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Norte Central Fotovoltaica da Amareleja (Acciona)

Sul Monte do Pianito e Herdade dos Garrochais

Este Central Fotovoltaica da Amareleja (Acciona) e Monte do Pianito

Oeste Central Fotovoltaica da Amareleja (Acciona) e Monte do Pianito

Área impermeabilizada não coberta (m2) 50.00

Área coberta (m2) 106111.00

Área total (m2) 658325.00
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Área do estabelecimento
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

  

Designação do projeto Central Fotovoltaica da Tapada 

Fase em que se encontra 

o projeto 
Estudo Prévio 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea a) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 16.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Localização 

(freguesia e concelho) 
Freguesia da Amareleja, concelho de Moura, distrito de Beja 

Identificação das áreas 

sensíveis 
Zona de Proteção Especial de “Mourão/Moura/Barrancos” (PTZPE0045) 

Proponente EDF EN Portugal 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) 

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

 

Descrição sumária do 

projeto  

O projeto vai ao encontro das orientações previstas no Plano Nacional de Ação 
para as Energias Renováveis (PNAER) no qual está previsto atingir a meta de 
670 MW de potência instalada de energia solar fotovoltaica em 2020, estando 
implementados até à data cerca de 590 MW (de acordo com as Estatísticas 
Rápidas da DGEG, de junho de 2018). 

O projeto da Central Fotovoltaica da Tapada justifica-se por se enquadrar no 
cumprimento das principais linhas de orientação do Governo relativas ao 
reforço das energias renováveis, garantindo o cumprimento dos compromissos 
assumidos por Portugal no contexto das políticas europeias de combate às 
alterações climáticas. 

O pedido de licenciamento da Central Fotovoltaica da Tapada tem 
enquadramento na atividade de produção de eletricidade em Regime Especial 
nos termos do capítulo III do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 215-B/2012, de 8 de outubro, e 
pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro. 

Ao abrigo do disposto no n.º 2, do artigo 16.º, do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, na sua redação atual, o layout do projeto foi reformulado 
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por forma a alcançar o objetivo de minimizar os impactes negativos 
decorrentes do abate de quercíneas, aspeto determinante ao qual ficou 
associado um impacte negativo, muito significativo e de elevada magnitude. 

Neste sentido, a EDF procedeu a uma caracterização exaustiva da área afeta ao 
projeto no que à presença de azinheiras diz respeito, e com base no 
levantamento efetuado, procedeu à reformulação do projeto, de forma a não 
comprometer a sua viabilidade técnica e económica.  

No geral, a reformulação do projeto proposto, corresponde não só a uma 
alteração do layout, mas também a uma diminuição da potência instalada, 
passando a Central Fotovoltaica da Tapada a ter uma potência de 14 MW, em 
vez de 19,8 MW, e estimando-se uma produção média anual de energia elétrica 
de 23,3 GWh, em vez de 33 GWh. 

A reformulação contempla duas hipóteses de implantação dos painéis, 
nomeadamente a opção preferencial da EDF EN Portugal e a opção alternativa, 
conforme sugerida pelo ICNF. 

A implantação do projeto de acordo com a opção alternativa é considerada 
pela EDF como mais desfavorável, uma vez que, mesmo após o corte dos 
pinheiros existente no terreno, as azinheiras existentes que seriam 
preservadas, irão criar uma zona de ensombramento sobre os painéis solares, 
diminuindo o número de horas de sol e prejudicando a rentabilidade do 
projeto.  

A reformulação do projeto da Central Fotovoltaica da Tapada será constituída 
pelos seguintes componentes: 

 52 831 Módulos fotovoltaicos instalados em linhas; 

 265 Caixas de junção que ficam fixas na estrutura metálica de suporte 
dos módulos fotovoltaicos; 

 67 Caixas de agrupamento que ficam igualmente fixas na estrutura 
metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos; 

 7 Inversores/Transformadores que ficam instalados em estruturas pré-
fabricadas; e 

 1 Posto de seccionamento; 

 Vedação ao longo da central fotovoltaica.  

A EDF salienta que se mantém a aplicação de tecnologia que utiliza módulos de 
painéis fotovoltaicos cristalinos em estrutura fixa, bem como a utilização de 
estacas metálicas nas fundações, sem betão armado, com cerca de 2 metros 
de profundidade, e o facto de este sistema encontrar-se fixo a uma estrutura 
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de suporte metálica que permite a inclinação adequada para o funcionamento 
do módulo fotovoltaico.  

A interligação elétrica da Central Fotovoltaica da Tapada à rede elétrica 
recetora, no local indicado pela EDP, constitui um projeto complementar da 
Central Fotovoltaica.  

O traçado anteriormente apresentado para a ligação à rede elétrica recetora 
na subestação da Amareleja, manteve-se, através de uma linha elétrica aérea 
a 30 kV, com cerca de 4 km. 

A linha será construída para uma tensão a 30 kV e terá condutores nus em liga 
de alumínio - AA160 mm2, com uma extensão aproximada de 5 km, em apoios 
de betão (preferencialmente). 

Admitem-se vãos compreendidos entre 150 m e 200 m, o que faz prever a 
necessidade de implantar entre 25 e 34 apoios. 

Estima-se que a fase de construção da Central Fotovoltaica da Tapada decorra 
durante um período de cerca de 8 meses, prevendo-se uma vida útil para o 
projeto de cerca de 25 anos. 

 

Síntese do procedimento 

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

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

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

• Instrução do procedimento a 05 de abril de 2018 e nomeação da CA. 

• Realização de reunião com o proponente e consultor para 
apresentação do projeto e do EIA à CA. 

• Análise da conformidade do EIA – solicitação, no âmbito da avaliação 
da conformidade do EIA, de elementos adicionais para os seguintes 
capítulos/fatores ambientais: Aspetos gerais, descrição do projeto, 
geologia e geomorfologia, solos e ocupação do solo, sistemas 
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ecológicos, socioeconomia, instrumentos de planeamento, paisagem, 
impactes cumulativos e reformulação do resumo não técnico. 

• Análise do aditamento, remetido pelo proponente.  

• Declaração da conformidade do EIA, a 24 de julho de 2018 e solicitação 
de elementos complementares quanto aos solos e capacidade de uso 
do solo e aos instrumentos de planeamento, condicionantes, servidões 
e restrições de utilidade pública. 

• Promoção, pela APA, de um período de consulta pública que decorreu 
durante 30 dias úteis, de 31 de julho a 11 de setembro de 2018.  

• Solicitação de parecer externo às seguintes entidades: Direção 
Regional da Cultura do Alentejo (DRC Alentejo), Câmara Municipal de 
Moura, Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo), 
Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo) 
e EDP Distribuição.  

• Análise dos elementos complementares remetidos pelo proponente. 

• Realização de uma visita ao local do projeto no dia 19 de setembro de 
2018, na qual estiveram presentes representantes da CA, do 
proponente e do consultor. 

• Realização de uma reunião de trabalho, bem como reuniões parciais 
entre elementos da CA e análise técnica do EIA, com o objetivo de 
avaliar o projeto, os seus potenciais impactes e a possibilidade dos 
mesmos serem minimizados/potenciados, bem como os programas de 
monitorização propostos. A apreciação dos fatores ambientais foi 
efetuada de acordo com os pareceres emitidos pelas entidades que 
constituem a CA.  

• Elaboração do parecer técnico final da CA tendo em consideração os 
aspetos acima mencionados. 

• Ponderação com o proponente sobre a eventual necessidade de 
modificação do projeto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual. 

• Declaração de interesse do proponente em proceder à reformulação 
do projeto em causa, no sentido de definir soluções viáveis para evitar 
ou reduzir os efeitos significativos no ambiente, identificados pela CA.  

• Desencadeamento do procedimento previsto no n.º 3 do artigo 16.º 
do diploma AIA a 03 de maio de 2019, após receção de todos os 
elementos necessários à boa instrução do mesmo, designadamente a 
reformulação do projeto da Central. 
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• Análise dos elementos reformulados apresentados pelo proponente. 

• Realização de uma reunião de trabalho com o objetivo de avaliar a 
reformulação do projeto, os seus potenciais impactes e a possibilidade 
dos mesmos serem minimizados/potenciados. A apreciação dos 
fatores ambientais foi efetuada de acordo com os pareceres emitidos 
pelas entidades que constituem a CA.  

• Elaboração de novo parecer técnico final da CA tendo em consideração 
os aspetos acima mencionados. 

• Preparação da proposta de decisão, tendo em consideração o Parecer 
da CA. 

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

• Concluído o período de audiência de interessados sem que o 
proponente tivesse apresentado alegações sobre a proposta de DIA, 
foi emitida a presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres 

apresentados pelas 

entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à CA, prevista no n.º 11 do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, foram consultadas: 

 A Direção Regional da Cultura do Alentejo (DRC Alentejo); 

 A Câmara Municipal de Moura; 

 A Administração Regional de Saúde do Alentejo (ARS Alentejo); 

 A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAP Alentejo); 

 A EDP Distribuição. 

Foi recebido um parecer da DRAP Alentejo que informa que atendendo à 
natureza do projeto, às técnicas de instalação preconizadas, aos impactes no 
solo e às medidas de minimização previstas, nada tem a opor. 

Considera contudo importante que sejam definidas medidas de minimização 
para a fase de desativação, considerando a desmontagem e remoção de todos 
os equipamentos da central fotovoltaica, incluindo material enterrado e o 
respetivo escoamento para os destinos disponíveis, bem como assegurar a 
devida reposição das terras mantendo o nivelamento à cota original do 
terreno. 

 

Síntese do resultado da 

consulta pública e sua 

consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 
31 de outubro, na sua redação atual, a Consulta Pública (CP) decorreu durante 
30 dias úteis, de 31 de julho a 11 de setembro de 2018, tendo sido recebidas 6 
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exposições com a seguinte proveniência: 

 Câmara Municipal de Moura; 

 Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural; 

 Direção-Geral do Território; 

 Autoridade Nacional da Aviação Civil; 

 2 cidadãos a título particular. 

Síntese dos resultados da consulta pública 

A Câmara Municipal de Moura verifica conformidade da intenção de 
intervenção apresentada pelo proponente com os instrumentos de gestão 
territorial aplicáveis. 

No entanto, sobretudo na fase de construção, refere que há que ter em 
consideração, que existirão diversos impactes negativos na área do projeto, 
ainda que pouco significativos. 

Refere que a movimentação de terras ao longo do terreno pode provocar a 
degradação da qualidade dos solos. 

Ainda durante a fase de construção, salienta o facto de vir a ocorrer alteração 
na paisagem, emissão de poeiras e ruído, bem como a constante circulação e 
movimentação de veículos e maquinaria para transporte de diversos tipos de 
materiais e equipamentos. 

Salienta, ainda, o facto de haver escavações e operações de terraplanagem e 
betonagens, bem como a existência da própria zona de estaleiro. 

Refere que a situação acima mencionada pode contribuir para a degradação da 
qualidade dos solos e das espécies de fauna e flora que ali existem, bem como 
a qualidade da agricultura que pode vir a ser praticada naquela área após a 
desativação da central fotovoltaica. 

No entanto, considera que embora a implementação da central venha a ter 
algumas consequências negativas para a área onde o projeto será 
desenvolvido, existem também algumas vantagens, nomeadamente o 
arrendamento dos terrenos da central e a criação de postos de trabalho. 

Refere, ainda, que a presença de trabalhadores fora da região durante a 
construção da central irá incentivar o comércio das localidades vizinhas, 
nomeadamente nas áreas da restauração, hotelaria e comércio. 

Salienta o impacte positivo do projeto provocado pela utilização de uma fonte 
de energia renovável, contribuindo assim para a redução da utilização de 
combustíveis fósseis na produção de energia elétrica. 
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A Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural refere que nada tem 
a opor relativamente ao projeto em avaliação. 

A Direção-Geral do Território refere que não existe nenhum vértice geodésico 
da Rede Geodésica Nacional, nem marcas de nivelamento da Rede de 
Nivelamento Geométrico de Alta-Precisão. 

Assim, refere que não constitui impedimento para as atividades geodésicas 
desenvolvidas por esta entidade. 

No que diz respeito aos limites administrativos, informa que o projeto em 
avaliação se insere no interior da freguesia da Amareleja, no concelho de 
Moura. 

Relativamente à cartografia refere que a documentação apresentada contém 
plantas elaboradas sobre cartografia de imagem não oficial e não homologada, 
violando o estabelecido no n.º 5 do artigo 3º do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 
19 de setembro. 

Como tal, emite parecer desfavorável até que sejam solucionadas as questões 
acima referidas. 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil informa que na área de implantação da 
central fotovoltaica não existem infraestruturas aeronáuticas, não prevendo 
qualquer impacte negativo em termos de operações da aviação civil. 

Assim, considera não haver inconveniente na instalação da Central 
Fotovoltaica da Tapada. 

Relativamente ao projeto complementar da linha elétrica de ligação da Central 
à rede elétrica recetora, refere que se se verificar alguma das condições 
previstas nas alíneas f) a i) do ponto 3.1 da Circular de Informação Aeronáutica 
– CIA 10/03, de 06 de maio – Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos 
Artificiais à Navegação Aérea, deve ser efetuada balizagem aeronáutica de 
acordo coma mesma CIA 10/03. 

Refere, ainda, que em fase de construção, no caso de serem utilizados 
equipamentos, nomeadamente gruas, que ultrapassem a altura de 30 m, estes 
são considerados obstáculos de acordo com a mesma Circular de Informação 
Aeronáutica – CIA 10/03, de 6 de maio, devendo ser balizados nas condições aí 
descritas. 

Dois cidadãos manifestam-se a favor da Central Fotovoltaica da Tapada, 
considerando um novo investimento em energias renováveis. 

Consideração dos resultados da consulta pública 

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, 
considera-se que a generalidade das questões se encontram salvaguardadas 
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com a implementação das condições estabelecidas pela presente decisão. 

Acresce o facto de o projeto estar em fase de estudo prévio, permitindo que as 
questões mencionadas possam vir a ser consideradas aquando da elaboração 
do projeto de execução pelo proponente. 

Especificamente no que se refere às questões suscitadas pela DGT na sua 
pronúncia, verifica-se que as mesmas não se reportam ao projeto em avaliação 
mas sim à forma e requisitos de apresentação da cartografia constante do EIA. 
Assim, e embora se sublinhe a importância do proponente dar cumprimento 
aos aspetos técnicos e legais relativos a cartografia utilizada, considera-se que 
daqui não decorrem condições específicas a impor pela presente decisão. 

Relativamente à possibilidade de se proceder a nova Consulta Pública, prevista 
no n.º 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, a 
autoridade de AIA considerou não haver necessidade de repetição desta 
formalidade, uma vez que a solução preconizada de alteração do projeto 
consubstancia-se dentro da área de estudo anteriormente submetida a 
consulta pública, não afeta novas zonas fora da área anteriormente avaliada e 
está previsto a realização de um novo momento de consulta pública aquando 
da avaliação do RECAPE. 

 

Informação das 

entidades legalmente 

competentes sobre a 

conformidade do projeto 

com os instrumentos de 

gestão territorial, as 

servidões e restrições de 

utilidade pública e de 

outros instrumentos 

relevantes 

Na área de intervenção do projeto vigoram os seguintes instrumentos de 
gestão territorial: 

 Plano Diretor Municipal (PDM) do Concelho de Moura; 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA); 

 Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Guadiana (RH7); 

 Plano Nacional da Água; 

 Plano Rodoviário Nacional; 

 Plano Nacional da Política de Ordenamento do Território (PNPOT); 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal (PROF) do Baixo Alentejo; 

 Rede Natura 2000. 

De acordo com a Carta de Ordenamento do PDM de Moura (Resolução de 
Conselho de Ministros (RCM) n.º 15/96, de 23 de fevereiro, alterado pela RCM 
n.º 39/2000, de 30 de maio e RCM n.º 27/2003, de 19 de fevereiro, pelos Avisos 
n.º 25476/2008, de 22 de outubro e n.º 964/2011, de 10 de janeiro, e pela 
Declaração n.º 59/2017, de 3 de agosto), as infraestruturas do projeto da 
Central Fotovoltaica da Tapada encontram-se em espaços classificados como 
“Área Agro-Silvo-Pastoril” (59,0 ha, cerca de 89 % da área de estudo a afetar à 
central), sendo que a maioria do corredor da linha elétrica se desenvolve nessa 
classe (68 ha, cerca de 36,6 % da área a afetar ao corredor da linha), e ainda 
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nas classes: “Área Florestal” (53,9 ha, cerca de 29 % da área a afetar ao 
corredor da linha) e Estrutura Biofísica Principal (48,2 ha, cerca de 26 % da área 
a afetar ao corredor da linha). 

De acordo com informação constante no documento “Volume 5 – Elementos 
Reformulados do Projeto”, as modificações introduzidas em termos de 
localização das infraestruturas do projeto incidem sobre a mesma classe de 
espaços agrosilvopastoris, conforme já acontecia com a anterior implantação 
do projeto. 

 Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

Conforme se refere no EIA, a Central enquadra-se na linha estratégica de 
consolidação e desenvolvimento de uma atividade emergente conforme 
previsto no PROTA, de forma a diversificar novos setores de especialização 
regional, considerando-se que o projeto é coerente com a estratégia referida 
no PROTA relativa à aposta da região do Alentejo em promover a produção de 
energia elétrica limpa, sem emissões de CO2, justificando-se os esforços 
considerados relevantes no sentido de fomentar a criação das condições 
necessárias para a instalação de centrais de produção de energia elétrica 
baseadas em fontes renováveis, como é o caso da energia solar fotovoltaica. 

 Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Alentejo (PROF do 
Baixo Alentejo) 

A área de implantação da Central encontra-se abrangida pelo PROF do Baixo 
Alentejo (Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro), mais 
concretamente “Regime Florestal (“Floresta Modelo”), onde consta um 
diagnóstico da situação atual na região, com base numa ampla recolha de 
informação necessária ao planeamento florestal e efetua uma análise 
estratégica que permite definir objetivos gerais e específicos e delinear 
propostas de medidas e ações tendo em vista a prossecução de uma política 
coerente e eficaz, bem como definir normas de intervenção para os espaços 
florestais e modelos de silvicultura, aplicáveis a povoamentos tipo. No referido 
Plano a área abrangida pela Central está incluída na sub-região homogénea do 
Alqueva. 

 Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou 
Classificadas 

A área em estudo está integralmente dentro da Zona de Proteção Especial de 
“Mourão/Moura/Barrancos” (PTZPE0045), criada pelo Decreto-Lei n.º 384-
B/99, de 23 de setembro, e encontra-se muito próxima do Sítio de Interesse 
Comunitário “Moura/Barrancos (PTCON0053), criado pela RCM n.º 76/2000, 
de 5 de julho, distando-se menos de 1000 m do perímetro, constituindo uma 
área muito importante para numerosas aves dependentes dos agrossistemas 
ibéricos de feição estepária e também para diversas aves de rapina. A área 
dista ainda aproximadamente 50 km da área protegida mais próxima, o Parque 
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Natural “Vale do Guadiana”, criado pelo Decreto-Lei n.º 28/95, de 18 de 
novembro e cerca de 70 Km de uma área de “zonas húmidas” definidas pela 
convenção Ramsar - Ribeira de Vascão (3PT030). 

 REN 

A delimitação da REN do município de Moura foi aprovada pela RCM n.º 
113/96, Diário da República n.º 173, 1ª Série B, de 27/07/1996. A RCM n.º 
94/2006, de 4 de agosto, altera parcialmente a REN de Moura na área 
abrangida pelo Plano de Ordenamento das Albufeiras do Alqueva e Pedrogão 
(POAAP). 

A REN de Moura foi alterada parcialmente através da Portaria n.º 65/2012, de 
21 de março, na área abrangida pelo PP da Unidade Operativa T13 Moura-
Ardila/Herdade da Defesa de São Brás. O Despacho n.º 7372/2016 corresponde 
a uma alteração simplificada da REN aprovada pela Portaria n.º 113/96, de 12 
de abril e alterada pela RCM n.º 94/2006, de 4 de agosto, pela Portaria n.º 
65/2012, de 21 de março e pelo Despacho n.º 5955/2015 de 3 de junho. 

As intervenções dos projetos da Central e do corredor da linha são incidentes 
sobre as áreas de REN de tipologia “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga 
de Aquíferos” (de acordo com o constante nas “Disposições Gerais” do 
Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação conferida pelo Decreto-
Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, no seu no artigo 4.º, ponto 3, alínea d)). 

Não se prevê assim que a construção do projeto coloque em risco o equilíbrio 
ecológico que se pretende alcançar com a figura da REN. 

As duas opções agora apresentadas (preferencial e alternativa) traduzem-se 
numa menor afetação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), embora 
a tipologia em causa, “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, 
não constitua impedimento à concretização do projeto. 

 RAN 

A reformulação do projeto da Central não afeta, em termos de área a afetar ao 
layout da Central, tal como a anterior implantação do projeto, áreas RAN.  

No entanto, a reformulação do projeto prevê que se mantenha o local de 
ligação à rede elétrica recetora na subestação da Amareleja, através de uma 
linha elétrica aérea a 30 kV, com cerca de 4 km, mantendo-se o traçado 
anterior já apresentado em sede de AIA, o que promove a afetação de 10,3 ha 
(1,7 %) de solos dessa tipologia no corredor a afetar à linha elétrica. 

 

Razões de facto e de 

direito que justificam a 

decisão 

Estando em avaliação o estudo prévio de uma central fotovoltaica localizada 
em área integrante da Zona de Proteção Especial de 
“Mourão/Moura/Barrancos”, num terreno anteriormente objeto de um 
projeto de reflorestação com plantação de quercíneas, considerou-se como 
fator determinante para a decisão os sistemas ecológicos. O ordenamento do 
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território, os solos, uso do solo e capacidade de uso do solo, a socioeconomia, 
a paisagem e o património arqueológico, arquitetónico e etnológico foram 
considerados como fatores relevantes, enquanto os recursos hídricos, as 
alterações climáticas e a geologia, geomorfologia e recursos minerais se 
assumiram como fatores não relevantes. 

Da avaliação desenvolvida foram identificados impactes negativos muito 
significativos e de elevada magnitude ao nível dos sistemas ecológicos, 
nomeadamente a afetação de um povoamento de quercíneas, numa extensão 
de cerca de 60% do terreno disponível para a instalação do projeto, situação 
que não tinha sido previamente identificada na documentação disponibilizada 
pelo proponente. Atendendo à localização do projeto em ZPE, estes impactes 
assumiram particular relevância no contexto da avaliação em curso, tendo 
assim sido emitido um parecer desfavorável por parte da Comissão de 
Avaliação.  

Face a este parecer, a autoridade de AIA entendeu ponderar, em articulação 
com o proponente e ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 16º do Decreto-
Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, a possibilidade de 
modificação do projeto para evitar ou reduzir os impactes significativos 
identificados. 

Neste contexto, o proponente considerou existirem soluções viáveis para 
evitar ou reduzir os efeitos significativos no ambiente, identificados pela 
Comissão e declarou o seu interesse em proceder à reformulação do projeto 
em causa. 

Neste sentido, a EDF procedeu a uma caracterização exaustiva da área afeta ao 
projeto no que à presença de azinheiras diz respeito, e com base no 
levantamento efetuado, procedeu à reformulação do projeto, de forma a não 
comprometer a sua viabilidade técnica e económica.  

No geral, a reformulação do projeto proposto, corresponde não só a uma 
alteração do layout, mas também a uma diminuição da potência instalada, 
passando a Central Fotovoltaica da Tapada a ter uma potência de 14 MW, em 
vez de 19,8 MW, e estimando-se uma produção média anual de energia elétrica 
de 23,3 GWh, em vez de 33 GWh. 

A reformulação contempla duas hipóteses de implantação dos painéis (opção 
preferencial da EDF EN Portugal e opção alternativa, conforme sugerida pelo 
ICNF) e será constituída por 52 831 Módulos fotovoltaicos instalados em linhas, 
265 Caixas de junção que ficam fixas na estrutura metálica de suporte dos 
módulos fotovoltaicos, 67 Caixas de agrupamento que ficam igualmente fixas 
na estrutura metálica de suporte dos módulos fotovoltaicos, 7 
Inversores/Transformadores que ficam instalados em estruturas pré-
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fabricadas e 1 Posto de seccionamento, bem com vedação ao longo da central 
fotovoltaica.  

O traçado anteriormente apresentado para a ligação à rede elétrica recetora 
na subestação da Amareleja, manteve-se, através de uma linha elétrica aérea 
a 30 kV, com cerca de 4 km. 

Avaliando o projeto reformulado verifica-se que, relativamente aos sistemas 
ecológicos e no que diz respeito aos impactes na fauna, face ao elenco 
faunístico presente, e tendo em consideração a tipologia de projeto (parque 
solar instalado próximo do solo, reduzido espaçamento entre as linhas dos 
painéis e presença de mais uma infraestrutura linear - linha elétrica), os 
impactes caracterizam-se como negativos, certos, permanentes, reversíveis, 
imediatos, locais, diretos, de média magnitude e significativos. 

Face às opções apresentadas considera-se que a opção alternativa é a que 
acarreta menor magnitude e significância de impactes, uma vez que que a área 
de sequeiro a ocupar é menor, havendo menos interferência com o biótopo 
preferencial para as aves.  

Os impactes sobre a flora e vegetação decorrentes da implementação do 
projeto, nas diversas fases, estão sobretudo relacionadas com as atividades 
que promovem a remoção e degradação da vegetação, tais como a 
desmatação e decapagem de solos, salientando-se o abate de azinheiras 
isoladas. Deste modo considera-se o impacte, para as diferentes fases do 
projeto, negativo, certo, permanente, irreversível, imediato, local, direto, de 
média magnitude e significativo. 

Face às opções apresentadas, considera-se que a opção preferencial é a que 
acarreta menor magnitude e significância de impactes, uma vez que o número 
de azinheiras a abater é menor. Refira-se contudo que estes exemplares 
arbóreos são jovens e têm uma altura média de 1 m de altura, não 
apresentando um valor ecológico significativo e não constituindo áreas de 
povoamento, de acordo com a legislação em vigor.  

De referir que, caso sejam identificadas áreas de povoamento de azinheiras ou 
núcleos de valor ecológico elevado, de acordo com a legislação em vigor, a 
autorização do respetivo abate só será possível na ausência de alternativas de 
localização (que existem noutras áreas confinantes dentro da propriedade, 
sem afetar árvores em povoamento) e se o projeto vier a ser declarado de 
imprescindível utilidade pública o que, manifestamente, não se afigura poder 
ser o caso. 

Deste modo, face aos valores naturais existentes e tendo em conta o acima 
exposto, considera-se que a implementação da opção alternativa acarretará 
menor magnitude e significância de impactes nos sistemas ecológicos.  
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No que diz respeito ao ordenamento do território, considera-se que as duas 
opções agora apresentadas (preferencial e alternativa) traduzem-se numa 
menor afetação de áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), embora a 
tipologia em causa, “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, 
não constitua impedimento à concretização do projeto. Ambas as opções 
contêm igualmente uma melhor compatibilização com os povoamentos de 
pinheiro e azinheira.   

Ao nível dos solos, uso do solo e capacidade de uso do solo, será na fase de 
construção que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos, em 
resultado da ocupação irreversível dos solos e da alteração dos usos atuais, que 
decorrem essencialmente das intervenções associadas à terraplanagem para 
instalação dos painéis fotovoltaicos, à instalação de infraestruturas associadas 
à linha elétrica, dos processos de remoção do coberto vegetal e das operações 
de desflorestação. Os impactes expetáveis para esta fase podem classificar-se, 
em termos globais, de negativos, certos, imediatos, permanentes, irreversíveis 
e de intensidade média. 

Dado que não se preveem alterações significativas decorrentes da 
reformulação do projeto para o presente fator ambiental e, tendo em 
consideração a importância da preservação da área de sequeiro para o fator 
“Sistemas Ecológicos”, considerado determinante e que motivou a 
reformulação do layout do projeto, considera-se que a implementação da 
opção alternativa, embora preveja o abate de mais 94 exemplares de 
azinheiras em relação à opção preferencial, implica menor afetação da classe 
“Culturas temporárias de sequeiro”, em cerca de 6,74 ha, podendo considerar-
se como a opção mais favorável, uma vez que ocupa uma menor área de 
sequeiro de grande importância para as aves ocorrentes na área do projeto. 

Em termos paisagísticos, a opção preferencial revela-se significativamente 
melhor do que a opção alternativa. No entanto, considera-se que ambas as 
opções propostas são válidas uma vez que o projeto se insere na área 
classificada – ZPE de Mourão/Moura/Barrancos, percebendo-se a importância 
de criar uma área para a conservação das aves estepárias, esta é também 
benéfica na medida em que permite criar/manter alguma continuidade na 
paisagem envolvente, principalmente no lado SO e NO. Estas propostas 
revelam também ser significativamente melhores opções em relação à 
apresentada no EIA. 

Do ponto de vista do património, no que concerne às duas opções de projeto 
apresentadas, tendo por base a comparação das cartas de condicionantes 
verifica-se existir diferença nas afetações diretas. 

 As ocorrências 18 (poço), 19 (achado isolado), 20 (achado isolado), 21 (achado 
isolado), 22 (covinhas) e 47 (achado isolado), achados eventualmente pré-
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históricos, com valor patrimonial baixo ou médio-baixo,  são afetadas 
diretamente pela opção preferencial mas não são afetadas pela opção 
alternativa. No entanto, as ocorrências 5 (estrutura pecuária), 15 (achado 
isolado indeterminado) e 46 (achado isolado - Pré-história) com valor 
patrimonial baixo, passam a ser afetadas diretamente pela opção alternativa. 

Nesta sequência, considera-se que do ponto de vista patrimonial a opção 
alternativa será menos desfavorável do que a opção preferencial. 

No que se refere aos recursos hídricos, alterações climáticas, geologia, 
geomorfologia e recursos minerais e socioeconomia, considera-se que as 
modificações introduzidas ao projeto não motivam alterações significativas em 
termos de impactes ambientais nestes fatores ambientais. 

Não há aspetos de maior relevância a destacar do resultado da consulta a 
entidades externas à Comissão de Avaliação, nem em resultado da consulta 
pública.  

Relativamente à possibilidade de se promover novo período de Consulta 
Pública, prevista no n.º 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 
de outubro, na sua atual redação, a autoridade de AIA considerou não haver 
necessidade de repetição desta formalidade, uma vez que a solução 
preconizada de alteração do projeto consubstancia-se dentro da área de 
estudo anteriormente submetida a consulta pública, não afeta novas zonas 
fora da área anteriormente avaliada e está previsto a realização de um novo 
momento de consulta pública aquando da avaliação do RECAPE. 

Do exposto, tendo em consideração a informação disponibilizada relativa à 
reformulação do layout do projeto, ponderados os impactes ambientais 
positivos e os impactes ambientais negativos do projeto, na sua generalidade, 
suscetíveis de minimização, emite-se decisão favorável à opção alternativa, 
condicionada aos termos e condições impostas no presente documento. 

 

Condicionantes 

1. Desenvolver o projeto de execução de acordo com a opção alternativa do Estudo Prévio apresentado 
após reformulação do layout. 

2. Adequar os limites do projeto de execução de modo a excluir as áreas de povoamento de quercíneas, de 
acordo com a legislação em vigor, caso as mesmas venham a ser identificadas em resultado de 
levantamento efetuado no contexto do Elemento n.º 1 da presente decisão.  

3. Obter de parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo para ocupação de solos 
da RAN pelo edificado associado ao projeto. 

Elementos a apresentar em RECAPE 
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Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da 
presente decisão, o RECAPE deve ainda integrar os seguintes os elementos: 

1. Georreferenciação de todas as árvores existentes na área, assinalando aquelas que se propõe virem a 
ser alvo de abate (adultas e jovens com mais de 1 m). Em seguida e com base nessa georreferenciação, 
bem como nos critérios definidos no Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 155/2004, de 30 de junho, deve ser feita a delimitação de: 

 Áreas de povoamentos, caso existam, contabilizando a totalidade das árvores adultas e jovens 
(mais de 1 m); 

 Áreas com árvores isoladas, contabilizando a totalidade das árvores adultas e jovens (mais de 1 
m); 

 Deve ser tido em consideração que o número de árvores a contabilizar para abate deve ter em 
conta que não pode haver mobilizações do solo a menos de 2 vezes o raio de projeção das copas 
das árvores adultas que ficarem no terreno e pelo menos 4 m de distância das árvores jovens que 
ficarem no terreno. 

A delimitação dos povoamentos não é feita pela divisão do número de árvores pela área, mas tendo em 
atenção o número de árvores existentes (tendo em conta os limites estabelecidos pelo Decreto-Lei n.º 
169/2001 de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho) na área onde radicam 
(onde efetivamente existam). O limite do povoamento pode ser estabelecido pelo limite das copas das 
árvores no caso de árvores adultas e 4 m de distância das copas no caso de árvores jovens. 

Neste contexto, devem ser disponibilizados os ficheiros shape com a seguinte informação: 

 Árvores georreferenciadas (descriminando as adultas das jovens com mais de 1 m); 

 Árvores georreferenciadas a abater (descriminando as adultas das jovens com mais de 1 m); 

 Áreas de povoamentos; 

 Áreas de árvores isoladas;  

 Áreas de intervenção do projeto (painéis, caminhos, etc.). 

Medidas de minimização 

Tendo como base o documento “Medidas de Minimização Gerais da Fase de Construção”, disponível no 
sítio da APA na internet, devem ser adequadas e integradas as medidas que se apliquem ao Projeto de 
Execução que vier a ser desenvolvido. Também as medidas de minimização específicas apresentadas no EIA 
devem ser revistas de acordo com o Projeto de Execução que vier a ser definido. 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra (PAAO), o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada.   

Fase de Elaboração do Projeto de Execução/RECAPE 

mailto:geral@apambiente.pt
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2004.152A&iddip=20041911
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2004.152A&iddip=20041911
https://dre.pt/util/getpdf.asp?s=dip&serie=1&iddr=2004.152A&iddip=20041911


 

 

 

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

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

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

 

16 

1. Apresentar Carta de Condicionantes, com a implantação e identificação de todas as ocorrências 
patrimoniais inventariadas, para ser posteriormente facultada a cada empreiteiro. 

2. Demonstrar que o desenvolvimento do Projeto de Execução procurou evitar a afetação direta das 
ocorrências patrimoniais identificadas.  

3. Quando por razões técnicas do Projeto, não houver possibilidade de proceder a alterações pontuais de 
traçado ou de localização dos respetivos componentes, a destruição total ou parcial de uma ocorrência 
patrimonial deve ser assumida no RECAPE como inevitável. Deve ficar também expressamente 
garantida a salvaguarda pelo registo arqueológico da totalidade dos vestígios e contextos a afetar 
diretamente pela obra. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos, através de registo gráfico, 
fotográfico e da elaboração de memória descritiva; no caso de sítios arqueológicos, através da sua 
escavação integral. 

4. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e 
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas 
prospetadas nas fases anteriores ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida a nula. 

5. Ajustar a localização das componentes do projeto de modo a eliminar a interferência direta sobre as 
ocorrências com interesse cultural n.ºs 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 43, 44 e 45. Em 
caso da inevitabilidade da respetiva afetação, propor a metodologia de minimização a empregar antes 
do início da obra.  

6. Executar sondagens arqueológicas manuais de diagnóstico na área da ocorrência n.º 11 (eventual 
habitat de Época Romana). Destes trabalhos pode resultar a necessidade de efetuar uma escavação 
em área ou até de ajustes ao Projeto de Execução, de modo a evitar a respetiva afetação. 

7. O Projeto de Execução da linha elétrica aérea deve evitar a afetação direta das ocorrências com 
interesse cultural identificadas.  

8. No decurso da elaboração do projeto deve efetuar-se a prospeção arqueológica das áreas de acesso 
interdito na fase de Estudo Prévio incluindo a posição dos apoios no solo da ligação elétrica aérea. 

9. Apresentar um plano para execução de trabalhos arqueológicos, nomeadamente de sondagens de 
diagnóstico em fase prévia ao início da empreitada, com a proposta metodológica relativa a cada um 
dos elementos patrimoniais onde se identificaram impactes negativos diretos. 

10. Os afloramentos rochosos existentes perto, e na envolvente, da casa, e outros que possam existir, 
devem ficar totalmente libertos de qualquer estrutura ou infraestrutura, ou seja, não devem ser de 
todo afetados na sua integridade física. 

11. O espaço livre entre a lagoa e os painéis, no lado NE, deve ser consideravelmente alargado. 

12. O posto de transformação junto à casa deve ser posicionado o mais distante possível das linhas de 
água, ou de escorrência natural, de forma a interferir o mínimo possível com as mesmas. 

13. Alguns dos acessos propostos devem ser reformulados de forma a minimizar o máximo possível a 
interferência com as linhas de água, ou de escorrência natural. 
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14. A distribuição dos painéis solares deve deixar livre uma envolvente à charca que permita um mínimo 
de enquadramento paisagístico da mesma que deve ser demonstrado em RECAPE para avaliação. Toda 
a vegetação que lhe está associada ou junto deve ser preservada, com exceção de algumas espécies 
vegetais exóticas que possam estar presentes ou venham a surgir. 

15. A distribuição dos painéis solares deve preservar todos os exemplares arbóreos com porte significativo 
a demonstrar em RECAPE. 

16. A distribuição dos painéis solares deve deixar livre as áreas de afloramentos rochosos à superfície, pelo 
que os mesmos devem ser cartografados para que o projeto seja adaptado espacialmente a estes 
valores/atributos visuais positivos da Paisagem. A solução deve ser demonstrada em RECAPE assim 
como a apresentação da carta dos afloramentos rochosos para avaliação. 

17. A distribuição dos painéis solares e dos acessos deve ter em consideração a integração paisagística da 
central fotovoltaica, cujo Projeto de Integração deve ser apresentado em RECAPE como documento 
autónomo para avaliação. Na sua integração, devem ser valorizados e considerados os diferentes 
valores/atributos visuais da Paisagem existentes como as áreas de afloramentos rochosos, a lagoa e 
todos os elementos de porte arbóreo significativo a par de soluções de plantação de espécies vegetais 
autóctones como cortina arbórea. 

18. A abertura dos novos acessos deve preservar as áreas de afloramentos rochosos existentes e a sua 
envolvente imediata assim como garantir a não afetação de exemplares vegetais de porte arbóreo 
significativo. A abertura dos referidos novos acessos deve ainda fazer-se, na menor largura possível, 
em área de declives pouco acentuados, e evitar as áreas de Elevada Qualidade Visual e Sensibilidade 
Paisagística. As referidas restrições devem ser demonstradas no Plano de Acessos a apresentar em 
RECAPE. 

19. Na conceção dos acessos – novos ou a beneficiar -, em particular dos novos, dever-se-á procurar 
estabelecer uma modelação mais natural para os taludes de aterro e escavação, nas zonas de transição 
com o terreno existente conferindo-lhes assim maior continuidade. A modelação deve privilegiar 
inclinações inferiores a 1:2 (V:H) e suavizadas por perfil em S ou “pescoço de cavalo”. 

20. A serem consideradas valetas de drenagem longitudinal, ao longo dos acessos, as mesmas devem ser 
revestidas de com pedra local extraída no âmbito das movimentações de terra. 

21. Os acessos devem ser realizados, no que se refere à camada de desgaste, em materiais não 
excessivamente refletores de luz, adotando a solução já presente em algumas extensões dos acessos 
existentes. Devem ainda ser consideradas soluções, a par da atrás referida, que minimizem ou reduzam 
substancialmente o levantamento permanente de poeiras. As soluções devem ser demonstradas em 
RECAPE. 

22. A linha de média tensão deve, na extensão das linhas existentes, desenvolver-se de forma paralela às 
mesmas. Os apoios devem localizar-se no mesmo alinhamento dos existentes e não de forma 
desencontrada. O atravessamento das vias, pela linha, deve ainda realizar-se de forma perpendicular 
a estas. As soluções devem ser demonstradas em RECAPE para avaliação. 
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23. Na eventualidade de o estaleiro não se localizar “(…) em zona adjacente ao posto de seccionamento da 
central”, como referido na Página 18 do EIA deve a nova localização ser apresentada no RECAPE 
acompanhada da respetiva avaliação de impacte ambiental. Em qualquer um dos casos a sua 
localização deve excluir as áreas dos afloramentos rochosos existentes, situações de proximidade com 
a lagoa, garantir a não afetação física de exemplares de porte arbóreo significativo, declives pouco 
acentuados, áreas de Elevada Qualidade Visual e Sensibilidade Paisagística, cartografadas no 
EIA/Aditamento. 

Fase de construção  

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

25. Antes do início da obra, após a desmatação, efetuar a prospeção arqueológica sistemática das áreas 
destinadas à implantação do estaleiro, que de acordo com os resultado, ainda pode vir a ser 
condicionado. 

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

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

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

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

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

31. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela. 

32. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de forma 
a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou muito 
condicionada. 
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33. Sinalizar as ocorrências situadas até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação de modo a 
evitar a sua afetação. 

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

35. Proceder à conservação in situ das ocorrências patrimoniais n.ºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 17, 23, 40, 41, 42, 
43, 46, 47, 48 e 49, de modo a não se degradar o seu estado atual. 

36. Minimizar, tanto quanto possível, a necessidade de abate de quercíneas, reconfigurando a área de 
intervenção do projeto, caso possível, por forma a preservar as áreas de maior densidade de azinheiras 
ou sobreiros que possam eventualmente constituir povoamento, compatibilizando o projeto com a 
manutenção do maior número possível de azinheiras. 

37. Assegurar uma distância mínima de proteção aos restantes exemplares de, pelo menos, 2 vezes o raio 
de projeção da copa e num raio nunca inferior a 4 metros, onde não são permitidas operações como a 
mobilização do solo, ou outras, que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, 
ramos e troncos. 

38. Assegurar o acompanhamento ambiental da obra, no sentido de compatibilizar as necessidades 
logísticas da empreitada com as medidas de minimização de impactes aplicáveis à proteção dos valores 
naturais em presença. 

39. Os trabalhos de mobilização, desmatação e abate de árvores devem ser iniciados antes de 1 de março 
ou após 1 de julho, para salvaguarda do período reprodutor da fauna. 

40. Cumprir os procedimentos relativos ao manifesto de Abate, Desramação e Circulação de Madeiras de 
Coníferas, a que se refere o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, aquando do abate 
dos pinheiros. 

41. Garantir a compensação do abate de quercíneas que resulte da implementação do projeto, 
multiplicado por um fator de 1.25. Na plantação a efetuar, deve ser garantido o acompanhamento das 
árvores ao longo do seu crescimento, num prazo nunca inferior a 20 anos, prevendo mecanismos de 
proteção da herbívora e a reposição de exemplares perdidos (retancha). A plantação de azinheiras deve 
ser efetuada nas linhas do pinhal existentes, de forma a promover um adensamento das azinheiras. 

42. Colocar mecanismos antipoiso e antinidificação na parte superior dos apoios da linha elétrica, para não 
promover o fenómeno de eletrocussão com as infraestruturas colocadas. 

43. Colocar dispositivos salva-pássaros, conforme as orientações do ICNF para a instalação de linhas 
elétricas (ver http://www2.icnf.pt/portal/pn/biodiversidade/ordgest/aa/resource/doc/doc-
orientador-linhas-electricas-FEV2019v2.pdf), para evitar a colisão e eletrocussão das aves com as linhas 
elétricas. 
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44. A circulação de máquinas e de equipamento deve realizar-se de forma balizada usando sempre os 
mesmos caminhos, definitivos ou não, de forma a não haver compactação de solos de forma 
indiscriminada quer na implantação da central quer dos apoios da linha elétrica. 

45. As áreas de intervenção devem restringir-se ao estritamente necessário e devem estar devidamente 
balizadas, devendo, sobretudo, salvaguardar com distâncias adequadas todos os exemplares vegetais 
de porte arbóreo, muito em particular sempre que os mesmos apresentem dimensão significativa, 
devendo, em qualquer caso, ser devidamente sinalizados quer na implantação da central quer dos 
apoios da linha elétrica. 

46. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas sujeitas a regime 
de proteção, dever-se-á respeitar o exposto na respetiva legislação em vigor. Adicionalmente, devem 
ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, fora das áreas a 
intervencionar, e que, pela proximidade a estas, possam ser acidentalmente afetadas. 

47. Devem ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados a 
ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que são 
levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os valores 
naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem. 

48. A desflorestação, desmatação e decapagem da terra viva/vegetal devem ser realizadas sempre no 
sentido de a máquina nunca circular sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão 
deve fazer-se sempre sobre o terreno já decapado quer na implantação da central quer dos apoios da 
linha elétrica, assim como na abertura dos acessos a estas.   

49. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente 
necessárias, quer no que se refere aos acessos a melhorar e/ou a construir, quer no terreno envolvente 
aos apoios. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

50. Nas áreas a desarborizar e desmatar, caso se verifique a presença de espécies vegetais exóticas 
invasoras, de forma a garantir uma contenção eficaz da dispersão de propágulos, deve proceder-se à 
sua remoção física e à sua eficaz eliminação, tendo em consideração que esta ação não deve ser 
executada durante a época de produção e dispersão de sementes. Esta medida deve ser aplicável a 
todas as áreas a intervencionar, com particular destaque para o corredor da linha elétrica. 

51. Os resíduos vegetais provenientes da desmatação e desflorestação, não tendo um destino 
determinado pelo proprietário ou dono, devem ser estilhaçados e incorporados no solo e/ou na terra 
viva/vegetal. 

52. A terra viva/vegetal proveniente da decapagem, e isenta de propágulos de eventuais espécies exóticas 
invasoras, deve ser armazenada em parga e devidamente protegida de ações de compactação por 
pisoteio ou por passagem de máquinas. Com vista a manter a sua qualidade, deve a mesma ser 
plantada com leguminosas, também no sentido de evitar perdas por erosão eólica e hídrica. 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

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

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

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

 

21 

53. Deve ser garantida a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a acumulação 
e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de 
equipamentos de obra. 

54. Após conclusão dos trabalhos de construção, as zonas de trabalho devem ser meticulosamente limpas, 
com remoção do estaleiro e de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, 
entre outros. 

55. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, quer sejam elas terras vivas/vegetais ou 
inertes para os acessos, deve ser dada atenção especial à sua origem, não devendo ser provenientes 
em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a 
ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

56. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de terras e a 
exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

57. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, devem ser recuperadas 
procedendo-se à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. A recuperação inclui 
operações de limpeza, remoção de todos os materiais, remoção completa de pavimentos existentes, 
em particular no caso dos caminhos a desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do 
terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais.  

58. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum devem ser usadas espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. Todos os 
exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados e em boas condições fitossanitárias. 

59. Devem ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que 
diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos locais a 
recuperar e mais sensíveis e de maior qualidade visual, de forma a permitir a recuperação e a instalação 
da vegetação natural. 

60. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental 
Paisagem. 

61. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um 
conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as 
situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes, durante e final). O 
registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação 
direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a 
envolvente no âmbito da verificação do cumprimento da medidas da presente decisão.  

Fase de exploração  

62. Efetuar plantação de cereal de sequeiro de outono/inverno em sistema de rotação com pousio na área 
abaixo indicada (desde os painéis à extremidade sudoeste da área de estudo), durante a vida útil do 
projeto. 
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Figura 1 - Identificação a preto da área aproximada 
para a plantação de cereal de sequeiro. 

63. Efetuar o acompanhamento e manutenção dos exemplares de azinheiras que forem plantados como 
compensação, de modo a garantir um desenvolvimento equilibrado, incluindo ações de debastes 
sanitários e o maneio de matos na referida área de compensação de azinheiras, assim como remoção 
de árvores mortas ou com evidentes sinais de decrepitude. 

64. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados, quer no EIA e no RECAPE, quer com os que se venham a 
identificar na fase de construção. 

65. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção que envolvam alterações que obriguem a 
revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas 
anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), 
deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de 
minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

66. Após a concretização da obra e durante o primeiro ano posterior à mesma, deve ser feito o 
acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, de modo 
a verificar a recuperação da flora e vegetação. Durante esta fase, tomar medidas corretivas de possíveis 
zonas com erosão, principalmente em taludes ou em zonas em que o sistema de drenagem superficial 
se encontra danificado ou mal implantado.  
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67. No corredor da linha elétrica deve ser mantida, sempre que possível, a vegetação arbustiva e utilizadas 
técnicas de desbaste de árvores, em detrimento do seu corte, no caso de espécies que não tenham 
crescimento rápido. 

68. Maior preservação possível de pinheiro manso e das azinheiras sobretudo as de maior porte. 

69. Preconizar um sistema de tratamento/armazenamento de águas residuais (domésticas e/ou 
industriais), para que fique assegurado o destino final e adequado desses efluentes quando produzidos. 

Fase de Desativação 

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

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

 As ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

 Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas; 

 Um projeto específico das ações de descompactação a executar nas áreas de recarga que tenham 

sido impermeabilizadas pelas infraestruturas, a fim de restabelecer as condições naturais de 

infiltração e de armazenamento dos níveis aquíferos; 

 Reposição das terras mantendo o nivelamento à cota original do terreno; 

 Prever a recuperação dos caminhos, fundamentado no hipotético interesse que possam vir a ter, 

nomeadamente no combate a incêndios. 

Planos de monitorização/acompanhamento ambiental/outros 

Recursos hídricos subterrâneos 

O proponente deve indicar os locais adequados para amostragem (captações de água subterrânea), na área 
de intervenção e na área de influência do projeto, tendo em conta o sentido do fluxo da água no aquífero 
em questão. 

Sem prejuízo da proposta a apresentar, a monitorização da qualidade da água subterrânea deve ocorrer de 
acordo com os parâmetros e periodicidade que se segue, no âmbito de Normas de Qualidade da Água (NQA) 
Subterrânea (Decreto-Lei n.º 236/1998, de 1 de agosto, Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, Decreto-
Lei n.º 208/2008, de 28 de outubro e NQA para as águas subterrâneas definidas no Plano de Gestão de 
Região Hidrográfica. 

Frequência Parâmetros Unidades 
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Semestral 

COT mg/l 

Cloretos mg/l 

Nitratos mg/l 

Nitritos mg/l 

Sulfatos mg/l 

Fosfatos mg/l 

Azoto amoniacal mg/l 

pH E. Sorensen 

Condutividade mS/cm 

Deve efetuar-se a monitorização semestral dos consumos de água, com diversas origens. Caso ocorra 
captação de água subterrânea ou superficial, deve ser obtido o respetivo título de utilização dos recursos 
hídricos, e ser dado cumprimento às condições nele impostas. 

O presente programa de monitorização deve contemplar as várias fases de desenvolvimento do projeto, 
nomeadamente construção, exploração e desativação, muito embora se possa vir a avaliar a necessidade 
da sua revisão em função dos resultados que vierem a ser obtidos, no que concerne aos recursos hídricos 
e aos resultados da caracterização qualitativa. 

Nota adicional: Os resultados do programa de monitorização devem ser apresentados em formato digital 
editável (.xls) e mediante um relatório anual que conterá uma avaliação dos dados coligidos nesse período 
bem como a verificação da conformidade com as normas em vigor aplicáveis e incluindo a série completa 
de cada estação de amostragem com análise de tendência. 
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