extensas, a área que é sujeita efetivamente a compactação do
solo, correspondente ao posto de seccionamento, estruturas dos inversores/transformadores e
acessos a construir, corresponde a uma percentagem reduzida da área total arrendada. Assim,
atendendo à reduzida aptidão dos solos (Classes E – limitações severas) de todas as áreas previstas
intervencionar, e que a área existente no terreno da Central Fotovoltaica da Tapada classificada no
Plano Diretor Municipal de Moura como Reserva Agrícola Nacional, não será afetada por nenhuma
infraestrutura do projeto, considera-se que se gera um impacte negativo que, face à dimensão da
obra, é de magnitude reduzida, certo, imediato, permanente e reversível.
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Os acessos previstos com sistema de drenagem, e em material que permite a escorrência e
infiltração das águas no solo, não correspondendo a áreas impermeabilizadas e devido à pequena
expressão espacial da intervenção relativamente à área de estudo, contribui igualmente para a
reduzida magnitude dos impactes negativos permanentes.
Já no que diz respeito, a áreas afetadas temporariamente pela execução da obra, como sejam o
estaleiro e as valas para instalação dos cabos elétricos subterrâneos, uma vez concluída a fase de
construção, as zonas mencionadas são sujeitas à necessária recuperação, envolvendo operações
como descompactação do solo e deposição de terra vegetal, de modo a readquirir as suas anteriores
potencialidades. Assim, considera-se que o impacte gerado é negativo, de magnitude reduzida, certo,
imediato, temporário e reversível.
As diversas ações ocorrentes durante a fase de construção tais como: implantação do estaleiro,
abertura dos novos caminhos, abertura das valas para instalação dos cabos elétricos subterrâneos e
construção do posto de seccionamento e das estruturas dos inversores/transformadores, implicam
movimentações de terras que constituem necessariamente um impacte negativo sobre os solos.
Admite-se que os materiais resultantes de escavações e das diversas operações de movimentação
de terras, serão utilizados para aterros e eventuais operações de terraplenagens necessários na
obra, contribuindo significativamente para minorar o impacte sobre os solos, considerando-se, assim,
que o impacte resultante é negativo, de intensidade reduzida, certo, imediato, permanente,
irreversível.
Outro impacte que se gera durante a fase de construção em resultado da remoção do coberto
vegetal, é a exposição do solo aos fenómenos erosivos, principalmente devido à falta de sistemas de
drenagem (ainda que provisórios) antes do início da época de chuvas e consequentemente os
diversos impactes daí decorrentes, como seja o transporte/arraste de sólidos para as linhas de água.
Uma vez que o local afeto ao projeto e que será sujeito a intervenções não corresponde a zonas de
declive acentuado, admite-se que se gera um impacte negativo, de magnitude reduzida, provável,
imediato, temporário e reversível.
No que diz respeito à afetação da ocupação do solo, os locais afetos à implantação do projeto da
Central Fotovoltaica da Tapada encontram-se ocupados maioritariamente por novas plantações de
pinheiro-manso (20 ha), e em menores extensões por culturas temporárias de sequeiro (11,6 ha), e
pastagens permanentes (0,7 ha).
Assim, considera-se que a remoção de cerca de metade da área florestal de pinheiro manso existente
no terreno para permitir a implantação das diversas infraestruturas do projeto, nomeadamente, os
painéis fotovoltaicos, os postos de transformação, o posto de seccionamento e abertura de acessos,
tratando-se de uma floresta de produção, sujeita ela própria potencialmente a abate noutras
circunstâncias e não de uma floresta autóctone, irá corresponder ainda assim, a um impacte negativo,
de magnitude média, certo, imediato, permanente, e reversível.
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Salienta-se o facto de que foram salvaguardadas as zonas de montado, não estando prevista
qualquer afetação por parte da central fotovoltaica e da linha elétrica, ainda que o traçado previsto
para a linha elétrica coincida com uma das áreas de quercíneas, considera-se compatível a
implantação de apoios da linha elétrica nessa zona, uma vez que o espaçamento e localização das
mesmas assim o permite, prevendo-se não ser necessário proceder ao abate dessas mesmas
árvores nessa zona.
Está previsto igualmente que o abate dos exemplares isolados de quercíneas na zona de implantação
dos painéis fotovoltaicos, seja feito seguindo a necessária instrução do respetivo processo junto das
autoridades competentes, de forma a obter as necessárias autorizações para o efeito, assim como
está igualmente previsto efetuar a devida compensação através da plantação do mesmo número de
exemplares abatidos, em local a acordar com as referidas autoridades.
Os restantes impactes sobre os solos, para a fase de construção, tais como, ocorrência de derrames
de óleos, combustíveis e produtos afins decorrentes da utilização de máquinas e veículos afetos às
obras e a rejeição de diversos tipos de resíduos sólidos (embalagens de cartão, plásticos, metais e
vidros) responsáveis por situações de poluição pontual, são impactes de fácil controlo e diretamente
dependentes do comportamento do empreiteiro e respetivos trabalhadores em obra. Desta forma,
considera-se que o impacte é negativo, de magnitude reduzida, provável, imediato, temporário e
reversível, podendo ser minimizado ou mesmo anulado com uma correta aplicação das medidas de
minimização propostas.
No que concerne à linha elétrica, uma vez que não se trata de um projeto que implique a ocupação
contínua ao longo do terreno que é atravessado, as intervenções durante a fase de construção com
afetação ao nível do solo serão pontuais, e restringem-se aos locais de implantação dos apoios da
linha elétrica, e implantação do estaleiro. Eventualmente poderão ainda verificar-se impactes
decorrentes da necessidade de abertura de acessos temporários até a alguns locais de implantação
dos apoios, assim como a desmatação e/ou abate de árvores ao longo de uma faixa de proteção.
No que diz respeito à área de implantação dos apoios, estima-se uma secção quadrada com 2 m de
lado, considera-se que para além dos locais correspondentes às fundações dos apoios, é igualmente
afetada uma área envolvente aos mesmos, correspondente à zona de movimentação de máquinas
afetas ao processo construtivo, incluindo construção dos maciços das fundações com recurso a
betonagem local, grua para elevação de cada estrutura do apoio e eventualmente desenrolamento de
cabos.
Grande parte do projeto da linha elétrica irá desenvolver-se maioritariamente sobre povoamentos
florestais de pinheiro manso (48,9%). Nas áreas florestadas é previsível a eventual desafetação de
uma faixa de segurança por questões de prevenção de incêndios florestais. No entanto, na área em
estudo verifica-se a existência de linhas elétricas, que atravessam estas mesmas áreas florestais de
pinheiro manso, sem existir faixa de proteção com abate de árvores ao longo da mesma (Figura 8).
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Figura 8 – Atravessamento das áreas florestais de pinheiro manso por linha elétrica sem abate de árvores
na faixa de segurança.

No corredor de estudo da linha elétrica, fora da área da Central Fotovoltaica da Tapada não existem
povoamentos de montados de sobro ou azinho, não existindo por isso impactes negativos associados
à linha elétrica resultantes do abate de quercíneas.
Salienta-se, ainda, o facto de o traçado da linha elétrica proposto não interferir com aglomerados
urbanos.
No que se refere a impactes sobre os solos nesta fase ocorrem, assim, perdas temporárias de solos e
riscos de erosão, resultantes das escavações e da ocupação temporária do terreno, sendo que parte
deste volume de terras será reutilizado para o enchimento dos caboucos das fundações dos apoios.
Apenas na envolvente do local de chegada da linha elétrica à subestação da Amareleja, é que
existem terrenos com aptidão agrícola, assim como as áreas de RAN que ocupam uma percentagem
de área atravessada pelo corredor da Linha Elétrica muito reduzida (1,7%), encontrando-se o restante
corredor classificado com aptidão para uso florestal (utilização não agrícola) em cerca de 63%.
Tendo em consideração a qualidade agro-pedológica dos solos, a respetiva área afetada, e a
afetação dos usos do solo presentes no local, consideram-se os impactes negativos, certos,
imediatos, permanentes, reversíveis, e de magnitude média nas referidas zonas agrícolas (com
ocupação predominante de culturas de sequeiro) pela potencial perda de área de exploração
agrícola, e eventual abate de pinheiros na faixa de proteção da linha.
−

Fase de exploração: presença do projeto, faixa de proteção da linha elétrica,
alterações na biodiversidade local, artificialização de uma paisagem rural,
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operações de manutenção dos espaços na área afeta ao projeto e preservação
de habitats.
Durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica da Tapada e da linha elétrica não será
necessário afetar mais áreas de solo, ou outros usos do solo, para além dos que já foram afetados
durante a fase de construção. Pelo que se mantêm os impactes identificados e avaliados como
permanentes durante a fase de construção, relativamente ao fator ambiental solo e capacidade de
uso do solo.
A presença só por si do projeto em termos de exploração não acarreta impactes negativos adicionais
sobre os solos, para além dos mencionados durante a fase de construção. A exploração da central
não implica impactes negativos suplementares sobre os solos que prejudiquem as suas
caraterísticas, e que constituam uma alteração irreparável e profunda da biodiversidade local.
Um dos aspetos solicitados analisar neste âmbito, da fase de exploração, é a artificialização de uma
paisagem rural. Considera-se que o impacte negativo resultante do contributo da Central Fotovoltaica
da Tapada para o aumento da artificialização da paisagem rural é certo, imediato, permanente,
reversível e de intensidade reduzida, devido à reduzida expressão da Central da Tapada no contexto
local da já extensa área artificializada existente por parte da Central Fotovoltaica da Amareleja na sua
envolvente. As infraestruturas constituintes do projeto da Central da Tapada irão ocupar uma área
total de cerca de 32 ha, num terreno contíguo e rodeado quase na totalidade por uma outra central
fotovoltaica existente que ocupa uma área de 250 ha, razão pela qual não faz sentido responsabilizar
o projeto da Central Fotovoltaica da Tapada como sendo o principal elemento intrusivo da paisagem,
quando a realidade atual já comporta uma artificialização substancialmente superior. É um facto que
a Central Fotovoltaica da Tapada contribui para o aumento da artificialização da paisagem, mas
também é igualmente verdade que esse contributo é diminuto e pouco significativo no contexto local,
pelas razões supracitadas.
A infraestrutura do projeto com uma maior ocupação territorial são os painéis fotovoltaicos. No
entanto, a estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos é fixa apenas a estacas, sem ser
necessário a execução de fundações em betão armado, estando toda a estrutura apoiada apenas
nessas estacas. O solo fica praticamente todo livre sob o sistema de painéis, uma vez que os
módulos fotovoltaicos são instalados a uma altura de cerca de 0,5 m do solo.
Face ao exposto, a área de implantação dos painéis fotovoltaicos não corresponde a uma zona
impermeabilizada, estando previsto durante a fase de exploração que sob os painéis fotovoltaicos e
entre as linhas de painéis, onde maioritariamente antes se encontrava ocupada por pinheiro manso,
se venha a verificar a recuperação do coberto vegetal em termos de vegetação herbácea.
Apesar do impacte positivo da referida vegetação ao evitar a erosão e levantamento de poeiras, que
eventualmente podem ficar depositadas nas superfícies dos módulos fotovoltaicos, sendo
consequentemente prejudiciais à exploração da central, terá ainda assim de ser sujeito a manutenção
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periódica, de forma a garantir que o crescimento da vegetação não seja responsável por
ensombramentos, igualmente prejudiciais à exploração da central.
Refere-se ainda, que de igual forma como foram identificados durante a fase de construção a
possibilidade de ocorrência de derrames de óleos/combustíveis e a rejeição de diversos tipos de
resíduos responsáveis por situações de poluição pontual, também no âmbito das operações de
manutenção

da

central,

é

necessário

garantir

o

manuseamento,

acondicionamento

e

encaminhamento adequado dos resíduos produzidos, de forma a prevenir um impacte negativo,
improvável, imediato, permanente e reversível.
No que diz respeito à linha elétrica, sendo de média tensão, caso se venha a confirmar a necessidade
de abate de árvores na faixa de proteção ao longo de algum troço de atravessamento de zona de
pinheiro manso ou eucaliptal, o impacte negativo resultante já ocorrente durante a fase de construção
mantém-se durante a fase de exploração. No entanto, salienta-se o facto de que cerca de 49% do
corredor da linha elétrica encontra-se ocupado por pinheiro manso, sendo frequente neste tipo de
povoamento florestal, ser apenas efetuado o desbaste dos ramos mais altos, não obrigando ao abate
desse mesmo tipo de árvore, conforme se pode verificar pelas linhas elétricas existentes nesta
mesma região (Figura 8).
Refere-se, ainda, que não foram identificados habitats naturais na área de estudo da central e da
linha elétrica associada, e que, por conseguinte, não existem medidas de minimização adicionais
associadas a necessidade de monitorização ou preservação dos mesmos.
3.3.2.3. Apresentar na “Carta de Capacidade de Uso do Solo”, a central fotovoltaica e a
linha elétrica complementar.
Apresenta-se de seguida na Figura 9, a Central Fotovoltaica da Tapada e a Linha Elétrica
complementar na Carta de Capacidade de Uso do Solo.
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Figura 9 – Distribuição espacial das classes de capacidade de uso do solo.

Os elementos constituintes da Central Fotovoltaica da Tapada estão previstos localizar-se em zona
classificada como Classe E (limitações severas) correspondente a uma utilização não agrícola
(Florestal). Toda a restante área do terreno encontra-se classificada como classe E, com exceção de
apenas uma pequena área na extremidade oeste do terreno que se encontra classificada como
Classe C (Condicionada por limitações acentuadas), área esta que não será afetada pela construção
do projeto da Central Fotovoltaica da Tapada. O corredor de estudo da linha elétrica atravessa áreas
classificadas como E e ao longo de uma extensão de cerca de 1,5 km classificada como C+D ou E,
de acordo com a classificação constante no Esboço Geral de Ordenamento Agrário do Serviço de
Reconhecimento e Ordenamento Agrário, constante na carta de capacidade de uso do solo do Atlas
do Ambiente.
De B (limitações moderadas) para C (condicionada por limitações acentuadas) diminui o número de
culturas que é possível cultivar e as respostas à exploração do solo são cada vez menos favoráveis.
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Aumenta também o número e/ou grau de limitações de utilização e os riscos de deterioração do solo.
As classes D (limitações moderadas) e E (limitações severas) correspondem a uma utilização não
agrícola (Florestal).
3.3.2.4. Acrescentar a central fotovoltaica e a linha elétrica complementar à figura 27
apresentada no relatório síntese do EIA e relativa à distribuição espacial das
classes de capacidade de uso do solo presentes na área de estudo.
Na Figura 9 apresentada no ponto anterior 3.3.2.3, apresenta-se a reformulação da Figura 27 do
relatório síntese do EIA com a central fotovoltaica e a linha elétrica, relativa à distribuição espacial
das classes de capacidade de uso do solo presentes na área de estudo.
3.3.2.5. Indicar o destino final dos efluentes que resultem do funcionamento das
instalações sanitárias, bem como a periodicidade de despejo prevista.
Na fase de exploração, os efluentes que resultem das instalações sanitárias serão drenados para
uma fossa séptica estanque.
Será efetuada uma limpeza por ano e os efluentes resultantes da limpeza da fossa séptica serão
encaminhados para uma estação de tratamentos por meio de um camião devidamente preparado
para o efeito.

2.3.3 Sistemas Ecológicos
3.3.3.1. Indicar o número de exemplares de quercíneas, a sua localização, bem como se
as mesmas constituem um povoamento, de acordo com a legislação em vigor.
A localização das quercíneas na área em estudo encontra-se ilustrada na Figura 10, onde foram
contabilizados 175 exemplares por toda a área em estudo, estando indicados com diferentes cores
para facilitar a referência a cada uma.
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Fonte: Google Earth.

Figura 10 – Localização das quercíneas na área de estudo.
Apesar de existirem exemplares dispersos na área de estudo – assinalados a azul na Figura 10, num
total de 33 quercíneas – verifica-se que existe uma maior concentração em 3 núcleos. Assim, na zona
setentrional da área em estudo, foram contabilizados 38 exemplares de quercíneas (Figura 11), que
apresentam uma densidade mais baixa (Figura 12) comparativamente ao outro núcleo localizado
mais a sul.
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Figura 11 – Localização das quercíneas na área de estudo – detalhe da zona setentrional.

Figura 12 – Quercíneas no núcleo setentrional.
A zona centro-oriental, apresenta um núcleo bem individualizado, que contém 91 exemplares, e cuja
localização se apresenta na Figura 13, com uma cor laranja.
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Figura 13 – Localização das quercíneas na área de estudo – detalhe da zona central.
Face ao tamanho, distância e área ocupada pelas quercíneas, de acordo com os critérios constantes
no artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, considera-se que os exemplares deste
núcleo constitui um povoamento de quercíneas, tal como se ilustra na Figura 14.

Figura 14 – Quercíneas no núcleo central.
Verifica-se que estes dois núcleos (que totalizam 129 das 175 quercíneas identificadas, assinaladas a
verde e a laranja) possuem exemplares de pequena ou média dimensões. Porém, alguns dos
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exemplares isolados na área em análise apresentam dimensões consideráveis, como é disso
exemplo o exemplar da Figura 15, localizado num dos seus limites.

Figura 15 – Exemplo de quercínea isolada na área em estudo.
3.3.3.2. Avaliar os impactes ambientais nos sistemas ecológicos decorrentes das ações
de manutenção da linha elétrica associada à Central Fotovoltaica.
No capítulo 8.5.2.2 do Volume 1 do Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica da Tapada
são apresentados os impactes associados à linha elétrica, nomeadamente previstos para as fases de
construção e de exploração dessa infraestrutura.
Relativamente às ações de manutenção da linha elétrica, considera-se que estas estarão
relacionadas com substituição de infraestruturas presentes (tanto dos apoios, como das linhas
elétricas a instalar) por inatividade ou por estarem obsoletas. Para isso, a presença humana ocupará
temporariamente a zona onde se prevê que esteja a linha elétrica, causando pisoteio em redor das
estruturas (e em casos de maior dimensão, com a presença de grua para substituir elementos).
Considera-se o impacte como negativo, de intensidade média, de probabilidade baixa, imediato,
muito esporádico e reversível. É expetável que as ações de manutenção da linha elétrica apenas
afetem a comunidade vegetal imediatamente presente em redor dos locais a intervencionar,
considerando-se que esta afetação não tenha expressão sobre a comunidade faunística.
Ainda no que diz respeito à linha elétrica, salienta-se o facto de que caso se venha a confirmar a
necessidade de existir uma faixa de proteção ao longo de algum troço de atravessamento de zona
florestal de pinhal ou eucaliptal, considera-se a ocorrência de um impacte negativo, certo, imediato,
permanente, reversível e de intensidade média, tendo em conta que não foram identificados
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montados de quercíneas, nem habitats naturais que justifiquem a adoção de medidas adicionais de
salvaguarda.
3.3.3.3. Esclarecer se, no âmbito da implementação da Central Fotovoltaica e instalação
dos apoios para a linha elétrica associada, está previsto o abate de quercíneas.
As duas zonas de maior concentração de quercíneas identificados serão preservadas. Deste modo,
prevê-se que 17 dos exemplares isolados (assinalados a azul na Figura 10) que coincidem com a
localização das infraestruturas do projeto da Central Fotovoltaica da tapada sejam alvo de abate.
Os três núcleos com maior concentração de quercíneas identificados na área afeta ao projeto da
central foram preservados de forma a não se proceder ao abate de árvores nessas zonas.
O corredor da linha elétrica associada à Central Fotovoltaica da Tapada não é coincidente com
qualquer exemplar de quercíneas, sendo maioritariamente ocupado por coníferas (e particularmente
Pinheiro-manso), pelo que não está previsto o abate de quercíneas em consequência da construção
da linha elétrica.
3.3.3.4. No caso de estar previsto o abate de quercíneas, proceder à reformulação da
identificação e avaliação de impactes ambientais, de modo a contemplar o seu
abate na implementação do projeto, bem como apresentar as medidas de
minimização ou de compensação adequadas.
O abate de exemplares de quercíneas isoladas encontra-se prevista devido à incompatibilidade da
presença simultânea dos painéis fotovoltaicas e dos exemplares arbóreos (de quercíneas ou não).
Deste modo, procede-se à alteração do impacte referido no capítulo 8.3.5.1 do Volume 1 do Estudo
de Impacte Ambiental.
Assim, para a fase de construção do projeto, os impactes são os mesmos identificados: destruição
direta da flora e da vegetação, e ações de movimentação de máquinas e presença de trabalhadores
na área de estudo.
Na avaliação de impactes, encontra-se referido que “A destruição direta da flora e da vegetação,
ainda que parcial, será o efeito que se notará de forma mais significativa, quer na zona de
implantação dos painéis fotovoltaicos, quer com a criação de caminhos de acesso”. Considera-se que
a identificação deste impacte se encontra correta.
Nesse capítulo encontra-se referido o seguinte: “Do ponto de vista florístico, a área de intervenção
prevista corresponde a grande parte ocupada pela plantação monocultural de Pinheiro-manso,
ocupando também zonas sem vegetação (nas porções central e meridional). Deste modo, o impacte
previsto pela remoção desta cultura é negativo, certo, imediato, permanente, irreversível e de
intensidade média. Salienta-se que não está previsto o abate de qualquer espécime de Azinheira no
limite setentrional da área em estudo, nem tão pouco as Oliveiras na extremidade sudoeste, nem a
charca de água no centro da área de estudo será afetada.” Face à inventariação dos exemplares de
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quercíneas efetuada nesta fase, prevê-se o abate de quercíneas isoladas (e apenas estas, pois não
se prevê qualquer abate de quercíneas dos 3 núcleos identificados anteriormente e que contêm a
grande maioria de exemplares). Assim, considera-se que o impacte previsto pela remoção de metade
da área de espécies de exemplares existentes de pinheiro-manso e de quercíneas isoladas é
negativo, certo, imediato, permanente, reversível e de intensidade média, tendo igualmente em
consideração que será efetuada a sua compensação pela plantação em igual número de exemplares
de quercíneas abatidas.
Considera-se que o exposto para o segundo impacte da fase de construção se encontra válido: “A
movimentação, sobretudo de maquinaria pesada, pode levar à destruição local da vegetação, assim
como à alteração das caraterísticas físicas e biológicas do solo. Neste aspeto salienta-se a
compactação do solo que aumenta a sua resistência mecânica ao desenvolvimento radicular das
plantas e consequentemente dificulta a sua sobrevivência e capacidade de regeneração. Contudo,
denote-se que esta é uma área com uma superfície considerável e já sujeita a forte compactação por
pisoteio de animais, veículos de grande dimensão, pelo que o impacte global da movimentação de
máquinas, materiais e trabalhadores não trará impactes significativos que não existam atualmente no
local (de caráter pontual). Considera-se o impacte gerado é negativo, de intensidade reduzida, certo,
imediato, temporário e reversível.”
Relativamente aos impactes na fase de exploração, consideram-se adequados os referidos no ponto
8.3.5.2 do Volume 1 do EIA da Central Fotovoltaica da Tapada, com exceção da alteração do
segundo parágrafo que considerava como reduzida o impacte da inexistência de vegetação natural
durante o período de funcionamento das infraestruturas. Assim, devido ao abate de quercíneas,
reavalia-se o impacte como moderado.
Será garantida a compensação do abate das quercíneas por plantação em igual número de
exemplares abatidos. Na plantação a efetuar, deverá ser garantido o acompanhamento das árvores
ao longo do seu crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de proteção
da herbivoria e a reposição de exemplares perdidos (retancha). A localização e o projeto florestal de
acompanhamento das quercíneas deverão merecer a aprovação do ICNF, devendo posteriormente
ser remetido à Autoridade de AIA.
3.3.3.5. Apresentar as medidas adequadas para minimizar os impactes ambientais
decorrentes da implantação da linha elétrica.
Por forma a minimizar os impactes ambientais decorrentes da implantação da linha elétrica,
apresenta-se de seguida as medidas necessárias:
•

Salvaguardar todas as espécies arbóreas e arbustivas que não perturbem a execução da
obra;

•

Restringir as intervenções apenas ao estritamente necessário, para que as perturbações no
habitat circundante ao nível da fauna, sejam reduzidas;
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•

Colocar dispositivos salva-pássaros, conforme a legislação em vigor, para evitar a colisão de
aves em voo com as linhas elétricas;

•

Colocar de mecanismos anti poiso e anti nidificação na parte superior dos apoios, para não
promover o fenómeno de eletrocussão com as infraestruturas colocadas.

Refira-se que a linha elétrica existente, que liga a Central Solar Fotovoltaica da Amareleja à
Subestação da Amareleja (e que apresenta um traçado em alguns troços semelhante à do projeto em
análise), já possui dispositivos salvo-pássaros e mecanismos anti poiso e anti nidificação, como se
pode ver na figura seguinte.

Figura 16 – Aspeto das estruturas presentes na linha elétrica existente.

3.3.3.6. Evidenciar que o projeto cumpre o disposto no Decreto-Lei n.º124/2006, de 28 de
junho, na sua redação atual (republicação pela Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto e
alteração pelo Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro).
O Decreto –Lei n.º 124/2006, de 28 de junho estabelece as medidas e ações a desenvolver no âmbito
do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Considera-se que o disposto no
Decreto-Lei n. º124/2006, de 28 de junho (e pela sua republicação pela Lei n.º 76/2017, de 17 de
agosto e alteração pelo Decreto-Lei n.º 10/2018, de 14 de fevereiro) se encontra assegurado pelas
caraterísticas do projeto.
Salienta-se que o projeto se localiza sobre classes de risco de incêndio florestal média e baixo, de
acordo com a informação do Plano Municipal de Defesa da Floesta Contra Incêndios 2015-2020
(http://www.cm-moura.pt/documentos/consultaPublica/PMDFCI_MOURA_C2.pdf).
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Após a implementação da Central Fotovoltaica da Tapada, a vegetação presente será regularmente
removida por forma a evitar o ensombramento dos painéis, o que promoverá a remoção de material
combustível presente, beneficiando a inexistência de incêndios no local.

2.3.4 Socioeconomia
3.3.4.1. Apresentar uma avaliação custo/benefício dessa afetação, bem como um balanço
do carbono (emissões evitadas Vs Alteração de uso do solo em causa e área de
montado afetada, no âmbito da adaptação do projeto às alterações climáticas.
O terreno previsto para implantação da Central Fotovoltaica da Tapada encontra-se ocupado por uma
exploração florestal de pinhal, não estando previsto a afetação de áreas de montado.
Os povoamentos de pinheiro manso são ecossistemas, normalmente geridos numa ótica
multifuncional, cuja produção principal é o pinhão, mas à qual estão associadas outras produções
como madeira, resina, caça, entre outras, que pela dispersão do risco permitem a rentabilização do
sistema. Por outro lado, deve ainda considerar-se o papel da floresta contra a desertificação que
afeta a região mediterrânica, assim como nos processos de proteção e conservação do solo e da
2

fauna e flora [ ].
De entre os licenciamentos legalmente autorizados, o investimento, ou as alternativas de
rentabilização de um terreno, são obviamente decisão do proprietário do terreno. Em termos
económicos, o proprietário encontra maior retorno na constituição do direito de superfície para a
implantação da central solar fotovoltaica, do que no atual uso do solo.
Não se considera que a alteração de uso do solo em causa corresponda necessariamente a uma
desvalorização territorial, uma vez que conforme referido dentro das várias utilizações possíveis, a
exploração florestal não é necessariamente a mais rentável. Salienta-se igualmente o facto, de que
não se trata neste caso específico de uma alteração de ocupação territorial de uma floresta com
estatuto de conservação da natureza, circunstância essa que será sempre de evitar a sua
substituição por uma central electroprodutora. Trata-se de uma floresta de produção, neste caso um
pinhal.
É importante salientar o facto de que o promotor do projeto não defende o abate de qualquer área
florestal para a construção de centrais fotovoltaicas, muito especialmente quando se trata de
espécies com estatuto de conservação. É necessário analisar caso a caso, as caraterísticas do

2

CCPMP – Centro de Competências do Pinheiro Manso e Pinhão, Agenda Portuguesa de Investigação no Pinheiro Manso e

Pinhão, 2016.
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território em causa, e os condicionalismos associados aos cenários ecológicos e o contexto social em
3

que decorre a atividade florestal [ ].
Contudo, do ponto de vista ambiental, a floresta possui um valor inquestionável de fixação de carbono
e perante as várias utilizações possíveis no âmbito da exploração florestal num terreno, poder-se-á
por exemplo comparar o potencial do terreno associado à exploração florestal como um instrumento
de fixação de CO2, com o impacte positivo nesse mesmo balanço que a central fotovoltaica tem, ao
produzir eletricidade sem emissão de CO2.
Conforme referido no EIA, a produção de eletricidade através da Central Fotovoltaica da Tapada irá
evitar a emissão de 15 510 t de CO2 por ano. Tendo o terreno afeto à central uma área de 65,8 ha,
significa que a emissão de CO2 evitada por hectare, corresponde a cerca de 235,7 t CO2/ha ano.
Os dados fornecidos pela bibliografia da especialidade, fazem referência ao potencial de sequestro
de carbono ao nível da biomassa florestal para as principais espécies da floresta portuguesa, sendo
4

atribuído ao pinheiro-bravo 15-26 t de CO2/ha /ano [ ].
O que significa que do ponto de vista de instrumento no combate às alterações climáticas, é possível
encarar o contributo da Central Fotovoltaica como uma alteração de ocupação do uso do solo que
constitui uma forma mais eficaz de evitar emissão de CO2, comparativamente à capacidade de
sequestro de carbono da floresta.
3.3.4.2. Aprofundar a análise sociodemográfica no que concerne à problemática do
desemprego com recurso aos dados do Inquérito ao Emprego (publicado
trimestralmente pelo INE, para uma abordagem desagregada à NUT II, Alentejo)
para as análises supra concelhias e às estatísticas relativas aos desempregados
inscritos nos Serviços de Emprego do Instituto do Emprego e Formação
Profissional (IEFP), que são disponibilizadas mensalmente no site daquele
Instituto.
Esta

abordagem

permitirá

uma

compreensão

mais

fundamentada

da

disponibilidade de mão-de-obra local para uma possível integração no projeto em
apreço.
De acordo com os dados do Inquérito ao Emprego (INE, 1.º Trimestre 2018) a população
desempregada em Portugal, estimada em 410,1 mil pessoas, diminuiu 2,8% em relação ao trimestre

3

Pereira, H.M.; Domingos, T.; Vicente, Luís; Proença, V.; Ecossistemas e Bem-Estar Humano: Avaliação para Portugal do

Millennium Ecosystem Assessment; Escolar Editora.
4

Vale, D.; Sequestro de Carbono pela Floresta Portuguesa: Possíveis cenários de valorização económica, Dissertação de

Mestrado em Economia e Gestão do Ambiente, Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 2014.
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anterior (11,9 mil pessoas), prosseguindo as diminuições trimestrais observadas desde o 2.º trimestre
de 2016.
A diminuição trimestral da população desempregada pode ser explicada pelos decréscimos ocorridos,
principalmente, nos seguintes segmentos populacionais: mulheres (8,7 mil; 4,0%); pessoas dos 15
aos 24 anos (9,6 mil; 10,8%); pessoas que completaram, no máximo, o 3.º ciclo do ensino básico
(13,0 mil; 6,2%); à procura do primeiro emprego (8,7 mil; 15,9%), provenientes do setor da indústria,
construção, energia e água (6,0 mil; 6,8%); e à procura de emprego há 12 e mais meses (7,5 mil;
3,3%) (INE, Estatísticas do Emprego – 1.º trimestre de 2018).
Cerca de 7,9% da população ativa em Portugal e na região do Alentejo encontra-se desempregada
no 1.º trimestre de 2018 (Quadro 7).
A taxa de atividade na região do Alentejo no primeiro trimestre de 2018, foi de cerca de 56%,
ligeiramente inferior à verificada em Portugal (cerca de 59%).
Quadro 7 - População total, ativa, empregada, desempregada e inativa por região NUTS II (NUTS-2013)
Valor trimestral
Região NUTS II

1T-2017

2T-2017

3T-2017

4T-2017

1T-2018

C.V.

Variação

1T-2018

Homóloga Trimestral

Milhares de indivíduos

%

Portugal
População total (15 e mais anos)

8 855,2

8 852,9

8 852,6

8 851,9

8 851,2

-

o

o

População ativa

5 182,0

5 221,8

5 247,0

5 226,9

5 216,8

0,4

0,7

-0,2

População empregada

4 658,1

4 760,4

4 803,0

4 804,9

4 806,7

0,5

3,2

o

População desempregada

523,9

461,4

444,0

422,0

410,1

3,3

-21,7

-2,8

3 673,2

3 631,2

3 605,6

3 625,0

3 634,4

0,6

-1,1

0,3

População total (15 e mais anos)

625,4

624,3

623,6

622,9

620,0

-

-0,9

-0,5

População ativa

341,3

344,9

349,1

350,5

347,7

1,0

1,9

-0,8

População empregada

310,5

315,1

323,2

321,1

320,5

1,2

3,2

-0,2

População desempregada

30,9

29,9

26,0

29,5

27,3

8,8

-11,7

-7,5

População inativa (15 e mais anos)

284,1

279,4

274,4

272,3

272,2

1,3

-4,2

o

População inativa (15 e mais anos)
Alentejo

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego – em 2017 e no 1.º trimestre de 2018.

No Quadro seguinte descrimina-se a População total, ativa, empregada, desempregada e inativa
segundo, no 1.º trimestre de 2018, por sexo.
Quadro 8 - População total, ativa, empregada, desempregada e inativa segundo a região de residência
NUTS II (NUTS-2013) por sexo
Portugal - 1.º trimestre de 2018
Unidade: Milhares de pessoas
Condição perante o
trabalho

População total

Sexo

Portugal

Alentejo

HM

10 270,8

709,8

H

4 857,3

341,7

M

5 413,5

368,0
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Portugal - 1.º trimestre de 2018
Unidade: Milhares de pessoas
Condição perante o
trabalho

População ativa

População empregada

População
desempregada

População inativa

Sexo

Portugal

Alentejo

HM

5 216,8

347,7

H

2 660,7

184,2

M

2 556,1

163,5

HM

4 806,7

320,5

H

2 457,3

169,2

M

2 349,4

151,3

HM

410,1

27,3

H

203,4

15,0

M

206,7

12,3

HM

5 054,0

362,0

H

2 196,6

157,5

M

2 857,4

204,5

Fonte: INE, Inquérito ao Emprego - 1.º trimestre de 2018.

Conforme se pode observar no Quadro anterior, apesar do maior número de mulheres na região do
Alentejo, a população ativa do sexo masculino é superior.
Tendo em conta a taxa de atividade do Baixo Alentejo no período compreendido entre os anos de
2001 e 2011, verifica-se um aumento que se deve sobretudo a um aumento da empregabilidade das
mulheres na ordem dos 6,2%. No entanto, o género masculino, embora apresente uma diminuição da
taxa de atividade, continua a apresentar maior percentagem de população ativa. O quadro seguinte
mostra a taxa de população ativa no Baixo Alentejo e no concelho de Moura.
Quadro 9 - População residente economicamente ativa e empregada

Fonte: http://www.cm-moura.pt/concelho.php?economia.

Através da análise do Quadro anterior verifica-se que a situação do concelho em termos globais
apresenta valores inferiores à média registada no Baixo Alentejo, em 2011.
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De acordo com os dados registados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP), em
2018, o concelho de Moura, apresentava uma população desempregada, em média ao longo dos
primeiros 4 meses de 2018, de 1040 habitantes. Nestes desempregados destaca-se o facto de 55%
estarem inscritos há mais de um ano, sendo que a maioria estão à procura de novo emprego e cerca
de 221 pessoas estão há procura do primeiro emprego. Entre género, existe mais desempregados no
género feminino (Quadro 10). O número de desempregados tem vindo a aumentar de janeiro até abril
de 2018.
Quadro 10 - Desemprego Registado no concelho de Moura segundo o Género, o Tempo de Inscrição e a
Situação Face à Procura de Emprego
Ano

Concelho

Género

2018

Homem

Mulheres

< 1 Ano

1 Ano E +

1.º Emprego

Novo Emprego

420

600

432

588

224

796

Janeiro
Moura

Situação à procura face de

Tempo de Inscrição

Total
1020

Fevereiro

458

563

462

559

220

801

1021

Março

477

572

484

565

224

825

1049

Abril

492

577

421

557

215

854

1069

Fonte: Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Cerca de 43% dos desempregados, no período compreendido entre janeiro e abril de 2018, têm
idades compreendidas entre os 35 e 54 anos (Quadro 11).
Quadro 11 - Desemprego Registado no concelho de Moura segundo o grupo etário.
Ano

Grupo Etário

2018

<25 anos

25 - 34 anos

35-54 anos

55 anos e +

Total

Janeiro

153

202

427

238

1020

Fevereiro

148

193

451

229

1021

Março

153

209

445

242

1049

Abril
162
207
Fonte: Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

445

255

1069

Moura

Cerca de 16% dos desempregados, no período compreendido entre janeiro e abril de 2018,
finalizaram o secundário e somente cerca de 4% dos desempregados têm formação superior ao
secundário (licenciatura e/ou mestrado) (Quadro 12).
Quadro 12 - Desemprego registado no concelho de Moura segundo o nível de escolaridade.
Ano
2018

Moura

Nível Escolar

Total

< 1º Ciclo EB

1º Ciclo EB

2º Ciclo EB

3º Ciclo EB

Secundário

Superior

Janeiro

229

176

154

250

169

42

1020

Fevereiro

246

189

174

214

161

37

1021

Março

248

193

188

223

156

41

1049

220

229

167

41

1069

Abril
244
168
Fonte: Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Nos primeiros 4 meses do ano de 2018 foram colocadas 60 pessoas, sendo 29 pertencentes ao sexo
masculino e 31 do sexo feminino (Quadro 13).
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Quadro 13 – Desempregados inscritos e colocações.
Desempregados Inscritos

Ano

Homens

Mulheres

Total

Janeiro

69

69

138

17

10

6

16

Fevereiro

76

55

131

13

7

8

15

Março

55

65

120

11

4

10

14

139

16

8

7

15

2018

Moura

Colocações

Ofertas
Recebidas

Abril
66
73
Fonte: Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Homens

Mulheres

Total

Conforme se pode observar no Quadro seguinte, na Região do Alentejo, existem desempregados
ligados ao setor da construção.
Quadro 14 - Síntese mensal do desemprego registado na região do Alentejo, de acordo com a atividade
económica.
Alentejo
jan-18

fev-18

mar-18

3.258

2.293

2.631

243

209

260

3.015

2.084

2.371

292

243

207

2.723

1.841

2.164

Agricultura, pecuária, caça, silvicultura e pesca

604

424

624

Indústria, energia e água e construção

487

338

360

1.621

1.076

1.176

11

3

4

PEDIDOS DE EMPREGO
Empregados
Desemprego registado
Primeiro Emprego
Novo Emprego
Atividades económicas

Serviços
Sem classificação
Fonte: https://www.iefp.pt/estatisticas

3.3.4.3. Apresentar informação sobre o montante de investimento associado ao projeto.
O valor do investimento previsto é de 17,7 M€.
3.3.4.4. Apresentar uma análise económica aprofundada e sustentada em indicadores da
atividade turística e energética do município/região onde o projeto se insere.
O turismo é uma atividade que, de um modo geral, tem estado em expansão em toda a região do
Alentejo, apresentando-se como um importante vetor para o desenvolvimento, sobretudo relevante
em concelhos que apresentam um tecido económico mais frágil e menos diversificado.
Para uma análise mais profunda do setor turístico, na área em estudo, são apresentados os dados do
Anuário Estatístico da região do Alentejo 2016 e das Estatísticas do Turismo 2016 tendo como alvo
de análise, a região do Baixo Alentejo e o concelho de Moura.
De acordo com os dados do Anuário Estatístico da região do Alentejo 2016, a Sub-região do Baixo
Alentejo representou 0,6% dos proveitos globais, 0,9% dos hóspedes e 0,6% das dormidas de
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Portugal Continental (Quadro 15). Os estabelecimentos de alojamento turístico que mais contribuem
para os valores atrás referidos são os estabelecimentos de hotelaria.
Somente 10% dos hóspedes da Sub-região do Baixo Alentejo se instalaram no concelho de Moura,
representando cerca de 4,6% dos proveitos da Sub-região do Baixo Alentejo relativos ao Turismo.

Quadro 15 - Hóspedes, dormidas e proveitos de aposento nos estabelecimentos de alojamento turístico
por município, 2016
Hóspedes

Total

Hotelaria

Dormidas

Turismo no
espaço
Alojamento
rural e
local
Turismo de
habitação

Total

Hotelaria

Proveitos de aposento

Turismo no
espaço
Alojamento
rural e
local
Turismo de
habitação

Total

N.º

Hotelaria

Alojamento
local

Turismo no
espaço
rural e
Turismo de
habitação

milhares de euros

Portugal

21 252 625 17 951 826 2 631 703

669 096 59 122 640 51 395 098 6 274 375

1 453 167 2 264 556 2 036 641

170 040

57 875

Continente

19 239 274 16 159 443 2 452 386

627 445 49 574 211 42 851 494 5 439 218

1 283 499 1 960 589 1 754 872

153 321

52 397

Baixo Alentejo
Moura

164 918

102 898

28 757

33 263

295 075

188 946

44 006

62 123

11 043

6 049

1 024

3 970

16 478

13 995

…

…

27 082

24 523

…

…

505

446

…

…

Fonte: INE, I.P., Portugal, 2017. Informação disponível até 30 de setembro de 2017.

Segundo as estatísticas do turismo, em 2016 a Sub-região do Baixo Alentejo representava 2,3% da
oferta hoteleira em Portugal Continental (Quadro 16). No concelho de Moura encontram-se cerca de
7,9% dos estabelecimentos da Sub-região do Alentejo.
Na Sub-região do Baixo Alentejo os estabelecimentos de hotelaria representavam cerca de 49,8% da
capacidade de alojamento (Quadro 16).

Quadro 16 - Estabelecimentos e capacidade de alojamento por município, em 31.7.2016
Estabelecimentos

Capacidade de alojamento

Total

Hotelaria

Alojamento
local

Turismo no
espaço rural e
Turismo de
habitação

Total

Hotelaria

Alojamento
local

Turismo no
espaço rural e
Turismo de
habitação

Portugal

4 805

1 669

1 831

1 305

380 818

302 491

55 796

22 531

Continente

3 802

1 451

1 187

1 164

333 455

263 708

48 915

20 832

Baixo Alentejo

89

19

14

56

2 840

1 415

512

913

Moura

7

3

1

3

207

156

…

…

Fonte: INE, I.P., Portugal, 2017. Informação disponível até 30 de setembro de 2017.

Face ao atrás exposto verifica-se que o setor turístico contribui para o desenvolvimento económico da
Sub-região e do concelho de Moura, havendo ainda espaço para o crescimento deste setor.
Salienta-se ainda que na região existem alojamentos previsivelmente suficientes para acomodar
eventuais trabalhadores provenientes de outras regiões do país.
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No que diz respeito ao setor energético, de acordo com a informação disponibilizada pela Direção
Geral de Energia e Geologia, no relatório de Balanço Energético Sintético (2016):
− “Em 2016, o consumo de energia primária caiu 1,2% relativamente a 2015. A descida deste
consumo deveu-se sobretudo à redução do consumo de carvão em cerca de 13%.
− O consumo de energia final em 2016, cresceu 1% relativamente a 2015.
− O consumo final de produtos derivados do petróleo subiu 1,3%, quando comparado com o
consumo do ano anterior.
− O consumo global de gás natural subiu cerca de 6% devido ao contributo das centrais
termoelétricas dedicadas, enquanto o consumo final desta fonte de energia teve uma redução
de 0,9%. O consumo final de eletricidade cresceu 1,8%.
− A redução de 5,3% no saldo importador dos produtos energéticos, compensada pelo aumento
de 35% da produção de energia elétrica a partir de fontes renováveis, permitiu que a
dependência energética sofresse uma redução de 3,5%, passando de 78,3% em 2015 para
74,8% em 2016”.
No Quadro seguinte apresenta-se a produção bruta de energia elétrica em Portugal, na Região, na
Sub-região e no concelho em estudo (Moura), no ano de 2013 (Dados provisórios).

Quadro 17 - Produção bruta de energia elétrica (kWh) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo de
produção de eletricidade; Anual.

Localização
geográfica
(NUTS - 2013)

Produção bruta de energia elétrica (kWh) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo de
produção de eletricidade; Anual (1)
Período de referência dos dados*
2013
Tipo de produção de eletricidade
Total

Eólica

Geotérmica

Hídrica

Térmica

Fotovoltaica

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

Portugal

51 470 191 649

12 014 111 460

196 583 434

14 868 298 690

24 111 569 364

279 628 695

Continente

49 787 442 496

11 859 480 032

--

14 762 201 308

22 913 243 105

252 518 051

Alentejo

12 002 833 322

442 520 889

--

1 593 404 203

9 773 529 668

193 378 562

Baixo Alentejo

1 496 121 719

72 791 160

--

1 231 134 277

7 589

192 188 693

*Dados provisórios
Fonte: DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural.

Conforme se pode observar no Quadro 17, na região do Baixo Alentejo é produzida cerca de 3% da
energia elétrica produzida no Continente. O maior contributo vem da energia hídrica, que representa
cerca de 82% da energia elétrica produzida na Sub-região do Baixo Alentejo.
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Nos anos secos em que a produção hídrica (que contribui esmagadoramente para o abastecimento),
diminui drasticamente, o País é obrigado a importar essa energia de Espanha e de França e
simultaneamente aumenta a produção das centrais a gás (combustível também importado), em
ambos os casos fazendo sair recursos financeiros que se traduzem num assinalável desequilíbrio das
contas com o exterior nos anos secos, (valores na ordem de vários milhares de milhões de euros que
tem inclusive expressão percentual evidente no PIB) e conforme é possível constatar nas estatísticas
da DGEG.
O recurso solar pode contribuir para um aumento da autonomia energética do País, evitando a
dependência de recursos como o gás natural e o carvão (necessariamente importados), a que
acresce o facto de um contributo decisivo no aspeto de segurança energética nacional ao funcionar
em alternativa à produção hídrica quando observado na perspetiva das características do mixing da
produção energética. Paralelamente contribui ainda para as metas do País com vista à integração de
renováveis na produção de energia e descarbonização da economia.
No Quadro seguinte apresenta-se o consumo de energia elétrica em Portugal, na Região, na
Sub-região e no concelho em estudo (Moura), no ano de 2016 (Dados provisórios).

Quadro 18 - Consumo de energia elétrica (kWh) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo de
consumo; Anual
Consumo de energia elétrica (kWh) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e Tipo de consumo; Anual
Período de referência dos dados
2016

Localização
geográfica
(NUTS 2013)

Tipo de consumo (1)

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

Iluminação
interior de
edifícios
do Estado
kWh

Portugal

47 323 612 798

13 086 684 963

12 584 770 741

17 607 226 373

8 115 986 95

1 460 293 063

1 394 839 237

378 199 726

Continente

45 787 707 452

1 259 192 6501

12 016 679 137

17 310 988 008

807 261 045

1 356 597 403

1 326 055 632

378 199 726

Alentejo
Baixo
Alentejo
Moura

4 694 845 825

1 040 169 265

808 136 436

2 303 454 751

282 973 069

122 586 117

130 101 353

7 424 834

852 759 490

149 319 010

9 9537 919

501718945

59 390 647

19 773 490

23 019 479

0

50 246 042

1 8317 936

8 621 406

15 600 709

4364 897

1 565 538

1 775 556

0

Total

Doméstico

Nãodoméstico

Indústria

Agricultura

Iluminação
das vias
públicas

Outros
kWh

Fonte: DGEG, Estatísticas do carvão, petróleo, energia elétrica e gás natural

Conforme se pode observar no Quadro 18 o consumo de energia elétrica no concelho de Moura
representa cerca de 0,1% da energia consumida no Continente.
A maior fatia do consumo de energia elétrica no concelho de Moura, é o consumo doméstico (cerca
de 36%), sendo a indústria o setor que consome cerca de 31% da energia elétrica e a agricultura 9%.
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Por último, é de referir uma referência que se encontra no site da Câmara Municipal de Moura: “Num
território onde a vida sempre correu num harmonioso equilíbrio entre o Homem e o meio ambiente à
sua volta, novas perspetivas se abrem neste início do século XXI. O sol, fonte inspiradora de um
arrojado projeto de energias renováveis, situado em Amareleja, a barragem de Alqueva e a futura
exploração da Herdade da Contenda (propriedade do município) permitem aos habitantes do
concelho uma renovada esperança e a perspetiva de um futuro melhor.”

3.3.4.5. Apresentar uma previsão possível de aquisição/recrutamento preferencial de
bens, serviços e de trabalhadores nas freguesias mais próximas ao projeto.
A construção da Central implicará a criação de postos de trabalho, o que terá um efeito positivo
localmente, caso a mão-de-obra seja contratada na região entre a população dos lugares existentes
na área de estudo ou na sua proximidade. Esta obra irá gerar entre 15 a 20 postos de trabalho
permanentes. No entanto, parte dos trabalhadores são mão-de-obra especializada, que normalmente
está afeta aos fornecedores dos painéis. Atendendo à taxa de desemprego observada no concelho
de Moura considera-se este impacte benéfico, de magnitude reduzida, certo, imediato, temporário
(com a duração máxima de cerca de 8 meses) e significativo no âmbito local. Realça-se, todavia, que
a opção de contratação de mão-de-obra será da responsabilidade do empreiteiro, e a integração de
mão-de-obra local dependerá da sua organização e estratégia de desenvolvimento da obra.
Durante a fase de construção poderá verificar-se um aumento do comércio local de materiais de
construção e não só, traduzindo-se num impacte positivo, de magnitude reduzida, certo, imediato,
temporário, para as atividades comerciais da região, incluindo a restauração e alojamento (para o
caso de mão de obra “não-residente”) nas localidades envolventes à frente de obra (a mais próxima é
a povoação da Amareleja).
Estima-se que a exploração da Central Fotovoltaica crie um 1 posto de trabalho efetivo, durante toda
a vida útil do projeto (25 anos). Salienta-se que, uma vez por ano será necessário contratar o serviço
local de limpeza da fossa séptica, um serviço de limpeza dos painéis solares e está também prevista
a manutenção dos acessos em tout-venant criados.

2.3.5 Instrumentos de Planeamento
3.3.5.1.Demonstrar o cumprimento do n.º5, do artigo 18º do regulamento do PDM de
Moura, transcrito na página 146 do EIA e relativo à edificabilidade em espaços
agrosilvopastoris, o qual refere que “nos espaços agrosilvopastoris, não sujeitos
a condicionantes legais em vigor que o impeçam, pode ser autorizada a
transformação do uso do solo para fins não agroflorestais relativos a
estabelecimentos industriais, indústrias extrativas ou instalação de centros
electroprodutores de energias renováveis que comprovadamente concorram para
a melhoria das condições socioeconómicas do concelho e sejam
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complementares ou compatíveis com as atividades próprias desta classe de
espaço, ou a ampliação de unidades pré existentes(...)”.
Ainda que seja possível atribuir à Central Fotovoltaica da Tapada uma melhoria das condições
socioeconómicas do concelho com expressão reduzida, é um facto que é provável que durante a fase
de construção e exploração verifique-se um aumento, ainda que temporário, ao nível do comércio
local de materiais de construção, assim como da restauração e alojamento, e em número indefinido
posto de trabalho permanente durante a fase de construção, e exploração ainda em número
indefinido.
Apresenta-se no Anexo 1 o parecer favorável da Câmara Municipal de Moura sobre a viabilidade da
instalação da Central Fotovoltaica da Tapada no concelho de Moura.
3.3.5.2. Representar o projeto sobre a Carta de Ordenamento do Plano Diretor Municipal
de Moura e a Carta de Condicionantes de forma legível, devendo constar a
delimitação da área confinada aos painéis fotovoltaicos.
Apresenta-se em anexo a reformulação dos Desenhos 19 e 20 com a área afeta ao projeto da Central
Fotovoltaica da Tapada, incluindo a área correspondente aos painéis fotovoltaicos sobre a Carta de
Ordenamento e a Carta de Condicionantes do Plano Diretor Municipal de Moura.

2.3.6 Paisagem
3.3.6.1. Na delimitação da área de estudo o uso de um buffer com apenas 2 km de raio é
considerado insuficiente face aos valores visuais – áreas com qualidade visual
“Elevada” – existentes assim como à metodologia utilizada na avaliação deste
fator ambiental. Solicita-se qua a opção do uso do raio utilizado seja devidamente
suportada e justificada, tendo em consideração que o valor habitualmente usado
se situa num intervalo dos 3 a 4 km. Caso contrário deverá ser cumprido um
buffer para um raio mínimo de 3 km para a cartografia quer da situação de
referência quer para a identificação e avaliação de impactes.
Os desenhos relativos à caraterização da situação de referência e identificação de impactes do fator
paisagem foram reformulados, de forma à delimitação da área de estudo apresentar um buffer de
3 km, tendo em consideração que é esse o valor mencionado como habitualmente usado neste
contexto.
3.3.6.2. Apresentar maior detalhe na caraterização das subunidades de Paisagem
apresentadas e eventualmente a redefinição de limites face a não se compreender
como dentro do “Sistema Agro-Florestal” foi incluído “SAF de azinheira com
pastagens”, “Vegetação esclerófita densa”, áreas de eucalipto e áreas de
pinheiro manso, quando é afirmado que “O sistema Agroflorestal da área de
estudo corresponde maioritariamente a densos povoamentos florestais de
pinheiro manso” (pág. 53 do EIA).
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Foram

reformuladas

as

unidades

de

paisagem,

e

consequentemente

os

seus

limites,

individualizando-se as áreas de montado, de forma a permitir uma valorização diferenciada do
restante sistema agroflorestal.
Desta forma, de acordo com o quadro que se segue, onde se apresenta a percentagem de classes de
ocupação do solo decorrentes da reformulação da maior abrangência da área de estudo para o fator
paisagem, verifica-se que a subunidade da paisagem - Sistema Agroflorestal inclui maioritariamente
ocupações florestais de pinheiro-manso (cerca de 20%), eucalipto (cerca de 6%), entre outras
folhosas menos representativas.
Quadro 19 – Áreas (ha) de ocupação do solo na área de estudo da paisagem.
Ocupação do Solo

Área (ha)

Percentagem

Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

63,2

1,6

Tecido urbano descontínuo

1,7

0,0

Tecido urbano descontínuo esparso

5,9

0,1

Indústria

4,1

0,1

Comércio

1,9

0,0

Territórios artificializados

Equipamentos públicos e privados

1,8

0,0

Infraestruturas de produção de energia renovável

241,9

6,0

Rede viária e espaços associados

15,7

0,4

Lixeiras e Sucatas

1,4

0,0

Cemitérios

1,1

0,0

Outras instalações desportivas

1,9

0,0

Equipamentos culturais e zonas históricas

1,5

0,0

Culturas temporárias de sequeiro

379,4

9,4

Culturas temporárias de regadio

59,0

1,5

Vinhas

60,2

1,5

Vinhas com olival

9,4

0,2

Olivais

169,2

4,2

Pastagens permanentes

386,6

9,5

Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival

0,1

0,0

Pastagens associadas a olival

1,3

0,0

Sistemas culturais e parcelares complexos

22,5

0,6

Cursos de água naturais

0,5

0,0

Reservatórios de barragens

32,7

0,8

Charcas

6,1

0,2

Instalações agrícolas

15,6

0,4

2,9

0,1

Agrícola

Agroflorestal
Agricultura com espaços naturais e seminaturais
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Ocupação do Solo
Florestas de eucalipto

Área (ha)

Percentagem

197,3

4,9

Florestas de outras folhosas

2,3

0,1

Florestas de eucalipto com folhosas

1,1

0,0

Florestas de pinheiro manso

427,0

10,5

Vegetação herbácea natural

25,0

0,6

Vegetação esclerófita densa

10,7

0,3

Vegetação esclerófita pouco densa

168,8

4,2

Florestas abertas de eucalipto

45,7

1,1

Florestas abertas de pinheiro manso

15,8

0,4

Florestas abertas de pinheiro manso com folhosas

10,4

0,3

Outras formações lenhosas

10,5

0,3

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

342,2

8,4

Montado
Novas plantações de florestas de sobreiro

12,0

0,3

Novas plantações de florestas de azinheira

168,3

4,2

Florestas abertas de azinheira com folhosas

41,5

1,0

Florestas abertas de sobreiro

0,2

0,0

Florestas abertas de azinheira

182,5

4,5

Florestas de azinheira

8,0

0,2

SAF de sobreiro com culturas temporárias de sequeiro

2,2

0,1

SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro

62,7

1,5

SAF de azinheira com pastagens

831,0

20,5

Face ao aumento da área de estudo e à reformulação das Unidades da Paisagem, verifica-se que se
mantêm as caraterísticas principais das Unidades de Paisagem Sistema Agrícola e Áreas
Artificializadas, conforme já identificadas no âmbito do relatório do EIA. No que diz respeito à
reformulação do Sistema Agroflorestal procedeu-se no âmbito do presente aditamento, à
individualização do montado como Unidade de Paisagem, uma vez que é representativo de uma
percentagem semelhante a toda a Unidade de Paisagem Agroflorestal (cerca de 31% / Desenho 9).
Face ao exposto carateriza-se da seguinte forma a Unidade de Paisagem D – Montado:
A unidade de paisagem D corresponde a manchas florestais dominadas por sobreiros ou azinheiras
de densidade variável (Figura 17), representando 32% de toda a área de estudo da paisagem.
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Figura 17 – Unidade de Paisagem D.

3.3.6.3.A carta de Qualidade Visual apresentada deve ser objeto de reanálise quanto aos
critérios e valoração dos usos do solo, devendo, eventualmente refletir-se na
apresentação de nova carta onde sejam esclarecidos e clarificados, entre outros
aspetos, os que se passam a elencar:
− O montado é considerado, incompreensivelmente, como tendo uma valoração
média “2”, cujo valor é igual ao de “Florestas de eucalipto”, de acordo com o
Quadro 16 – avaliação dos valores visuais da paisagem (página 56 do EIA);
De acordo com as alterações introduzidas relativamente às Unidades de Paisagem, apresenta-se de
seguida a reformulação do Quadro 16 – avaliação dos valores visuais da paisagem do relatório do
EIA (Volume 1).
Quadro 20 – Avaliação dos Valores Visuais da Paisagem.
Principais Usos do Solo

Valores
visuais

Áreas Artificializadas
Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

1

Tecido urbano descontínuo

1

Tecido urbano descontínuo esparso

1

Indústria

1

Comércio

1
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Valores
visuais

Principais Usos do Solo
Equipamentos públicos e privados

1

Infraestruturas de produção de energia renovável

1

Rede viária e espaços associados

1

Lixeiras e Sucatas

1

Cemitérios

1

Outras instalações desportivas

1

Equipamentos culturais e zonas históricas

1

Sistema Agrícola
Culturas temporárias de sequeiro

2

Culturas temporárias de regadio

2

Vinhas

3

Vinhas com olival

3

Olivais

3

Pastagens permanentes

3

Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival

2

Pastagens associadas a olival

3

Sistemas culturais e parcelares complexos

2

Cursos de água naturais

3

Reservatório de barragens

3

Charcas

3

Instalações agrícolas

1

Agricultura com espaços naturais e seminaturais

2

Sistema Agroflorestal
Florestas de eucalipto

2

Florestas de outras folhosas

2

Florestas de eucalipto com folhosas

2

Florestas de pinheiro manso

2

Vegetação herbácea natural

3

Vegetação esclerófita densa

3

Vegetação esclerófita pouco densa

3

Florestas abertas de eucalipto

2

Florestas abertas de pinheiro manso

2

Florestas abertas de pinheiro manso com folhosas

2

Outras formações lenhosas

2

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

2

Montado
SAF de sobreiro com culturas temporárias de sequeiro

3

SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro

3

SAF de azinheira com pastagens

3
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Principais Usos do Solo

Valores
visuais

Florestas de azinheira

3

Florestas abertas de sobreiro

3

Florestas abertas de azinheira

3

Florestas abertas de azinheira com folhosas

3

Novas plantações de florestas de sobreiro

2

Novas plantações de florestas de azinheira

2

Legenda: 1 – Reduzido valor visual: não contribui para o acréscimo da qualidade visual da paisagem;
2 – Médio valor visual: contribui de forma mediana para o acréscimo da qualidade visual da paisagem
e 3 – Elevado valor visual: contribui muito para o acréscimo da qualidade visual da paisagem.
−

Os “cursos de água”, não se refletem na representação gráfica das classes de
Qualidade Visual, quando os mesmos na carta são considerados como
“Valores visuais distintos”. Se os cursos de água em causa têm valor visual
relevante devem traduzir-se através da representação de cores associadas às
classes de Qualidade Visual, caso contrário não se considera que faça sentido
a sua sobreposição às classes que se sucedem, espacialmente, com
valoração diferente;

Na carta de qualidade Visual foi retirada a representação gráfica dos cursos de água, uma vez que
tratando-se de linhas de água temporárias, considera-se que não têm valor visual relevante na área
de estudo em análise.
−

Entre os vários usos de solo, passíveis de serem destacados, pela valoração
totalmente contraditória, refere-se, a título de exemplo, “Vinhas” apresentado
no “Quadro 16 – avaliação dos valores visuais da paisagem” (Página 56 do
EIA) a que é atribuído o valor máximo de “3”, na coluna dos “Valores visuais”
ao qual a legenda apresentada considera como “3 – Elevado valor visual –
contribui muito para o acréscimo da qualidade visual da paisagem”. A este
mesmo uso do solo no “Quadro 17 – avaliação da intrusão visual ao qual a
legenda apresentada considera como “3 – Elevada intrusão visual –
condiciona e reduz a qualidade visual da paisagem” (Página 58 do EIA).

Apresenta-se de seguida a reformulação do Quadro 17 – Avaliação da intrusão visual do relatório
síntese do EIA.
Quadro 21 – Avaliação da Intrusão Visual.
Principais Usos do Solo

Intrusão
visual

Áreas Artificializados
Tecido urbano contínuo predominantemente horizontal

2

Tecido urbano descontínuo

2

Tecido urbano descontínuo esparso

2
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Principais Usos do Solo

Intrusão
visual

Indústria

2

Comércio

2

Equipamentos públicos e privados

2

Infraestruturas de produção de energia renovável

1

Rede viária e espaços associados

1

Lixeiras e Sucatas

1

Cemitérios

2

Outras instalações desportivas

1

Equipamentos culturais e zonas históricas

2

Sistema Agrícola
Culturas temporárias de sequeiro

2

Culturas temporárias de regadio

2

Vinhas

2

Vinhas com olival

2

Olivais

2

Pastagens permanentes

2

Culturas temporárias de sequeiro associadas a olival

2

Pastagens associadas a olival

2

Sistemas culturais e parcelares complexos

2

Cursos de água naturais

3

Reservatório de barragens

3

Charcas

3

Instalações agrícolas

1

Agricultura com espaços naturais e seminaturais

2

Sistema Agroflorestal
Florestas de eucalipto

2

Florestas de outras folhosas

2

Florestas de eucalipto com folhosas

2

Florestas de pinheiro manso

2

Vegetação herbácea natural

3

Vegetação esclerófita densa

3

Vegetação esclerófita pouco densa

3

Florestas abertas de eucalipto

2

Florestas abertas de pinheiro manso

2

Florestas abertas de pinheiro manso com folhosas

2

Outras formações lenhosas

2

Novas plantações de florestas de pinheiro manso

2

Montado
SAF de sobreiro com culturas temporárias de sequeiro

3
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−

Principais Usos do Solo

Intrusão
visual

SAF de azinheira com culturas temporárias de sequeiro

3

SAF de azinheira com pastagens

3

Florestas de azinheira

3

Florestas abertas de sobreiro

3

Florestas abertas de azinheira

3

Florestas abertas de azinheira com folhosas

3

Novas plantações de florestas de sobreiro

3

Novas plantações de florestas de azinheira

3

A representação gráfica de diversos elementos (valores visuais e intrusões
visuais), de certo modo desnecessária, dificulta a leitura clara das referências
presentes na Carta Militar. A serem mantidas devem ser mais
esbatidas/ténues de forma facilitar a leitura da Carta Militar.

Na carta de qualidade visual foi retirada a representação gráfica dos valores visuais e intrusões
visuais de forma a facilitar a leitura do referido desenho (Desenho 10).
3.3.6.4. Relativamente à Carta de Capacidade de Absorção Visual, esclarecer o facto de
não terem sido consideradas as vias principais existentes na área de estudo, e
que fluem todas para a povoação da Amareleja. Das 3 vias mais importantes,
apenas é considerado um único ponto de observação e apenas sobre uma
dessas vias.
A reformulação da Carta de Capacidade de Absorção Visual efetuada no âmbito do presente
aditamento, tem em consideração as referidas 3 vias mais importante para a povoação da Amareleja,
tendo sido igualmente acrescentado em cada uma delas um ponto de observação.
3.3.6.5. Em função das alterações que venham a ser introduzidas na Carta de Qualidade
Visual e na de Absorção Visual, a Carta de Sensibilidade Visual deverá ser
eventualmente substituída refletindo as alterações das duas anteriores.
Conforme solicitado, face às alterações introduzidas na Carta de Qualidade Visual e na Carta de
Absorção Visual, foi igualmente reformulada a Carta da Sensibilidade Visual.
3.3.6.6. Apresentar maior detalhe na descrição da metodologia utilizada na elaboração da
Bacia Visual do Projeto.
A Capacidade de Absorção Visual é considerada como uma componente de um sistema de gestão
visual ao fornecer o meio para a determinação da magnitude do impacte visual ou a capacidade de
uma determinada paisagem em absorver a introdução de um novo elemento na paisagem. Contudo,
trata-se de uma técnica individualizada, que se define como um processo analítico identificativo da
suscetibilidade da paisagem a uma alteração visual causada, neste caso, pela introdução da Central
Fotovoltaica da Tapada.
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Na área de estudo da Paisagem foram selecionados 19 potenciais pontos de observação, localizados
na envolvente de 3 km em redor da Área de Estudo, em alguns locais nas imediações da Amareleja,
em aglomerados habitacionais dispersos (montes), edifícios isolados, rede rodoviária nacional e
caminhos. Para cada ponto de observação foi gerada uma bacia visual à altura média de um
observador comum, com uma altura média ao nível dos olhos do observador de 1,65 m, para analisar
a sua capacidade de absorção visual da paisagem na Área de Estudo.
A análise da visibilidade foi produzida no software ArcGis com a ferramenta Spatial Analyst/Viewshed.
Os parâmetros considerados na análise foram a altura dos painéis e a altura média da linha medida
no topo de cada um dos postes que serão utilizados (considerou-se que a altura acima do solo da
linha era constante). Para altura do observador considerou-se um valor de 1,65m. Os outros
parâmetros considerados foram a curvatura da terra (por norma apresenta efeito em distâncias a
partir de 5km) e o coeficiente de refração da atmosfera (valor padrão 0.13; ainda que este valor varie
muito com a altitude e coma temperatura do ar). A precisão da análise está sempre dependente da
malha utilizada no modelo digital e na informação de base que o suporta, no caso concreto curvas de
nível e pontos cotados da cartografia à escala 1:25000 (equidistância de 10 m). Uma análise mais
fina e mais rigorosa das bacias de visualização só seria possível com um levantamento LiDAR, ou em
opção, através de levantamento topográfico a uma escala maior.
De acordo com os 19 potenciais pontos de observação selecionados, obtiveram-se apenas 14 pontos
de observação com bacias visuais que se sobrepõem. Tendo em conta este valor, foram definidas as
seguintes classes de Capacidade de Absorção Visual:
- Elevada capacidade de absorção visual (visível de 0 a 5 pontos de observação);
- Média capacidade de absorção visual (visível de 6 a 10 pontos de observação);
- Reduzida capacidade de absorção visual (visível de 11 a 14 pontos de observação).
3.3.6.7. Apresentar a Bacia Visual da linha elétrica aérea de 30 kV, com 4 km, devendo
ser consideradas, na sua elaboração, as cotas mais desfavoráveis e que
correspondem ao topo dos apoios da linha em causa. A(s) cota(s) que forem
utilizadas para o topo dos apoios devem ser referidas e o raio a considerar para o
buffer deverá ser no mínimo igual aos 2 km consideradas na restante cartografia
da paisagem.
A delimitação da bacia visual associada à linha elétrica corresponde à demarcação do sistema de
festos de maior proximidade física que acompanha o trajeto da linha elétrica. Nas situações
identificadas de orografia mais complexa, foi considerada a conjugação de alguns festos secundários
e terciários para delimitar o fecho da bacia visual imediata (Desenho 13).
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3.3.6.8. Apresentar a área (ha) da classe de qualidade visual “Elevada” afetada na sua
integridade visual pelo projeto e pela linha elétrica complementar.
O buffer de 3 km à área de estudo compreende uma área de 4038 ha. Cerca de 1998,5 ha estão
classificados com Qualidade Visual “Elevada”.
Dos 1998,5 ha a grande maioria situada a uma distância superior a 1,5 km, a nascente da Área de
Estudo do projeto, em áreas ocupadas com área de montado (com maior densidade de copado), e,
por conseguinte, tratando-se de zona mais “fechada”, confere-lhe, para observadores localizados a
curtas e médias distâncias, uma fraca visibilidade. Estas zonas foram ainda consideradas com uma
capacidade de absorção visual elevada (na sua maioria).
Relativamente à linha, as zonas com Qualidade Visual “Elevada” com visibilidade para a linha,
localizam-se já na periferia da Amareleja, sobretudo na sua zona periurbana.
Dos 65,8 ha de área de terreno afeta ao projeto da Central Fotovoltaica da Tapada somente 3,6 ha
estão inseridos em áreas de Qualidade Visual “Elevada”. Salienta-se que um número muito reduzido
de painéis será instalado em áreas de Qualidade Visual “Elevada” (Figura 18).

Figura 18 – Implantação do projeto no Extrato da Carta de Qualidade Visual da Paisagem.

A área em estudo para a implantação da linha elétrica abrange cerca de 185,7 ha, dos quais cerca de
15,1 ha se encontram em áreas de Qualidade Visual “Elevada”.
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3.3.6.9. Proceder à análise crítica dos resultados da Bacia Visual, quer da Central quer da
linha elétrica complementar, quanto ao impacte visual que se fará potencialmente
sentir sobre as áreas de qualidade visual “Elevada” e sobre a povoação de
Amareleja. Importa referir que a povoação ficou maioritariamente fora do Buffer
considerado e encontra-se a cota mais elevada que a do projeto, pelo que não é
possível inferir que “(...) não é expetável que sejam visíveis a partir da povoação
mais próxima – Amareleja (...)” (página 134 do EIA).
Na Área de Estudo da paisagem evidencia-se uma maior área com capacidade de absorção elevada
a média às atividades humanas, esta situação deve-se ao tipo de orografia presente, nomeadamente,
à altimetria relativamente aplanada, aos declives pouco acentuados e à reduzida presença humana,
originando desta forma amplitudes visuais mais reduzidas. No entanto, as zonas onde o relevo é
relativamente mais elevado, o observador consegue obter uma amplitude visual maior, tendo em
conta o tipo de ocupação do solo e o facto do relevo circundante ser mais plano e de declives pouco
acentuados.
Quadro 22 – Classes de Capacidade de Absorção Visual da Paisagem.
Classe de Capacidade de Absorção Visual
- Elevada capacidade de absorção visual (visível de 0 a 5 pontos
de observação)
- Média capacidade de absorção visual (visível de 6 a 10 pontos
de observação)
- Reduzida capacidade de absorção visual (visível de 11 a 14
pontos de observação)

Área de Estudo da
Paisagem
(%)

Área do Projeto
(não inclui linha elétrica a
construir) (%)

69,3

40,9

29,4

56,0

1,4

3,0

A capacidade de absorção elevada, permite que, a introdução de novos elementos conduzam a
conflitos visuais menores com a envolvente, no entanto, a introdução destes elementos de projetos
serão percetíveis apenas nas imediações mais próximas, estando estes mais vulneráveis às
alterações.
A este respeito importa salientar que a metodologia adotada aponta sempre para o cenário mais
desfavorável pois não considera, com exceção do relevo, a existência de outras barreiras visuais
como sejam elementos construídos, vegetação, acuidade visual do observador (muito influenciada
também pela distância observador/objeto observado), cor e forma do objeto que pode contribuir para
a sua menor ou maior dissimulação.
De acordo com o Desenho 13, os painéis solares seriam, em parte visíveis da povoação da
Amareleja, da EM386 e de alguns montes existentes na envolvente da área de implantação do
projeto e não seriam visíveis a partir da EM 385. Salienta-se, no entanto, que entre o local de
implantação da Central Fotovoltaica da Tapada e a povoação da Amareleja, existem duas barreiras
visuais, nomeadamente uma cortina arbórea de pinheiro manso com um comprimento que varia entre
os 160 e os 300 m e cerca de 1 km de largura, ocupando uma área de cerca de 22 ha (Figura 19),
seguida de 1,3 km de Painéis solares da Central Fotovoltaica da Amareleja com uma altura superior a
5 metros (ver Figura 22). Face ao exposto, considera-se que a Central Fotovoltaica da Tapada será
muito pouco visível a partir da povoação da Amareleja, mesmo dos pontos mais altos desta
povoação.
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World Imagery - Source: Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AeroGRID, IGN, and the GIS User Community
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Figura 19 - Vista a partir da povoação da Amareleja, na direção da Central Fotovoltaica da Tapada.
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3.3.6.10. Apresentar um esclarecimento quanto à significância do impacte visual da
central para a fase de exploração, uma vez que o parâmetro em causa não é
avaliado.
A análise da Sensibilidade Paisagística e Visual determina a capacidade que cada uma das
subunidades de paisagem tem de manter as suas características e qualidade intrínseca, face ao tipo
de alterações preconizadas pelo presente projeto.
Com base no cruzamento da Qualidade Visual da Paisagem e da Capacidade de Absorção Visual da
Paisagem é possível determinar a maior ou menor sensibilidade aos impactes visuais potenciais
resultantes da implementação dos projetos.
Desta forma, quanto maior a Qualidade Visual e/ou menor a Capacidade de Absorção Visual, maior é
a Sensibilidade Visual da Paisagem.
De acordo com os parâmetros, a Paisagem é avaliada de acordo com as seguintes classes
qualitativas:
Quadro 23 – Classes de Sensibilidade Visual da Paisagem.
Classes de Sensibilidade Visual
da Paisagem

Área de Estudo da
Paisagem (%)

Área do Projecto (não inclui
linha elétrica a construir) (%)

- Sensibilidade Elevada (7 a 9)

0,6

0,2

- Sensibilidade Média (3 a 6)

62,9

61,5

- Sensibilidade Reduzida (1 a 2)

36,5

38,3

Temos então da avaliação efetuada que a área em análise apresenta uma sensibilidade visual
maioritariamente média a reduzida que, apesar de ter algum equilíbrio biológico, revela a existência
de ação antrópica, mas localiza-se numa zona com uma média a reduzida incidência visual.
Desta forma, as áreas de sensibilidade média assumem maior representatividade na área de estudo,
que corresponde, de um modo geral, a áreas de elevada qualidade visual paisagística, mas devido às
reduzidas acessibilidades e incidências visuais confere-se-lhes média sensibilidade visual.
No entanto, ainda que com uma representatividade grande, as áreas de sensibilidade reduzida
evidenciam alguma fragilidade e pela reduzida acessibilidade e incidência visual, apresentam uma
reduzida sensibilidade visual perante o presente projeto.
3.3.6.11. Avaliar o impacte visual da linha elétrica complementar com recurso a todos
parâmetros previstos na legislação.
Apesar de ainda não serem conhecidos nesta fase as localizações dos apoios da linha elétrica
associada à Central Fotovoltaica da Tapada, apresenta-se uma avaliação dos previsíveis impactes
sobre a paisagem decorrentes das fases de construção e exploração, tendo em conta que na sua
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execução estará implícita uma possível alteração ou destruição de elementos que contribuem para a
qualidade paisagística existente, assim como a introdução de elementos estranhos à paisagem.
Durante a fase de construção, as alterações sobre a paisagem estão relacionadas diretamente com
ações de construção/beneficiação de possíveis caminhos de acesso aos locais dos apoios,
implantação dos apoios e montagem da linha elétrica de 30kV e montagem de estaleiro.
Os impactes resultantes das referidas ações com efeito direto no solo são os seguintes:





Estas

Desorganização visual e cénica resultante da presença de maquinaria e pessoal afeto à obra;
Emissão de poeiras;
Alteração da morfologia; e
Desmatação.
alterações

são

resultado

da

intrusão

visual

de

novos

elementos,

ou

seja,

a

construção/beneficiação de acessos, implantação dos apoios e montagem da linha elétrica a 30 kV,
que se irão refletir na paisagem atual, através da modificação das caraterísticas atuais da paisagem,
nomeadamente relevo e ocupação do solo, o que irá provocar uma nova perceção da paisagem e
consequentemente uma potencial alteração da apreciação do seu valor cénico.
Durante a fase de construção da Linha Elétrica, os impactes visuais serão previsivelmente de maior
significância, na zona da EN386 e da povoação de Amareleja, uma vez que a partir destes locais
existe uma maior frequência de observadores que aí circulam. Apesar de constituir uma alteração na
paisagem, esta será de âmbito local, e não será responsável por quaisquer alterações profundas com
efeitos ao nível do caráter da unidade de paisagem onde se insere.
Durante a fase de exploração os impactes previstos na paisagem relacionam-se com a presença da
nova infraestrutura implantada – a Linha Elétrica de 30kV e com uma nova ocupação nas respetivas
subunidades de paisagem.
No entanto, parte do traçado preliminar da Linha Elétrica acompanha paralelamente outras linhas
elétricas de média tensão já existentes, constituindo assim já um elemento caraterístico da paisagem
de referência atual, reduzindo a afetação paisagística associada a este corredor pela introdução de
uma nova infraestrutura.
A presença da linha elétrica induz, inevitavelmente a uma perda, mesmo que reduzida, de valor
cénico natural da paisagem. Esta irá destacar-se devido à sua proximidade com a EN386, no entanto
devido à presença na periferia da povoação da Amareleja da subestação de Amareleja, existe já um
conjunto de apoios e linhas elétricas que passam junto à EN386, e outras vias rodoviárias à entrada
da povoação de Amareleja, que evidenciam desta forma uma paisagem já bem marcada por este tipo
de infraestruturas.
Face ao exposto, considera-se que o impacte negativo resultante é pouco significativo, certo,
imediato, permanente, reversível, e de magnitude reduzida.
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3.3.6.12. Proceder à avaliação e classificação dos impactes estruturais e funcionais, de
acordo com todos os parâmetros, nomeadamente a “Magnitude” e a
“Significância”, associados à:
− Desmatação;
− Desarborização;
− Alteração do relevo face à criação de novos acessos, valas, posto de
seccionamento, e outras eventuais terraplanagens. A avaliação deve ter em
consideração os declives do levantamento topográfico aos quais os acessos
se sobrepõem.
No que se refere aos trabalhos preparatórios, é de referir que as desmatações e limpezas superficiais
dos terrenos terão como consequência impactes negativos na estrutura da paisagem relacionados
com a destruição da vegetação e consequente alteração das subunidades de paisagem de caráter
maioritariamente agrícola e florestal onde se executarem as ações referidas. Este impacte traduzirse-á na conversão de uma dada parcela do território a um novo uso, consoante a estrutura a
implantar, sendo tanto mais significativo quanto mais valorizada for a subunidade de paisagem em
causa.
Dependendo das caraterísticas estruturais da paisagem atual, estes dois processos da desmatação e
desarborização irão provocar um impacte negativo, imediato, certo, permanente, reversível e pouco
significativo, por ser uma área de pequena dimensão.
Quanto à desarborização, esta irá sentir-se pontualmente na área de implementação do projeto,
destacando-se as áreas de construção dos painéis fotovoltaicos e acessos. Esta ação do ponto de
vista do impacte visual considera-se com significado, uma vez que, o valor intrínseco da paisagem
com vegetação de porte arbóreo apresenta um bom valor ecológico.
Por outro lado, decorrente das ações relacionadas com a execução da desmatação, desarborização,
da movimentação de terras, sentir-se-á na zona envolvente à área uma desorganização da
funcionalidade da paisagem com perturbação na manifestação visual do território. Haverá também
uma redução da visibilidade resultante do aumento de poeiras no ar devido às intervenções e
consequente deposição no espaço envolvente.
Para a criação de acessos e sistema de drenagem será necessária a destruição, mesmo que pontual,
da vegetação existente e a alteração, também pontual, do relevo natural, com o aparecimento de
novos taludes, mas que face à morfologia da zona, onde os declives são pouco acentuados, os
impactes resultantes são pouco significativos.
A criação dos acessos terá associado impactes negativos, no entanto, esta intervenção não alterará a
estrutura da paisagem, sendo limitada à área de implantação das infraestruturas. Assim, os impactes
esperados serão pouco significativos e de magnitude reduzida, certos, imediatos, permanentes,
reversíveis e de dimensão local (pois têm uma expressão visual muito localizada).
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A montagem dos painéis fotovoltaicos e postos de transformação/inversores, implica, na fase de
construção, impactes que através da sua visibilidade no terreno, se consideram negativos, certos,
imediatos, permanentes e reversíveis. Nesta fase de construção, em termos de impactes visuais,
estes serão maiores em relação à montagem dos painéis fotovoltaicos, uma vez que se torna mais
percetível o processo de colocação das respetivas infraestruturas pela maior extensão de terreno
ocupada.
Face ao exposto, e tendo em consideração as áreas a afetar e a perceção visual, trata-se de um
projeto que não alterará de forma significativa e indiscriminadamente as componentes estruturantes
do território, nomeadamente os solos, o relevo e a geologia, mas considera-se com algum significado
mais pela alteração do tipo de cobertura vegetal, e, consequentemente, o caráter da Paisagem, em
particular o apreendido por eventuais observadores localizados na envolvente do projeto, o impacte
resultante é negativo, certo, imediato, permanente e reversível.
3.3.6.13. Face aos resultados da nova cartografia e da classificação de impactes devem
ser, consequentemente, reapreciadas as medidas de minimização propostas.
Face aos resultados da nova cartografia e da identificação e avaliação de impactes, considera-se que
no caso específico da Central Fotovoltaica da Tapada e linha elétrica associada, não se justifica do
ponto de vista paisagístico a redefinição das medidas de minimização propostas.

2.4

IMPACTES CUMULATIVOS
3.4.1. Identificar e avaliar os impactes cumulativos decorrentes da implantação do
presente projeto com a Central Solar Fotovoltaica da Amareleja, existente em
terreno contíguo à área prevista para implantação do presente projeto, bem como
outras Centrais Fotovoltaicas em processo de licenciamento na proximidade.

Considerando que impactes cumulativos são “impactes de natureza aditiva, iterativa, sinergética ou
irregular (imprevisível), gerados por ações individualmente insignificantes, mas coletivamente
significativas que se acumulam no espaço e tempo” (Canter L., 1999), pretende-se, por conseguinte,
identificar, caraterizar e avaliar os impactes que se preveem que venham a ser gerados pela
implementação da Central Fotovoltaica da Tapada, cumulativamente com outros projetos ou
atividades, existentes (p. ex., Central da Amareleja) ou previstos na mesma área geográfica, isto é,
impactes determinados ou induzidos pelo Projeto que se irão adicionar a perturbações já existentes
ou previstas sobre qualquer dos fatores ambientais considerados.
De facto, é importante distinguir entre os fatores ambientais que, pela presença de empreendimentos
semelhantes (ou outros empreendimentos cuja existência e exploração possam contribuir,
cumulativamente, para os impactes) em áreas próximas, acrescem a sua significância e os outros
que, por serem espacialmente muito localizados, não sofrem amplificações do seu significado,
mesmo na presença de outros empreendimentos próximos.
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Assim, e no caso presente, considera-se que descritores como os solos, a geologia/hidrogeologia, o
património, os recursos hídricos e o clima não justificam a análise do ponto de vista dos impactes
cumulativos. Efetivamente, são espacialmente confinados à área de intervenção e a existência de
impactes motivados por empreendimentos semelhantes nas áreas contíguas não contribui para o
aumento do significado do impacte.
Já ao nível de descritores como a paisagem, ou a ecologia, dada a existência de um projeto
fotovoltaico na área considera-se a existência de impactes cumulativos. É, portanto, sobre esses
descritores que incide a análise que se segue, a qual toma como referência os mesmos limites
espaciais considerados como delimitação da área de estudo dos respetivos descritores.
Na envolvente da área afeta à Central Fotovoltaica da Tapada, encontra-se em exploração a Central
Fotovoltaica da Amareleja de grande dimensão (Figura 2), totalmente dentro da área de estudo dos
3 km considerada para a paisagem.
Ao nível da paisagem, seria expectável que os impactes resultantes da existência das duas centrais
fossem cumulativos. No entanto, a orografia do terreno, bem como a dimensão dos painéis já
instalados da Central da Amareleja condicionam sobremaneira a visualização a partir de pontos de
observação fora da área do projeto e mesmo dentro da área do projeto conforme as imagens
recolhidas no local. Como tal, dificilmente são assumidos impactes cumulativos.
Face ao exposto, podemos concluir que ao nível da análise de impactes cumulativos da Central
Fotovoltaica da Tapada, não se identificam nas proximidades, projetos existentes ou previstos que,
cumulativamente, possam atuar em sinergia no aumento da significância dos impactes ambientais
associados à concretização da nova central fotovoltaica.
No entanto, considerou-se interessante avaliar a Paisagem no sentido de identificar os possíveis
locais onde seja possível observar as duas Centrais Fotovoltaicas, ainda que essa observação não
seja em simultâneo, conforme já referido anteriormente.
Temos então que, para uma análise mais detalhada dos Impactes Cumulativos no âmbito da
Paisagem foi utilizada a área de estudo da paisagem que apresenta uma limitação fixa de 3 km
circundante à área da Central Fotovoltaica e ao eixo da Linha Elétrica a construir.
No Desenho 24 apresenta-se, para além da Central Fotovoltaica da Tapada em análise, a bacia
visual da Central Fotovoltaica da Amareleja (em exploração). É possível observar o cruzamento das
bacias visuais e as respetivas áreas de visibilidade. Considerou-se para a Central já em exploração
uma altura máxima dos painéis de 6,80 m.
Realça-se que nesta simulação não são considerados fatores atenuadores da acuidade visual como
sejam a distância, a existência de barreiras visuais, as condições climatéricas, etc. sendo, portanto,
esta é a situação mais desfavorável.
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No caso da Central Fotovoltaica da Tapada, constata-se que tem uma menor área de visualização,
facto resultante destes painéis fotovoltaicos apresentarem uma altura ao solo bastante inferior
quando comparados com os painéis da Central Fotovoltaica da Amareleja (Figura 20). De facto os
seguidores da Central da Amareleja são mais percetíveis a grandes distâncias, mesmo considerando
que o relevo na envolvente é relativamente suave.

Figura 20 – Perceção da altura consideravelmente superior dos painéis existentes na Central Fotovoltaica
da Amareleja relativamente a pessoa com 1,70 m de altura.

A localidade de Amareleja apresenta um relevo com encostas que se encontram orientadas para
este/sudeste e sul. Desta forma, e de acordo com a bacia visual obtida dos seguidores fotovoltaicos,
apresenta uma boa visibilidade para a Central da Amareleja. Por sua vez, a futura Central da Tapada,
por se localizar mais afastada da povoação e devido ao relevo e tipo de ocupação do solo, não é
visível a partir da quase totalidade da localidade da Amareleja (Figura 21).
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Figura 21 – Vista para a zona da Central a partir da povoação da Amareleja.

De referir que a Central Fotovoltaica da Amareleja é contígua ao percurso pedestre PR1 MRA "Rotas
do Sol". Apesar de serem elementos de apreciação subjetiva, considera-se que a localização do
referido

percurso

demonstra

que

a

presença

de

painéis

fotovoltaicos

não

contribuem

necessariamente para uma redução significativa da qualidade visual da paisagem apreendida por
potenciais observadores, uma vez que um dos pontos de interesse ao longo do percurso indicado na
sua ficha técnica é a central fotovoltaica.
Acresce que, no caso específico da análise da paisagem, todos os Montes e todos os locais de
observação selecionados, já tinham visibilidade para a Central da Amareleja, que pela sua dimensão
e por se localizar num sítio mais elevado, apresenta assim uma amplitude visual maior, em relação ao
novo projeto em estudo.
Em suma, os impactes resultantes das duas Centrais Fotovoltaicas refletem-se na paisagem, ao nível
da intrusão visual dos elementos e das alterações da qualidade cénica da mesma, principalmente em
zonas visualmente expostas. A implantação da Central Fotovoltaica da Tapada, apesar de acentuar a
presença física destas estruturas na paisagem, não é um aumento significativo da dominância das
mesmas. O acréscimo dos impactes resultantes da Central da Tapada é pouco significativo
comparativamente à situação atual, não induzindo uma alteração relevante na paisagem (Figura 22).
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Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=iQYj1a8w8Go

Figura 22 – Vista aérea (drone) da área de análise de impactes cumulativos.

Relativamente aos impactes cumulativos decorrentes da implantação do presente projeto sobre a
biodiversidade, apesar do projeto da Central Fotovoltaica da Tapada se localizar quase totalmente
rodeado pela Central Fotovoltaica da Amareleja, conforme se pode observar pela Figura 2, considerase que os impactes cumulativos nas comunidades faunísticas resultantes da construção e exploração
do projeto em análise são pouco significativos, devido à mobilidade dos animais, que poderão ocupar
áreas em redor, de caraterísticas semelhantes.
Verifica-se que na área de implantação do projeto não serão afetadas florestas autóctones, pois as
infraestruturas do projeto não irão afetar os núcleos de quercíneas identificados, nem a charca
existente. Apenas cerca de metade da área de pinheiro manso existente na área de terreno afeto à
Central da Tapada é que será abatida, sendo que tratando-se de uma plantação florestal de
produção, está previsto o seu abate num futuro relativamente próximo.
Acresce ainda o facto, de que conforme é visível na Figura 22 e Desenho 8, a área de pinheiro manso
que será abatida, representa uma percentagem muito reduzida (2,5%), comparativamente à
totalidade da área florestal de pinheiro manso existente na envolvente, nomeadamente uma extensa
mancha florestal de pinheiros mansos adultos a nordeste (Figura 23 e Figura 24), e a sudoeste existe
igualmente uma plantação de pinheiro manso mais recente, com desenvolvimento semelhante à da
zona da central da Tapada.
Salienta-se ainda que adjacente ao limite da central fotovoltaica da Amareleja que se encontra em
frente à povoação da Amareleja, existe igualmente uma cortina arbórea de pinheiro manso (Figura
21).
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Figura 23 – Povoamento florestal de pinheiro manso na zona envolvente da central.

Figura 24 – Povoamento florestal de pinheiro manso na zona envolvente da central.

Já para a flora, as afetações de maior magnitude serão sentidas pela destruição de exemplares de
quercíneas, e em especialmente pela extensão que será destruída de áreas ocupadas atualmente por
povoamentos florestais de Pinheiro-manso, e por áreas agrícolas de sequeiro. Assim, avalia-se o
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impacte cumulativo de perda de áreas produtivas como negativo, direto, de intensidade média,
imediato, certo, permanente, local e reversível.
Não se considera que haja um efeito cumulativo de fragmentação de habitats pela presença da
Central Fotovoltaica da Tapada, visto que esta está quase imersa dentro da Central Solar existente.
Considera-se que o impacte cumulativo mais pertinente estará relacionado com a mortalidade da
avifauna associada à colisão e eletrocussão com a linha elétrica, o projeto complementar analisado
no presente EIA. De modo a diminuir o impacte da construção e funcionamento da linha e evitaremse impactes significativos nas populações de espécies protegidas e ameaçadas, deverão ser
implementadas as medidas de minimização já descritas. Salienta-se que a linha elétrica proposta
acompanha uma linha existente, partilhando em parte a mesma faixa de gestão de combustíveis
relativamente à linha já presente, diminuindo assim a necessidade de gestão de combustível numa
área suplementar, e minimizando-se assim impactes sobre a biodiversidade.
Desconhece-se a existência de outras Centrais Fotovoltaicas em processo de licenciamento na
proximidade da Central Fotovoltaica da Tapada. No entanto, temos conhecimento de que foi
recentemente licenciada uma central fotovoltaica localizada no lado oposto da povoação da
Amareleja, a cerca de 2 km a poente (informação constante na plataforma Participa), e que não
consta atualmente na informação digital disponibilizada pela DGEG. Contudo, dada a sua localização
e a distância até à Central da Tapada, não foram identificados impactes cumulativos (Figura 25).

Figura 25 – Localização de central fotovoltaica recentemente licenciada na proximidade de Amareleja.
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2.5

REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO (RNT)
3.5.1.O Resumo Não Técnico (RNT) deverá fazer referência à habitação isolada existente
no local de implantação da Central, bem como à existência da Central Solar
Fotovoltaica de Amareleja que circunda a propriedade.

Foi reformulado o RNT de forma a incluir referência à existência da Central Fotovoltaica da
Amareleja. A casa existente no local de implantação da Central Fotovoltaica da Tapada já era
mencionada na versão anteriormente entregue do RNT.
3.5.2.O RNT reformulado deverá refletir a informação adicional solicitada no âmbito da
avaliação técnica do EIA.
A reformulação do RNT inclui a informação considerada relevante para um documento desta
natureza.
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ANEXOS
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ANEXO 1 – Parecer da Câmara Municipal de Moura
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DESENHOU:
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APROVOU (DirEP):
MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira

NOME DA OBRA / LOCAL :

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

AMBIENTE

FASE:

0

ELEMENTOS ADICIONAIS

AntónioGonçalves

JUN 2018

0

EMISSÃO ORIGINAL

AntónioGonçalves

JAN 2018

ASSINATURA

DATA

REV.

DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESENHO:

ESTUDO PRÉVIO

FOLHA:
1/1

FICHEIRO:
17155-EP-AMB-DES-010-A.mxd

ESCALAS:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA
QUALIDADE VISUAL DA PAISAGEM

COD:

1:30000
DATA:

Junho 2018

17155-EP-AMB-DES-010-A

CONTRATO

FASE

ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

77841

78841

79841

-160972

76841

!
5

80841

81841

82841

83841

ENQUADRAMENTO NACIONAL

84841

CONVENÇÕES
Administrativo

VIANA DO CAST EL O

I

VILA REAL

BRAGA

Limite Distrito

BRAGANÇA

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)
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Área de Estudo
PORTALEGRE
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PROJETOU:
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DONO DE OBRA:

ESPECIALIDADE:

EDF EN PORTUGAL

DESENHOU:

MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira

ELEMENTOS ADICIONAIS

AntónioGonçalves

JUN 2018

0

EMISSÃO ORIGINAL

AntónioGonçalves

JAN 2018

ASSINATURA

DATA
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NOME DA OBRA / LOCAL :

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

1/1

FICHEIRO:
17155-EP-AMB-DES-011-A.mxd

ESCALAS:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

FASE:

FOLHA:

DESCRIÇÃO

TÍTULO DO DESENHO:

ESTUDO PRÉVIO

AntónioGonçalves

APROVOU (DirEP):

AMBIENTE

0

CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VISUAL DA PAISAGEM
COD:

1:30000
DATA:

Junho 2018

17155-EP-AMB-DES-011-A

CONTRATO
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ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

76841

77841

78841

79841

80841

81841

82841

83841

ENQUADRAMENTO NACIONAL

84841

I

CONVENÇÕES
Administrativo

VIANA DO CAST EL O

VILA REAL

BRAGA

Limite Distrito

BRAGANÇA

-160972

PORTO
VISEU

AVEIRO

5
!

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)
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ESPECIALIDADE:
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MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira
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DATA
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TÍTULO DO DESENHO:
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FASE:

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

FOLHA:
1/1

FICHEIRO:
17155-EP-AMB-DES-012-A.mxd

ESCALAS:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

ESTUDO PRÉVIO

AntónioGonçalves

APROVOU (DirEP):

AMBIENTE

A

SENSIBILIDADE PAISAGÍSTICA E VISUAL

COD:

1:30000
DATA:

Junho 2018

17155-EP-AMB-DES-012-A

CONTRATO
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ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

76841

77841

78841

79841

80841

81841

82841
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ENQUADRAMENTO NACIONAL

I
84841

CONVENÇÕES
Administrativo
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VILA REAL

BRAGA
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BRAGANÇA

-160972

PORTO
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AVEIRO

5
!

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
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FONTE: Extracto da Carta militar de Portugal, série M888, folhas n.º 502 e 503, escala 1:25 000, IGeoE

ESCALA GRÁFICA

0

-167972

ESTE D OC UMENTO É PROPR IEDAD E DA TPF PLANEGE CENOR S.A. E N ÃO PODE SER REPROD UZIDO, D IVULGADO OU FOR NECIDO A TER CEIROS SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA.

5
!

250

500

1.000

1.500 m

A

Sistema de referência: PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
Elipsoide de referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

Imagem: Esri, HERE, DeLorme, MapmyIndia, © OpenStreetMap contributors, and the GIS user
community

PROJETOU:
AlbertinaGil

DONO DE OBRA:

ESPECIALIDADE:

EDF EN PORTUGAL

DESENHOU:

MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira

REV.

NOME DA OBRA / LOCAL :

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

1/1

FICHEIRO:
17155-EP-AMB-DES-013-A.mxd

AntónioGonçalves

EMISSÃO ORIGINAL
DESCRIÇÃO

APTIDÃO PAISAGÍSTICA DOS PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
COD:

JAN 2018

ASSINATURA

DATA

1:30000
DATA:

Junho 2018

17155-EP-AMB-DES-013-A

CONTRATO

JUN 2018

AntónioGonçalves

ESCALAS:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA
CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

FASE:

FOLHA:

ELEMENTOS ADICIONAIS

TÍTULO DO DESENHO:

ESTUDO PRÉVIO

AntónioGonçalves

APROVOU (DirEP):

AMBIENTE
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FASE

ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO
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Elipsoide de referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator
FONTE: Extracto da Carta Militar n.º 502 e 503, escala 1:25000, série M888

ENQUADRAMENTO NACIONAL

CONVENÇÕES
Administrativo

VIANA DO CAST EL O

VILA REAL

BRAGA

Limite Distrito

BRAGANÇA

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)
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Área de Estudo

SANTARÉM
LISBOA

s/ visibilidade

Linha elétrica aérea a construir

ÉVORA

visível para 3 pontos notáveis

Área de Estudo da Linha

SETÚBAL

BEJA

(faixa de 200 m a partir do eixo)

visível para 6 pontos notáveis

Área de Estudo da Paisagem

visível para 8 pontos notáveis

(faixa de 3000 m a partir da
área do projeto)

FARO

Pontos Notáveis

Bacias visuais

PORTALEGRE

visível para 14 pontos notáveis
(Fonte: MDT, equidistância 10 m)

ÁREA DE ESTUDO

A

ELEMENTOS ADICIONAIS

AntónioGonçalves

JUN 2018

0

EMISSÃO ORIGINAL

AntónioGonçalves

JAN 2018

REV.

DESCRIÇÃO

PROJETISTAS:

ASSINATURA

DONO DE OBRA:

DATA

PROJETOU:
AlbertinaGil

EDF EN PORTUGAL

DESENHOU:

AntónioGonçalves

NOME DA OBRA / LOCAL :

APROVOU (DirEP):

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira

ESPECIALIDADE:

TÍTULO DO DESENHO:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

AMBIENTE
FASE:

BACIAS VISUAIS DOS PONTOS NOTÁVEIS

ESTUDO PRÉVIO

FOLHA:
1/1

FICHEIRO:
17155-EP-AMB-DES-014-A.mxd

ESCALAS:

COD:

CONTRATO

1:55000
DATA:

Junho 2018

17155-EP-AMB-DES-014-A
FASE

ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

75306

76306

77306

78306

79306

80306

81306

82306

83306

84306

I

CONVENÇÕES
Administrativo
-159250

Limite Distrito

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)

Projeto

ENQUADRAMENTO NACIONAL

VIANA DO CASTELO

Área de Implantação
do Projecto

BRAGANÇA

PORTO

Posto de Seccionamento

VISEU

AVEIRO

Postos de Transformação
Acessos

GUARDA

COIMBRA

Vala de Cabos

CASTELO BRANCO
LEIRIA

Painéis Fotovoltaicos
Linha elétrica aérea a construir

SANTARÉM

Área de Estudo da Linha

-160250

VILA REAL

BRAGA

LISBOA

PORTALEGRE

(faixa de 200 m a partir do eixo)

ÉVORA
SETÚBAL

BEJA

FARO

-164250

ESCALA GRÁFICA

0

-165250
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Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

PROJETISTAS:

1.500 m

Imagem: Extracto da Carta de Condicionantes do PDM de Moura
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/96, de 17 de janeiro, e alterado pela
RCM n.º 39/2000, de 30 de maio, pela RCM n.º 27/2003, de 19 de fevereiro, pelo
Aviso n.º 25476/2008, de 22 de outubro, e pelo Aviso n.º 964/2011, de 10 de janeiro)
PROJETOU:
AlbertinaGil

DONO DE OBRA:

EDF EN PORTUGAL

PatríciaGoulão

APROVOU (DirEP):
MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira

ELEMENTOS ADICIONAIS

0

EMISSÃO ORIGINAL

REV.

ESPECIALIDADE:

DESENHOU:

A

AMBIENTE

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

1/1

FICHEIRO:
17155-EP-AMB-DES-019-A.mxd

DESCRIÇÃO

ASSINATURA

FASE

ESPECIALIDADE

DATA

DATA:

Janeiro 2018

17155-EP-AMB-DES-019-A
CONTRATO

JAN 2018

1:25000

EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DE MOURA
COD:

JUN 2018

ESCALAS:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

FASE:

FOLHA:

PatríciaGoulão

TÍTULO DO DESENHO:

ESTUDO PRÉVIO

NOME DA OBRA / LOCAL :

AntónioGonçalves

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

75530

76530

77530

78530

79530

80530

81530

82530

83530

84530

I

CONVENÇÕES
Administrativo
-159412

Limite Distrito

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)

Projeto

ENQUADRAMENTO NACIONAL

VIANA DO CASTELO

BRAGANÇA

PORTO
VISEU

AVEIRO

Posto de Seccionamento

Postos de Transformação

GUARDA

COIMBRA

Acessos

CASTELO BRANCO

Vala de Cabos

LEIRIA

Painéis Fotovoltaicos

SANTARÉM

Linha elétrica aérea a construir

-160412

VILA REAL

BRAGA

Área de Implantação
do Projecto

LISBOA

PORTALEGRE

Área de Estudo da Linha

ÉVORA

(faixa de 200 m a partir do eixo)

SETÚBAL

BEJA

FARO

-164412

ESCALA GRÁFICA

0

-165412
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Elipsoide de referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

PROJETISTAS:

1.500 m

A

Imagem: Extracto da Carta de Condicionantes do PDM de Moura
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/96, de 17 de janeiro, e alterado pela
RCM n.º 39/2000, de 30 de maio, pela RCM n.º 27/2003, de 19 de fevereiro, pelo
Aviso n.º 25476/2008, de 22 de outubro, e pelo Aviso n.º 964/2011, de 10 de janeiro)
PROJETOU:
AlbertinaGil

DONO DE OBRA:

EDF EN PORTUGAL

PatríciaGoulão

MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira

REV.

ESPECIALIDADE:

DESENHOU:

APROVOU (DirEP):

0

AMBIENTE

CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

1/2

FICHEIRO:
17155-EP-AMB-DES-020_01-A.mxd

DESCRIÇÃO

ASSINATURA

JAN 2018
DATA

1:25000

EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES DO PLANO DIRETOR
MUNICIPAL DE MOURA
COD:

JUN 2018

ESCALAS:

ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL
DA CENTRAL FOTOVOLTAICA DA TAPADA

FASE:

FOLHA:

PatríciaGoulão

TÍTULO DO DESENHO:

ESTUDO PRÉVIO

NOME DA OBRA / LOCAL :

AntónioGonçalves

ELEMENTOS ADICIONAIS
EMISSÃO ORIGINAL

DATA:

Janeiro 2018

17155-EP-AMB-DES-020_01-A
CONTRATO

FASE

ESPECIALIDADE

TIPO DE DOCUMENTO

Nº DESENHO

REVISÃO

75407

76407

77407

78407

79407

80407

81407

82407

83407

84407

I

CONVENÇÕES
Administrativo
-160136

Limite Distrito

(Fonte: DGT, 2017; Carta Administrativa Oficial de Portugal
2016; Aviso nº 10080/2016 do Diário da República,
2ª série, nº 156, de 16 de agosto de 2016)

Projeto

ENQUADRAMENTO NACIONAL

VIANA DO CASTELO

BRAGANÇA

PORTO
VISEU

AVEIRO

Posto de Seccionamento

Postos de Transformação

GUARDA

COIMBRA

Acessos

CASTELO BRANCO
LEIRIA

Vala de Cabos

Painéis Fotovoltaicos

SANTARÉM

Linha elétrica aérea a construir

-161136

VILA REAL

BRAGA

Área de Implantação
do Projecto

LISBOA

PORTALEGRE

Área de Estudo da Linha

ÉVORA

(faixa de 200 m a partir do eixo)

SETÚBAL

BEJA

FARO

-165136

ESCALA GRÁFICA

0

-166136

ESTE D OC UMENTO É PROPR IEDADE DA TPF PLANEGE CENOR S.A. E N ÃO PODE SER REPRODU ZIDO, DIVU LGADO OU FORN ECIDO A TERC EIROS SEM AUTOR IZAÇ ÃO EXPRESSA.
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-163136

-162136

ÁREA DE ESTUDO

250

500

1.000

Sistema de referência: PT-TM06/ETRS89 (EPSG: 3763)
Elipsoide de referência: GRS80
Projeção cartográfica: Transversa de Mercator

PROJETISTAS:

1.500 m

A

Imagem: Extracto da Carta de Condicionantes do PDM de Moura
(Resolução do Conselho de Ministros n.º 15/96, de 17 de janeiro, e alterado pela
RCM n.º 39/2000, de 30 de maio, pela RCM n.º 27/2003, de 19 de fevereiro, pelo
Aviso n.º 25476/2008, de 22 de outubro, e pelo Aviso n.º 964/2011, de 10 de janeiro)
PROJETOU:
AlbertinaGil

DONO DE OBRA:

EDF EN PORTUGAL

PatríciaGoulão

MárioSamora

VERIFICOU (CoDep):
PauloOliveira
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