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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA) do projeto da "Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo 1", em fase de Projeto de 

Execução, emitido pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do 

Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), definido pelo Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro1. 

Dando cumprimento ao RJAIA, a VOLTALIA PORTUGAL. S.A., enquanto promotora do projeto 

da “Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo 1", submeteu o Estudo de Impacte Ambiental 

(EIA) e projeto de execução na Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º 

PL20180727003046), sendo o licenciador do projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia. 

Este procedimento de AIA teve início a 22 de agosto de 2018, data em que se considerou 

estarem reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental 

(AIA), ao abrigo do artigo 1º, n.º 3, alínea b), subalínea iii), enquadrando-se na alínea a), do n.º 

3, do Anexo II do RJAIA. 

De acordo com o definido no artigo 8.º do RJAIA, a autoridade de AIA competente é a APA, 

que nomeou ao abrigo do seu artigo 9.º a respetiva Comissão de Avaliação (CA) constituída 

pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), Direção-

Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), 

Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta 

Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). Foram nomeados os seguintes 

representantes para integrar a CA: 

• APA/DAIA/DAP – Arq. João Bento (Coordenação) 

• APA/DCOM: Dr.ª Cristina Sobrinho (Consulta pública) 

• APA/ARH Tejo e Oeste – Eng.ª Conceição Ramos (Recursos Hídricos) 

• DGPC – Dr.ª Ana Nunes (Património Cultural) 

• LNEG – Dr. Paulo Hagendorn Alves (Geologia e Geomorfologia) 

• CCDR LVT – Dr.ª Helena Silva (Uso do solo e Ordenamento do Território; Socioeconomia; 

Sistemas Ecológicos) 

• ISA/CEABN – Arq. Paisagista João Jorge (Paisagem) 

• DGEG – Eng.ª Ana Isabel Costa (Aspetos Técnicos do Projeto). 

                                                      
1 Alterado pelos seguintes diplomas: Decreto-Lei n.º 47/2014, de 24 de março; Decreto-Lei n.º 179/2015, de 27 de 

agosto; Lei n.º 37/2017, de 2 de junho; Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 
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O EIA em avaliação foi elaborado pela empresa Matos & Fonseca, Associados, Estudos e 

Projetos, Lda., no período entre fevereiro e julho de 2018, sendo composto pelos seguintes 

volumes: I. Relatório Técnico, II. Peças Desenhadas e III. Anexos e IV. Resumo Não Técnico. 

Em outubro de 2018, a pedido da CA, foram rececionados alguns elementos adicionais para 

efeitos de conformidade do EIA, sobre os seguintes fatores ambientais: Geologia, 

Ordenamento do Território, Paisagem e Património Cultural. Em dezembro de 2018, a pedido 

da CA, foram ainda rececionados alguns elementos complementares, sobre alguns fatores 

ambientais, designadamente: Recursos Hídricos e Ambiente sonoro.  

Ao abrigo do número 10 do Artigo 14º, do regime jurídico de AIA, foram solicitados Pareceres 

Externos às seguintes entidades: Câmara Municipal de Palmela, EDP Distribuição, Direção 

Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT) e Divisão de Gestão 

do Ar e Ruído do Departamento de Gestão Ambiental (APA/DGA.DGAR). Os pareceres 

recebidos encontram-se resumidos no capítulo 6 e incluídos no anexo II ao presente parecer.  

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

O procedimento de avaliação contemplou as seguinte fases: 

1. Instrução do processo de Avaliação de Impacte Ambiental e nomeação da CA. 

2. Análise técnica do EIA e consulta do projeto de execução: 

• No decurso da análise da conformidade do EIA, a CA considerou necessário a 

solicitação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do Artigo 14º, do RJAIA.  

• O proponente entregou elementos adicionais, tendo sido considerado que, de uma 

maneira geral, a informação contida no Aditamento dava resposta às questões 

levantadas pela CA, pelo que foi declarada a conformidade do EIA a 26/10/2018.  

• Sem prejuízo de ter sido declarada a conformidade do EIA, a CA verificou que persistiam 

questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou a apresentação de 

elementos complementares, os quais foram entregues atempadamente pelo proponente. 

• Ainda dentro do prazo do procedimento, a CA verificou que persistiam 

questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que solicitou uma nova 

apresentação de elementos complementares, os quais foram entregues pelo proponente. 

3. Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, onde estiveram presentes 

alguns representantes da CA (APA, LNEG, DGPC, ISA/CEABN) e do proponente, no dia 

14/11/2018. 

4. Análise dos resultados da Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 5 de 

novembro a 14 de dezembro de 2018. 

5. Análise técnica do EIA e elaboração de pareceres sectoriais. 

6. Elaboração do parecer final.
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3. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO  

A informação apresentada neste capítulo baseia-se nos elementos apresentados no EIA do 

projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo 1”. 

O projeto em avaliação tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte 

renovável e não poluente - o sol, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do 

país e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz 

respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis. Neste âmbito, prevê-se a 

instalação de uma potência total na ordem de 19,517MWp (capacidade de ligação de 15,4 

MVA), com a qual se estima produzir cerca de 37 GWh/ano. 

De acordo com o EIA, o projeto enquadra-se nas políticas ambientais e energéticas 

preconizadas não só em Portugal, mas também a nível mundial, de forma a viabilizar o 

cumprimento dos compromissos assumidos internacionalmente, em particular os que se 

referem à limitação das emissões dos Gases com Efeito de Estufa (GEE). Neste contexto, o 

projeto vai de encontro ao discutido e definido na Cimeira das Nações Unidas COP 21, que 

decorreu em Paris no ano passado, e na qual a meta apresentada por Portugal foi de assumir 

uma redução das suas emissões em GEE de 40% até 2030. 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo baseia-se nos elementos apresentados no EIA do 

projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo 1”. 

4.1 Localização do projeto 

Do ponto de vista administrativo a área destinada à implementação da Central Fotovoltaica de 

Pinhal Novo 1 insere-se no distrito do Setúbal, no concelho de Palmela, mais especificamente, 

na freguesia de Pinhal Novo. 
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Figura 1 – Localização do projeto (Fonte: EIA, 2018) 

4.2 Objeto, conceção e processos construtivos 

O presente sub-capítulo não visa uma replicação integral da informação constante no projeto. 

O objetivo é o de apresentar um resumo dos aspetos-chave do projeto com interesse para a 

avaliação dos potenciais impactes ambientais do mesmo, e de acordo com os requisitos, legais 

e outros, definidos em matéria de AIA.  

O Projeto da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1 é composto, no seu essencial, pela 

implantação de módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar, e contempla a 

construção das seguintes infraestruturas num espaço disponível com cerca de 21ha: 

 Instalação Fotovoltaica; 

 Instalação elétrica de média tensão; 

 Postos de Transformação/Centros Inversores (5); 

 Posto de Interligação/Seccionamento; 

 Casa de Controlo (Posto de Comando); 

 Caminhos e Vedação. 

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será do tipo seguidor de um eixo, sendo o 

seguimento azimutal. São utilizados dois tipos de seguidor, um com um total de 45 módulos por 

seguidor e um com um total de 90 módulos por seguidor.  

A estrutura será metálica, composta de elementos estruturais (colunas, vigas, travamentos, 

parafusos, etc.) que permitem uma montagem rápida e eficaz. O seguidor será alinhado com o 

Sul com distância entre si de 3 metros e faz o seguimento no sentido Este-Oeste.  

Os módulos fotovoltaicos escolhidos têm uma potência de pico de 395 Wp. O gerador será 

constituído por 49 410 módulos, com uma potência de pico de 19 516.9 kWp e uma potência 

nominal de 15 400 kW.  
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A linha elétrica de ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público terá 

um comprimento de aproximadamente 390 metros até ao ponto de receção (PR) e será 

totalmente enterrada ao longo do caminho de terra que limita a Central, a norte. A ligação será 

na Subestação de Pinhal Novo e feita a uma tensão de 15 kV. A Linha Elétrica é desenvolvida 

em fase de Projeto de Execução para licenciamento elétrico.  

Toda a energia elétrica gerada nesta Central Fotovoltaica será entregue à Rede de Distribuição 

Elétrica em Alta Tensão, estando destinada integralmente à sua venda. 

 

Fig. 2 – Localização da Central Fotovoltaica (Fonte: EIA, 2018) 

A estrutura de suporte é composta por perfis perfilados para suporte de painéis solares, 

interligados a uma viga contínua, que é apoiada numa série de pilares, que serão os suportes 

da estrutura e o meio de fixação ao solo. 

Acessos 

De acordo com o EIA, até muito próximo do recinto da Central Fotovoltaica existe 

acessibilidade por um caminho que tem origem na estrada EN252. A partir desta via será 

necessário abrir um acesso com cerca de 20 m para chegar ao local de entrada na Central 

Fotovoltaica. 

No interior do recinto executar-se-ão vias que permitirão o acesso de veículos ao Posto de 

interligação/Seccionamento, à Casa de Controlo e aos cinco conjuntos Posto de 

Transformação/Centro Inversor 

As vias interiores terão uma extensão total de cerca de 695 m, terão uma largura útil de 4 m, e 

o seu pavimento será em macadame artificial, tout-venant, ou outro material adequado. 

Dadas as características do terreno, muito plano, e sem linhas de água, não se prevê a 

execução de sistemas de drenagem. Existirá apenas ao longo dos caminhos uma depressão 
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no terreno natural (valeta) para encaminhamento das águas de modo a que as mesmas não 

venham para cima da faixa de rodagem. 

Existirá em torno de todo o perímetro da instalação, ao longo da vedação, uma faixa de 

circulação, com o objetivo de facilitar os trabalhos de vigilância, mas que não será 

pavimentada. 

Ao longo das linhas de desenvolvimento da estrutura de produção existirão também faixas de 

terreno livres que na Fase de Construção permitem o acesso ao local das fundações da 

estrutura, e na Fase de Exploração permitem a circulação da viatura de apoio à limpeza dos 

painéis. 

Vedação 

Todo o recinto da instalação estará protegido por uma vedação realizada com rede de torção 

simples, do tipo plasitor de cor verde definida com RAL 6073, de 2 metros de altura e postes de 

tubo de aço revestido a zinco por imersão e posteriormente revestido a poliéster de 3 metros 

cada, deixando uma abertura inferior para evitar o efeito barreira para os pequenos 

vertebrados.  

Será instalada uma porta principal de acesso à instalação. A porta será de duas folhas de 3 

metros. O recinto terá na sua porta sinais normalizados de advertência de risco elétrico. Esta 

vedação terá uma extensão total de 2360 m. 

Fase de Construção 

A obra de construção da Central Fotovoltaica consistirá em: 

 Execução dos caminhos (caminho para chegar ao local de entrada da Central Fotovoltaica 

e caminho no interior do recinto, com características adequadas para o trânsito de 

veículos com capacidade de transportar os vários materiais e equipamentos afetos aos 

Postos de Transformação/Centros Inversores, ao Posto de Interligação/Seccionamento e à 

Casa de Controlo; 

 Construção da vedação do perímetro; 

 Nivelamento e preparação do terreno quando for necessário e nos locais onde seja 

permitido, ou seja, respeitando as condicionantes identificadas no presente EIA; 

 Realização das fundações para a estrutura de produção; 

 Montagem da estrutura de produção; 

 Execução da rede de cabos subterrânea; 

 Execução das plataformas de betão sobre as quais assentarão os edifícios prefabricados 

para alojar os Postos de Transformação/Centros Inversores, o Posto de 

Interligação/Seccionamento e a Casa de Controlo; 

 Instalação das edificações pré-fabricadas e dos equipamentos no seu interior. 
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 Instalação do estaleiro 

O Estaleiro 

Para apoio à execução da obra de construção da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1 será 

necessário instalar um estaleiro, o qual ficará localizado junto à Casa de Controlo, próximo da 

entrada do recinto. O estaleiro irá ocupar uma área de cerca de 500 m2.  

A área afeta ao estaleiro inclui, para além de contentores de apoio, uma zona destinada a 

armazenamento temporário de materiais diversos, tais como resíduos e inertes, e uma zona de 

estacionamento de veículos e máquinas afetos à obra. 

O estaleiro, bem como eventuais zonas complementares de apoio, serão desativados no final 

da fase de construção. Todas as zonas intervencionadas serão completamente limpas e 

posteriormente naturalizadas. 

Preparação do terreno/movimentação de terras 

A preparação da área onde será instalado o Projeto irá iniciar-se pela limpeza do terreno 

(remoção da vegetação) e regularização da morfologia, caso se justifique. Em seguida 

proceder-se-á à decapagem da camada superficial do solo, na área abrangida pela 

implantação das fundações dos módulos fotovoltaicas, pelas plataformas de betão onde serão 

instalados os edifícios pré-fabricados dos Postos de Transformação/Centros Inversores, do 

Posto de Interligação/Seccionamento e da Casa de Controlo, pelo caminho e pelo estaleiro. 

Será ainda necessário, numa fase posterior, proceder à abertura de valas para instalação dos 

cabos elétricos, controlo e comando de interligação entre os strings e os PT/Inversores (rede 

de corrente contínua), e entre estes e o Posto de Interligação/Seccionamento (rede de corrente 

alternada).  

Esta tarefa inclui também a instalação de todas as caixas de ligação necessárias à instalação. 

Prevê-se uma mobilização de inertes de cerca de: 

 247 m3 na escavação da abertura das valas de média tensão; e 

 825 m3 na escavação da abertura das valas de baixa tensão. 

No final não está previsto haver excesso de material sobrante para levar a depósito. O material 

sobrante será espalhado na envolvente. 

Recuperação paisagística de áreas intervencionadas 

No termo da obra as zonas intervencionadas serão recuperadas. Após a conclusão dos 

trabalhos de construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, serão objeto de 

recuperação paisagística as áreas intervencionadas, designadamente a zona de estaleiro, a 

envolvente do Posto de Interligação/Seccionamento, da Casa de Controlo, as zonas adjacentes 

aos acessos, a envolvente dos Postos de Transformação/Centros Inversores, a área de 

montagem dos painéis, as zonas de construção das valas para instalação dos cabos elétricos, 
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bem como outras zonas que possam, eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a 

construção. 

A recuperação das áreas intervencionadas tem como objetivo minimizar o impacte na 

paisagem, o restabelecimento da vegetação autóctone e o revestimento dos solos, 

minimizando por sua vez a acção erosiva dos ventos e das chuvas que será mais intensa se o 

solo for deixado a descoberto. 

No âmbito da recuperação paisagística destacam-se as seguintes ações e condições de 

execução, durante a Fase de Construção: 

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos serão limitados às áreas estritamente 

necessárias à execução dos trabalhos; 

 A terra vegetal resultante da decapagem será devidamente armazenada em locais, tanto 

quanto possível, planos e bem drenados, para utilização posterior na renaturalização e 

requalificação ambiental das áreas intervencionadas. 

 Será evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, assegurando, desde o 

início, a sua recolha e o seu destino final adequado. 

No final da obra destacam-se as seguintes ações: 

 Será feita a descompactação do solo das áreas afetadas pela obra e onde se preveja a 

recuperação natural da vegetação; 

 No final da obra serão removidas todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e 

outros materiais. 

A Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas é apresentada no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra – Volume 3-Anexo 3, constituindo o Anexo B. 

4.3 Programação temporal 

A Fase de Construção da Central Fotovoltaica está estimada em cerca de 8 meses, e que 

esteja em funcionamento durante 25 anos. 

A Fase de Exploração (vida útil) prevista para a Central Fotovoltaica é de 30 anos. 

4.4 Projetos Complementares  

Constitui um projeto complementar à Central Fotovoltaica, a linha elétrica à tensão 15 kV de 

ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público, com uma extensão 

aproximada de 390 m, a qual terá o seu início no Posto de Interligação/Seccionamento da 

Central Fotovoltaica e ligará diretamente à Subestação de Pinhal Novo. A Linha será 

totalmente enterrada ao longo de um caminho existente. 
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5. ANÁLISE DOS FATORES AMBIENTAIS 

5.1 Geologia e geomorfologia 

Situação de referência 

A região em que se insere o Projeto está localizada na Bacia do Baixo Tejo, que corresponde a 

uma extensa unidade estrutural de direção aproximada NE-SW, desenvolvendo-se desde o 

litoral ocidental da Península de Setúbal até à área de Plasencia, em Espanha. Esta bacia, de 

estrutura relativamente simples, está preenchida por sedimentos predominantemente detríticos 

do Cenozóico, de origem continental, limitados por rochas mesozóicas da Bacia Lusitânica, a 

W e a N, e pelo substrato varisco, a NE, E e SE. 

O relevo nesta zona é suave, muito pouco acidentado, com cotas que variam sensivelmente 

entre 41 e 49 m, com extensas áreas sensivelmente planas separadas por linhas de água 

pouco entalhadas e de vale muito aberto, com zonas mais baixas na proximidade e que 

incluem diversas pequenas lagoas. A rede de drenagem é esparsa, com destaque para a Vala 

Real / Vala de Malpique a W, e para a Vala da Venda do Alcaide / Vale Sanceiro a E, fluindo 

ambas para NE em direção ao rio Tejo, no qual desaguam perto do Montijo e Alcochete. 

Litostratigrafia 

Na área de estudo afloram sedimentos pliocénicos e holocénicos. 

As principais litologias presentes são areias heterogéneas, correspondentes à Formação de 

Santa Marta (Pliocénico), bem como aluviões, incluindo vasas e lodos, e aterros (Quaternário / 

Holocénico).  

Holocénico 

Está representado por aluviões constituídos, de uma forma geral, por areias finas silto-argilosas 

e areias médias, incluindo também níveis de vasas e lodos. São visíveis nas valas e linhas de 

água de leito largo correspondentes às cotas mais baixas. Podem ainda observar-se 

localmente materiais de aterro à superfície. 

Pliocénico 

O local de implantação do Projeto situa-se em terrenos de idade pliocénica, correspondentes à 

Formação de Santa Marta. Esta Formação é constituída por areias finas a grosseiras, de um 

modo geral, arcósicas, de cor em tons variáveis de branco, vermelho e amarelo, com 

conglomerados na base, por vezes com intercalações lenticulares de argilas. Apresenta, 

frequentemente, estratificação entrecruzada e/ou estruturas convolutas, fluviais. As areias 

desta Formação têm sido exploradas noutros locais como materiais de construção. 

Observam-se no local do Projeto duas barreiras que corresponderão a afloramentos desta 

Formação: i) A maior tem cerca de 2 m de altura e 20 m de extensão, situando-se no extremo 
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oriental do futuro parque fotovoltaico, tendo aí sido implantado um apoio da linha elétrica de 

alta tensão; inclui fácies diversas, predominando areias e arenitos algo argilosos, com 

resquícios de conglomerados; ii) A segunda situa-se no topo NNE do parque, no limite do 

pequeno bosque de sobreiros e pinheiros, embora possa corresponder a uma área afetada por 

terraplanagem; apenas apresenta areias finas a médias de cor amarelada. 

Tectónica / Neo-Tectónica. Sismicidade. 

Em termos de neotectónica e sismicidade há a referir a ocorrência imediatamente a oeste da 

área de estudo da zona de falha oculta de Pinhal Novo - Alcochete, que corresponde, 

provavelmente, a uma falha ativa, bem como a zona de falhas do vale inferior do Tejo que se 

localiza imediatamente a norte. 

A zona de falha de Pinhal Novo – Alcochete corresponderá a um acidente tectónico regional de 

direção geral NNW-SSE, com uma larga zona de deformação (de cerca de 2 km) em que 

apresenta um padrão de falhas ramificadas e anastomosadas; esta zona encontra-se 

parcialmente intruída pelas formações salíferas hetangianas provenientes da base da cobertura 

sedimentar mesozóica, nomeadamente na zona de Pinhal Novo (Moniz 2010; INETI 2006). 

Embora à superfície não ocorram na zona daquele acidente evidências significativas, 

geológicas e morfológicas, da sua movimentação recente, em profundidade observa-se que 

este acidente afeta sedimentos miocénicos e pliocénicos, o que, afetando assim os sedimentos 

pliocénicos, implica a ocorrência de atividade neotectónica. 

Sismicidade. No que se refere ao Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de 

Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983), a região onde se localiza o Projeto insere-se na zona A 

(sendo o país dividido em quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), ou 

seja, aquela em que o risco sísmico a considerar será maior, daí decorrendo o coeficiente de 

sismicidade a aplicar para efeitos de dimensionamento de estruturas, correspondendo ao valor 

1,0.  

Quanto a sismicidade histórica, a área de estudo está localizada na zona de intensidade VIII 

(Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli modificada de 

1956. Segundo o Eurocódigo 8, de 2010, a região onde se situa o Projeto situa-se na zona 

sísmica 1.3 para Acão sísmica Tipo 1, e na zona sísmica 2,3 para Acão sísmica Tipo 2; a estas 

zonas corresponde uma aceleração máxima de referência de projeto de 1,5 e 1,7 m/s2, 

respetivamente. 

Locais de Interesse Geológico - Património Geológico 

O LNEG não tem conhecimento da existência na área de estudo de quaisquer valores que 

possam constituir património geológico com interesse conservacionista. 

Na área de implantação do Projeto foi realizada em 1955 a Sondagem PN-1, para pesquisa de 

hidrocarbonetos, que atingiu a profundidade de 1676,5 m. Ficou referenciada no terreno 

através de um pequeno maciço cimentado, correspondente ao encerramento da boca e topo 

desta obra. Trata-se de uma sondagem que contribuiu de forma relevante para o conhecimento 
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da litoestratigrafia e sismo-tectónica regionais (localização: X=132511,8 Y=188027,96; 

coordenadas militares do ponto central). 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Os impactes a considerar na interação com o Descritor são associados a terraplanagens, 

aterros, escavações, fundações e acessos, sendo neste Projeto classificados como pouco 

significativos ou sem significado, permanentes, negativos, diretos, certos, irreversíveis. 

A área afetada atingirá 21 ha, não estando previstas obras de grande volumetria ou impacte, 

uma vez que as escavações previstas serão pouco profundas e não originarão taludes ou 

aterros minimamente significativos. Apresentam-se as características das principais 

intervenções no terreno: 

 Vias de acesso totalizando 695 m de extensão, com 4m de largura e sendo contruídas em 

macadame. 

 Cabos elétricos enterrados, recorrendo à abertura de valas numa extensão de 616,22 m 

(média tensão) e de 2946,45 m (baixa tensão), sendo a profundidade mínima de 

enterramento para estes cabos de 0,60 m. 

 Fundação dos painéis, recorrendo a estacas que implicarão furação a 0,30 cm de 

diâmetro, com profundidade de 1,5 a 2,0m.  

 Fundação com cerca de 1 m de profundidade para as plataformas dos postos de 

transformação. 

 Linha enterrada de média tensão para ligação à rede, com uma extensão de 390 m e uma 

profundidade de escavação de 1,10 m. 

Quanto a mobilização de inertes, são indicados volumes aproximados de 247 m3 de escavação 

para valas de média tensão e de 825 m3 de escavação para valas de baixa tensão. As terras 

sobrantes serão reutilizadas na regularização do terreno e no fecho de valas. 

Este parque fotovoltaico será instalado numa área anteriormente correspondente a uma 

exploração agrícola com pivot de rega, muito aplanada e regularizada, sem declive visível. Não 

se prevê que esta obra venha a introduzir uma afetação geomorfológica minimamente 

significativa, pelo que ficará em princípio excluído o impacte representado pela alteração da 

topografia pré-existente.  

A afetação das formações geológicas que ocorrem no local deverá assim ser reduzida, 

decorrendo da abertura de acessos e valas, modelação do terreno e eventual recurso a 

manchas de empréstimo.  

Segundo o EIA não haverá produção de volumes de terras para levar a aterro, uma vez que “o 

material sobrante será espalhado na envolvente”. Quanto a Património Geológico, não haverá 

impactes associados dada a ausência deste tipo de ocorrência. 

Minimização de impactes 
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Salienta-se a concordância com as Medidas de Minimização apresentadas no EIA, muito 

genéricas e adaptáveis a esta obra. 

Sondagem PN-1. Não se especifica como Medida a obrigatoriedade de assegurar a 

conservação e não afetação do maciço cimentado correspondente ao encerramento da boca 

da Sondagem PN-1, uma vez que este testemunho já terá sido destruído, provavelmente por 

anteriores usos, agrícolas ou outros, praticados no local. Trata-se de uma sondagem realizada 

em 1955 para pesquisa de hidrocarbonetos e estudo estratigráfico, situada dentro da área de 

implantação do Projeto. 

Este marco em betão já não se observa no local e supõe-se que o furo profundo não 

apresentará perigosidade, pois o seu topo terá sido betonado no fim dos trabalhos, em 1955. 

Não temos registo dos procedimentos seguidos pelo concessionário nessa época, quando do 

encerramento da obra, mas atendendo ao pisoteio em trabalhos agrícolas e à provável 

passagem de viaturas agrícolas no local, não se prevê que a existência deste furo corresponda 

hoje em dia a uma situação de risco para os trabalhadores envolvidos na construção do Parque 

Fotovoltaico. 

5.2 Recursos hídricos 

Recursos Hídricos Superficiais 

Caracterização da Situação de Referência 

A área de estudo localiza-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, 

maioritariamente, a parte a este, na sub bacia da massa de água superficial Vala Real de 

Malpique (PT05TEJ1131) e, a restante área, a oeste, na sub bacia Vala da Salgueirinha 

(PT05TEJ1138). Segundo o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste, o estado ecológico destas 

massas de água superficial apresenta a classificação de Medíocre. 

No extrato da Carta Militar, 1:25 000, na envolvente da área de implantação do projeto, no 

limite oeste encontra-se cartografada uma linha de água com regime de escoamento 

intermitente. O EIA refere que, na zona de maior proximidade, esta linha de água dista do 

projeto cerca de 35m. 

Foram identificadas, como fontes de poluição da área de implantação do projeto, as atividades 

agrícolas em regime de regadio e, na envolvente, a este, a unidade de prefabricação total e 

parcial em betão (Concremat). 

Na faixa de instalação da Linha Elétrica não há qualquer interferência com linhas de água, 

desenvolvendo-se esta ao longo de um caminho existente localizado a norte da área de 

implantação da Central Solar.  

Identificação e Avaliação de Impactes 

Fase de construção  
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Na fase de construção, as ações de desmatação e decapagem do solo e a movimentação de 

veículos/máquinas afetos à obra diminuem a infiltração de água no solo. Contudo, no final 

desta fase, as áreas afetadas serão recuperadas, repondo a drenagem natural dos terrenos, 

pelo que se considera que os impactes induzidos serão negativos e pouco significativos. 

Por outro lado, e dado que as operações de terraplanagem são reduzidas dada a morfologia do 

terreno (plano), considera-se que a qualidade da água da linha de água localizada a oeste da 

área de implantação do projeto poderá ser afetada por sólidos suspensos totais (SST), caso 

ocorra forte precipitação. Dado o carater intermitente desta linha de água, considera-se que o 

impacte será negativo, pouco significativo e temporário. 

No que diz respeito à produção de efluentes e uma vez que se encontra previsto que o efluente 

doméstico é encaminhado para operador licenciado, considera-se que não são expectáveis 

impactes negativos nas águas superficiais. Por outro lado, os efluentes resultantes das 

operações de betonagem serão encaminhados para uma bacia de receção e encaminhados 

para aterro. Assim, considera-se que os impactes resultantes da produção de efluentes serão 

negativos e pouco significativos. 

Quanto à ocorrência de derrames acidentais de combustíveis ou lubrificantes, considera-se 

que, caso tal suceda, serão induzidos impactes negativos cuja significância dependente da 

extensão do derrame e do tempo de resposta ao acidente. 

Fase de exploração 

As áreas de implantação das estruturas da central solar vão favorecer a ocorrência de um 

escoamento superficial mais concentrado, potenciando o aumento da velocidade de 

escoamento. No entanto, considera-se que a regeneração da vegetação espontânea minimiza 

este impacte, pelo que se considera este impacte negativo e pouco significativo. 

Relativamente à limpeza dos painéis, o EIA estima um reduzido consumo de água (cerca de 

1m3/ha), pelo que o impacte induzido será negligenciável.  

Em termos da qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com 

eventuais situações de acidente na manutenção e reparação dos equipamentos. Porém, caso 

se implementem as medidas de minimização constantes do presente parecer, considera-se a 

ocorrência deste impacte improvável. 

Face ao acima mencionado, considera-se que, nesta fase, os impactes induzidos nos recursos 

hídricos superficiais serão negativos e pouco significativos. 

Fase de desativação 

Nesta fase os impactes induzidos nos recursos hídricos superficiais serão semelhantes aos da 

fase de construção. 

Recursos Hídricos Subterrâneas 

Caracterização da Situação de Referência 
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A área em estudo localiza-se sobre a massa de água subterrânea Bacia do Tejo-Sado/ Margem 

Esquerda que se encontra sobre formações do Miocénico Superior, cobertas frequentemente 

por formações pliocénicas e atuais. 

Na Península de Setúbal, o sistema é constituído por um aquífero superior livre, sobrejacente a 

um aquífero confinado, multicamada. Subjacente a este conjunto, separado por formações 

margosas espessas, existe um aquífero confinado multicamada cujo suporte litológico são as 

formações gresocalcárias da base do Miocénico. A recarga faz-se por infiltração da 

precipitação, nomeadamente infiltração nas linhas de água. Em termos gerais, o escoamento 

subterrâneo dá-se em direção ao rio Tejo  

Segundo o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste, esta massa de água subterrânea apresenta um 

Bom Estado Quantitativo e um Bom Estado Químico. Desta forma, o Estado Global desta 

massa de água corresponde a Bom. 

A área de estudo apresenta vulnerabilidade de poluição de aquíferos elevada, concordante 

com a Formação de Santa Marta, fundamentalmente representada por areias argilo-siltosas e 

areias siltosas, que permitem a infiltração da água no solo. 

O EIA refere que foram consultados os dados do SNIRH (tendo sido verificado que, em termos 

globais, considerando todas as estações do programa de monitorização de vigilância, em 51 % 

das avaliações corresponde a A1, 24,4% a A2, 14,6 a A2 e somente 9,8 % a >A3. Os principais 

parâmetros responsáveis pelas piores classificações são nitratos e oxigénio dissolvido. 

A área em estudo não interseta áreas do perímetro de captação para abastecimento público, 

existindo na envolvente duas captações de água subterrânea que distam da área de 

implantação do projeto cerca de 4 km.  

A vulnerabilidade de poluição de aquíferos é elevada devido, fundamentalmente, às areias 

argilo-siltosas e areias siltosas que permitem a infiltração da água no solo. 

Tal como já foi mencionado na caracterização de referência dos recursos hídricos superficiais, 

as potenciais fontes de poluição da área em estudo são a agricultura (culturas de regadio) e a 

indústria (unidade Concremat). 

Identificação e Avaliação de Impactes 

Fase de Construção e Fase de Exploração 

Considera-se que não haverá impactes na hidrodinâmica e na recarga e consequentemente, 

na quantidade dos recursos hídricos subterrâneos, tanto na fase de construção, como na fase 

de exploração. Neste sentido, refere-se que a água da chuva infiltrar-se-á naturalmente no 

terreno. 

As áreas impermeabilizadas são reduzidas não se prevendo que possam afetar a recarga de 

aquíferos, nem alterar a escorrência superficial. As escavações para instalação das estruturas 

que integram o projeto irão atingir pouca profundidade, pelo que não se prevê a interceção do 

nível freático. 
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Quanto aos impactes na qualidade da água, tanto na fase de construção como fase de 

exploração, estes serão de reduzida magnitude e pouco significativas, tendo em conta o 

encaminhamento adequado dos efluentes domésticos e dos efluentes resultantes das 

operações de betonagem. 

Fase de desativação 

A desmobilização de estruturas e a movimentação de terras poderá originar impactes 

semelhantes aos da fase de construção. 

5.3 Ordenamento do território 

Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-

AML), RCM 68/02 de julho de 2002 

De acordo com este plano regional o local abrange (a poente) Unidade Territorial 9 – Espaço 

de Transição Nascente e (a nascente) Unidade Territorial 15 – Nascente Agroflorestal, como 

subunidade Agroflorestal. Em termos de Modelo Territorial (a poente) resulta a Ação 

Urbanística, como Área de dispersão urbana a controlar e (a nascente) Área a estabilizar, como 

Área agroflorestal. Em termos de Rede Ecológica Municipal (REM), o projeto situa-se em Área 

Estruturante Secundária (AES) (integralmente). 

Em termos de REM, considera-se para as Áreas estruturantes secundárias, consta a Norma 

Específica 2.2.4.1, segundo a qual os Instrumentos de Planeamento Territorial (IPT) devem 

assegurar que estes territórios, assinalados na carta da REM, ou de parte significativa da sua 

área contribuem para a manutenção ou melhoria do funcionamento do sistema hidrológico, 

para a ligação entre áreas estruturantes primárias ou corredores ecológicos. No caso em 

apreciação considera-se salvaguardada a AES atendendo que o local é integralmente 

abrangido por REN. 

O PROTAML estabelece que para Unidade territorial n.º 9 Espaço de Transição Nascente a 

Orientação Territorial 1.3.9.3 — Fomentar o desenvolvimento de Pinhal Novo em 

complementaridade com a área de Coina. Neste âmbito considera-se que o presente projeto irá 

ao encontro da orientação definida para o desenvolvimento de Pinhal Novo. 

O PROTAML estabelece que para Unidade territorial n.º 15 a Orientação Territorial 1.3.15.1 — 

Manter e preservar a área de montado, tendo em conta o seu elevado interesse ecológico, 

paisagístico e económico. Neste âmbito importa garantir que no local é salvaguardada o 

montado de sobro. 

Neste âmbito, entende-se que o presente projeto não colide diretamente com as orientações 

estratégicas do PROTAML, para o local. 

Plano Diretor Municipal (PDM) 

Nos termos do PDM de Palmela, o projeto insere-se predominantemente em Espaço Natural, 

sendo que a noroeste é contiguo a Espaço Agrícola categoria I e a linha elétrica à tensão 15 
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kV, com cerca de 390 m, que fará a ligação da Central Fotovoltaica à Subestação do Pinhal 

Novo, considerada como projeto associado situa-se em Espaço Agroflorestal, de categoria II. 

São aplicáveis designadamente as seguintes disposições, do PDM de Palmela: 

 (…) 

Artigo 16.º Espaços agrícolas — categoria I 

Apesar de a propriedade abranger esta categoria, a central situa-se em Espaço Natural.  

(…) 

Artigo 20.º Espaços agro-florestais — categoria II 

Nesta classe de espaço situar-se-á apenas a linha elétrica, infraestrutura subterrânea de 

ligação da central proposta à subestação de Pinhal Novo não se detetando nenhum conflito 

com o artigo 20.º, devendo contudo ser atendido o parecer que a CM de Palmela, vier a emitir 

neste âmbito.  

(…) 

Artigo 22.º Espaços Naturais 

Nada há a obstar desde que seja cumprido o RJREN. 

(…) 

Artigo 24.º Espaços Canais 

Sobre o espaço canal do caminho municipal existente a sul, considera-se que nada há a obstar 

considerando que o mesmo situa-se a mais de 200m do limite da central. Sobre a servidão da 

rede de gás caberá à REN Gasodutos/Setgás, pronunciar-se. 

(…) 

Face ao exposto perante os dados disponíveis verifica-se que o projeto está em conformidade 

com o PDM de Palmela, salvaguardado que seja o cumprimento do RJREN (nos termos do 

artigo 22.º do PDM de Palmela) e salvaguardada que seja o parecer da CM de Palmela (nos 

termos do n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º do PDM de Palmela sobre a linha elétrica de ligação do 

projeto à rede elétrica, subestação do Pinhal Novo) e o parecer da REN Gasodutos/Setgás nos 

termos do n.º7 do artigo24.º do PDM. 

Rede Ecológica Nacional (REN)  

Tendo como referência o terreno a utilizar pela Central Fotovoltaica e pela Linha Elétrica de 

ligação, são interferidas áreas de REN do município de Palmela em vigor (por força da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 36/96, de 13 de abril, alterada pela Portaria n.º 

91/2011, de 28 de fevereiro, pelo Aviso n.º 4779/2018, de 11 de abril, e pelo Aviso n.º 

9671/2018, de 19 de julho), na sua tipologia de “áreas de máxima infiltração”. Na Central 

Fotovoltaica a interferência será total e na Linha Elétrica será parcial. 
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Na medida em que, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do DL n.º 166/2008, na sua atual 

redação, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou 

privada que se traduzam em: 

 Operações de loteamento; 

 Obras de urbanização, construção e ampliação; 

 Vias de comunicação; 

 Escavações e aterros; 

 Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e 

regular desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo e 

das operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais, resulta 

claro que, com a presente pretensão, se está perante uma ação interdita de acordo 

com o regime jurídico da REN. 

De qualquer modo, excetuam-se do disposto no n.º 1 do artigo 20.º daquele diploma legal os 

usos e as ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e 

de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN. 

De acordo com o n.º 3 do artigo 20.º do DL n.º 166/2008, na sua atual redação, tem de se 

avaliar se a pretensão consta do anexo II deste diploma legal como isenta de / sujeita a 

comunicação prévia a esta CCDR, se coloca ou não em causa as funções da respetiva área 

(nos termos do anexo I), e efetuar a restante apreciação da pretensão no âmbito da REN, 

designadamente de acordo com a Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro. 

A pretensão está identificada no anexo II do DL n.º 166/2008, na sua atual redação, 

especificamente na alínea f), do ponto II, como produção e distribuição de eletricidade a partir 

de fontes de energia renováveis, e está sujeita a comunicação prévia da CCDRLVT. 

Por outro lado, de acordo com o n.º 3, da alínea d), da Secção II, do anexo I do DL n.º 

166/2008, na sua redação do DL n.º 239/2012, em “áreas estratégicas de proteção e recarga 

de aquíferos” (de acordo com a correspondência apresentada no anexo IV do DL n.º 166/2008, 

na sua atual redação, as “áreas de máxima infiltração” intitulam-se “áreas estratégicas de 

proteção e recarga de aquíferos”) só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem 

em causa, cumulativamente, as seguintes funções: 

i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento 

sustentável dos recursos hídricos subterrâneos; 

ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água; 

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade 

dependentes da água subterrânea, com particular incidência na época de estio; 

iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de 

contaminação e sobre-exploração dos aquíferos; 
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v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos; 

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente 

nos aquíferos cársicos, como por exemplo invertebrados que ocorrem em cavidades e 

grutas. 

Segundo o EIA: 

“O Projeto em causa não interfere com o aquífero conforme a análise apresentada no 

capítulo Recursos Hídricos Subterrâneos, não suscitando, portanto, este aspeto qualquer 

preocupação.” (in Volume 1 - Relatório Técnico do EIA) 

“… as alterações previstas decorrentes da implementação do Projeto não põem em causa 

as funções das “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” pelas reduzidas 

áreas previstas impermeabilizar. 

Salienta-se que está em causa a afetação de uma zona que é utilizada para práticas 

agrícolas e consequentemente, periodicamente o coberto vegetal é integralmente afetado, e 

em grande parte, com mobilização do solo. Nesse aspeto o Projeto vai melhorar as 

condições de infiltração da água no solo pelo facto de se manter durante toda a fase de 

exploração um coberto vegetal sob os painéis. Outro aspeto positivo que é referido no EIA e 

que não está relacionado com a recarga do aquífero, mas com a sua qualidade, é que com 

a implementação do Projeto protege-se o aquífero em presença por se evitar as práticas 

agrícolas intensivas, que recorrem aos adubos e pesticidas (a área apresenta 

vulnerabilidade de poluição de aquíferos elevada).” (in Elementos Adicionais) 

“… na análise feita ao nível do EIA, nomeadamente na avaliação feita ao nível do descritor 

“Hidrogeologia”, concluiu-se que, e transcreve-se: 

Na fase de exploração, a impermeabilização do terreno efetua-se igualmente em áreas 

associadas aos pavimentos dos acessos (embora numa área um pouco mais reduzida do 

que a área afetada na fase de construção dado que não abrange as áreas, entretanto 

descompactadas). Considera-se um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida 

magnitude, certo, permanente, local, não se considerando que possa afetar a recarga global 

do sistema aquífero. 

Embora a área sob os painéis seja recuperada após conclusão das obras com regeneração 

da vegetação, existirá uma impermeabilização parcial do solo na área sob os painéis que 

ficará protegida da incidência direta da precipitação. No entanto, a escorrência da água da 

chuva nos painéis concentrará a chegada dessa água ao solo e a partir daí infiltra-se no 

terreno que, entretanto, iniciou o processo de regeneração da vegetação. Admite-se por 

isso que numa fase inicial o escoamento se processe de modo mais acelerado, dificultando 

a infiltração, mas após um ano ou dois a infiltração da água que escorre na superfície dos 

painéis infiltra-se totalmente, restabelecendo a infiltração lenta da água no solo. 
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Considera-se assim que o impacte negativo da redução temporária da capacidade de 

infiltração será pouco significativo, de magnitude reduzida, certo, temporário e de âmbito 

local, não se prevendo que possa afetar globalmente o sistema hidrogeológico. 

Realça-se que a área efetivamente impermeabilizada não ultrapassará os 180m2 (menos de 

0,02ha). Atentando na área total do terreno (21ha), reforça a análise efetuada. No que 

concerne ao aquífero, a afetação é, ainda, mais inexpressiva. 

Desta forma, não são identificados quaisquer impactes com significado ao nível das funções 

que justificam a classificação desta área na respetiva tipologia REN. Não existindo impacte 

identificado ao nível do projeto em análise, considera-se que não serão colocadas em 

causa, cumulativa e/ou especificamente as funções de “áreas estratégicas de proteção e 

recarga de aquífero”. 

Em síntese, considerando o genericamente exposto no EIA, pode aceitar-se que não são 

colocadas, de um modo relevante, em causa as funções que se pretendem salvaguardar nas 

“áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. Assim, entende-se que a posição final 

quanto a esta componente da apreciação deveria ficar dependente do parecer da Agência 

Portuguesa do Ambiente (APA). 

Quanto à restante apreciação da pretensão no âmbito da REN, é de referir que o regime 

jurídico da REN admite que a produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de 

energia renováveis (instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia 

renováveis nos termos do regime legal aplicável) possa ser aceite, mediante viabilização da 

CCDR, não sendo necessário o cumprimento de requisitos específicos, nos termos do 

constante da alínea f) do ponto II do anexo I da Portaria n.º 419/2012. 

A apreciação da conformidade do projeto, na sua totalidade, com os instrumentos de gestão 

territorial (IGT) vinculativos dos particulares tem de ser garantida também para efeitos de 

cumprimento do regime jurídico da REN. 

Conclusão REN 

Face à interferência da área em avaliação com REN do município de Palmela em vigor, a 

viabilização à instalação do projeto da Central Fotovoltaica no seu todo – que se entende 

corresponder ao assegurar da compatibilidade com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN – tem de 

concluir que: consta do anexo II do DL n.º 166/2008, na sua redação do DL n.º 239/2012, como 

isenta de / sujeita a comunicação prévia a esta CCDR; não coloca em causa as funções das 

respetivas áreas, nos termos do anexo I deste diploma legal; e observa as condições previstas 

no anexo I à Portaria n.º 419/2012. 

Relativamente ao primeiro aspeto, a pretensão está identificada no anexo II do DL n.º 

166/2008, na sua atual redação, especificamente na alínea f), do ponto II, como produção e 

distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, e está sujeita a 

comunicação prévia a esta CCDR. 
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Em relação ao segundo aspeto, considerando o exposto no EIA, pode aceitar-se que não são 

colocadas, de um modo relevante, em causa as funções que se pretendem salvaguardar nas 

“áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”.  

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com o extrato da carta de REN, a área de implantação do projeto interfere com 

áreas de REN que correspondem à tipologia “áreas de máxima infiltração”, atualmente 

designada por “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”. Considera-se que o 

projeto não coloca em causa as funções inerentes àquela tipologia de REN, uma vez que não 

são expetáveis impactes significativos na qualidade da água, na diminuição de infiltração de 

água no solo e no aumento de escoamento superficial. 

Quanto ao terceiro aspeto, não é necessário o cumprimento de requisitos específicos, nos 

termos do constante da alínea f) do ponto II do anexo I da Portaria supracitada. 

Do exposto, considera-se que o projeto é compatível com o RJREN. 

Conclusão setorial 

O presente projeto não colide com as orientações e normas do PROT AML.- Segundo o PDM 

de Palmela, o projeto insere-se em Alpiarça, o projeto insere-se predominantemente em 

“Espaço Natural”, sendo contiguo a Espaço Agrícola categoria I no limite noroeste, e a linha 

elétrica (à tensão 15 kV, com cerca de 390 m, que ligará Subestação do Pinhal Novo) recai em 

“Espaço Agroflorestal, de categoria II”.  

Verifica-se conformidade do projeto com as prescrições aplicáveis do PDM, desde que 

cumprido o RJREN (nos termos do artigo 22.º) e assegurados o parecer da CM de Palmela 

(nos termos do n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º) sobre a linha elétrica de ligação do projeto à rede 

elétrica, subestação do Pinhal Novo) e da REN Gasodutos/Setgás (nos termos do n.º7 do 

artigo24.º). 

Em matéria de REN, ponderados os requisitos do regime específico, verificando-se que o 

projeto não coloca em causa as funções das Áreas Estratégicas e recarga de aquíferos e que 

existe conformidade com o PDM, confirmado pelo parecer da CM de Palmela, a Ação/Uso em 

causa estará em condições de obter a comunicação prévia da CCDRLVT nos termos do n.º 1 

do artigo 22º do regime da REN (DL n.º 239/2012 de 2/11).  

Assim, assegurados os pressupostos indicados e sendo emitida DIA favorável ou favorável 

condicionada, a pronúncia do Ordenamento do Território será favorável para os efeitos do n.º 7 

do artigo 24º do regime legal da REN ((DL n.º 239/2012 de 2/11).  

Atenta a natureza das ações, os efeitos expectáveis face às caraterísticas do território e às 

prescrições/regras que lhe estão associadas, entende-se que o descritor Ordenamento do 

Território é pouco significativo nos impactes negativos e significativo nos positivos. 

5.4 Solo e Usos do solo  
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De acordo com o EIA os solos existentes na área de implantação do projeto correspondem a 

Solos Podzolizados. 

Relativamente à Capacidade de Uso, verifica-se que na área do projeto os solos apresentam 

reduzida capacidade de uso agrícola e com poucas ou moderadas limitações para pastagens, 

pertencendo à classe de capacidade de uso C e D. 

Relativamente ao uso atual do solo, constata-se que a área do projeto abrange 

maioritariamente áreas de culturas agrícolas de regadio, e duas pequenas áreas com 

vegetação natural, uma de montado que se caracteriza pela reduzida cobertura de sobreiros, e 

uma área de matos. 

A linha elétrica de ligação da Central Fotovoltaica à Subestação que faz a ligação à Rede 

pública de eletricidade será enterrada e desenvolver-se-á em grande parte da sua extensão ao 

longo de um caminho. Este percurso da linha torna os impactes sobre o solo e ocupação do 

solo insignificantes. 

Existe um troço inicial, dentro da área de estudo da Central Fotovoltaica, que atravessa a área 

de montado de sobro mas de acordo com o EIA não afetará nenhum exemplar de sobreiro. 

As principais atividades geradoras de impacte ambiental no solo e no uso do solo ocorrem 

essencialmente na fase de construção, já que na fase de exploração não existe a necessidade 

de intervencionar quaisquer novas áreas, nem de circular ou efetuar qualquer outro tipo de 

operações fora dos acessos estabelecidos durante a fase de construção. 

De acordo com o EIA, na fase de construção não se prevê qualquer movimentação de terras 

para nivelamento do terreno uma vez que a zona de implantação do projeto é relativamente 

plana e as estruturas metálicas de suporte dos módulos adaptam-se facilmente a terreno. 

No entanto há a considerar a movimentação de terras para os acessos internos, valas de cabos 

e abertura de caboucos para a construção do edifício de comando/posto de seccionamento. 

Os acessos não serão impermeabilizados e serão executados por camadas de tout-venant 

compactado com inclinação transversal para valeta drenante. 

Na fase de construção os trabalhos de limpeza de terrenos e de movimentação de terras, 

tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo ocorrer fenómenos 

de erosão e arrastamento de solos. Nesta fase, ocorrerá também a compactação de solos 

decorrente da movimentação de máquinas afetas à obra. 

Durante a fase de construção poderá ainda verificar-se a poluição do solo, em resultado de 

derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis, os quais poderão determinar impactes 

negativos, com significado variável em função dos solos presentes e da dimensão da 

ocorrência, e cuja magnitude depende da quantidade de substâncias envolvidas. No entanto, 

poderão ser minimizados. 
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Em conclusão, considera-se que de um ponto de vista do Solo e Uso do Solo e face à situação 

de referência descrita no EIA e às características do projeto, nada há a opor à sua 

implementação, desde que sejam adotadas medidas de minimização adequadas. 

5.5 Socioeconomia 

Caracterização da Situação de Referência 

O projeto desenvolve-se na Área Metropolitana de Lisboa, no distrito de Setúbal. 

A área destinada à implementação da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1 está inserida no 

concelho de Palmela, mais especificamente, na freguesia de Pinhal Novo. 

O concelho de Palmela ocupa uma área geográfica de 465 km2. Este concelho faz fronteira a 

norte com Benavente, a nordeste com o Montijo e Alcochete, a oeste com o Barreiro, a sul com 

Setúbal, a este com Vendas Novas, a noroeste com a Moita e Montijo e a sudeste com Alcácer 

do Sal. A área de estudo encontra-se a aproximadamente a 41 km de Lisboa (Ponte Vasco da 

Gama e A12). 

A área de estudo caracteriza-se por ser um terreno de características rurais. O aglomerado 

populacional mais próximo da área da futura central é Pinhal Novo que se encontra a 

aproximadamente 2,2 km de distância (linha reta) no sentido sudoeste, seguindo-se Alto do 

Estanqueiro/Jardia a 3 km no sentido noroeste e a localidade de Carregueira a cerca de 3,2 km 

de distância no sentido oeste.  

Existem ainda outras localidades na envolvente com maior densidade populacional, 

nomeadamente, a Moita a cerca de 6,5 km (sentido oeste), Montijo a cerca de 7,5 km (sentido 

noroeste), Palmela a cerca de 9 km (sentido sudeste) e Setúbal a cerca de 14 km (sentido sul). 

A aproximadamente 30 m do limite da área da futura central tanto no sentido Este, como no 

Oeste como no Sul, encontram-se várias habitações (cerca de 12 habitações). 

Para a caracterização da situação de referência da população o EIA apresenta dados relativos 

a população residente e sua evolução, taxas de natalidade e de mortalidade, estrutura etária da 

população e sua distribuição por nível de instrução. Apresenta também dados relativos ao perfil 

económico e produtivo da região bem como taxas de atividade e de desemprego. 

O EIA apresenta ainda uma caracterização correta e pormenorizada das infraestruturas, 

edifícios e habitações existentes na proximidade da futura linha elétrica. 

Os futuros locais de implantação dos painéis fotovoltaicos e corredor da linha elétrica não se 

encontram integrados em sítio da Rede Natura 2000 e em Rede Nacional de Áreas Protegidas. 

Impactes negativos na fase de construção: 

 Incómodo que as ações associadas à obra irão gerar nas populações afetadas, como é o 

caso dos habitantes e trabalhadores das freguesias de Pinhal Novo, povoações mais 

próximas da área de estudo e dos residentes de algumas casas dispersas.  
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 Aumento do tráfego de veículos, pesados e viaturas comerciais, nos acessos às obras e 

nas vias de comunicação, que conduzem a um aumento de emissões de poluentes para 

atmosfera, assim como de ruído, levando a uma alteração generalizada da qualidade 

ambiental, não só na área de intervenção mas também na sua envolvente, afetando 

principalmente os aglomerados populacionais e habitações particulares dispostas ao longo 

das diferentes vias de acesso nas imediações da área de implantação do Projeto. 

 Aumento da circulação de máquinas e veículos afetos às obras que poderão deteriorar 

alguns dos caminhos ou vias de comunicação, afetando a sua utilização normal pelas 

populações locais. 

 Possível condicionamento do trânsito devido às perturbações que se preveem 

principalmente para as estradas N252 que liga Pinhal Novo a Palmela, a estrada CM1024 

que liga o local da futura central à Moita, a Rua das Sesmarias Considera-se este impacte 

negativo, de magnitude reduzida, significativo, de âmbito local, certo, temporário, 

reversível, imediato, direto, mas mitigável pela escolha de trajetos que evitem o 

atravessamento de povoações. 

 Constrangimentos no fluxo de tráfego, pelo natural aumento da circulação de máquinas e 

veículos afetos à obra e pela deslocação lenta que lhes é característica, como também 

pelo desgaste e deterioração que provocam nas vias de circulação, com implicações nos 

padrões de mobilidade; 

 O aumento do tráfego de veículos, pesados e viaturas comerciais, nos acessos às obras e 

nas vias de comunicação, ainda que reduzido, poderá perturbar o quotidiano dos 

habitantes, nomeadamente os aglomerados populacionais e habitações particulares 

dispostas ao longo das diferentes vias de acesso, nas imediações da área de estudo e na 

área de implantação da central, este impacte é considerado negativo, de magnitude 

reduzida, significativo, de âmbito local, certo, temporário, reversível, imediato e direto, mas 

mitigável, pelas razões já atrás evocadas. 

Impactes positivos na fase de exploração 

 Benefícios económicos para a região onde se inserem, tendo em conta o valor do 

investimento que se estima em aproximadamente 11,5 milhões de euros; 

 Contributo para atingir as metas nacionais de produção de energia elétrica através de 

fontes renováveis. 

 Criação de postos de trabalho durante as três fases do Projeto (construção, exploração e 

desativação). Considera-se este impacte positivo, de magnitude reduzida, pouco 

significativo, de âmbito regional, certo, temporário, reversível, imediato, e direto. 

 Dinamização da economia local/regional, promovendo um aumento da atividade 

económica nas freguesias abrangidas e adjacentes ao Projeto, em setores como a 

construção, restauração e alojamento, traduzindo-se num impacte positivo, de magnitude 
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reduzida, pouco significativo, de âmbito regional, certo, temporário, reversível, imediato, 

direto. 

Conclusão Sectorial 

Os impactes que o Projeto terá na socio economia na fase de construção serão positivos, 

principalmente no âmbito local.  

As contrapartidas financeiras atribuídas ao município e juntas de freguesia, bem como, o facto 

de a eventual adjudicação de empreitadas e contratação de mão-de-obra ser feita localmente, 

constituem impactes positivos de âmbito local, significativos e de magnitude moderada. 

O fornecimento de energia elétrica à rede, a partir da energia solar, e, por conseguinte, de 

energia renovável, irá contribuir para reduzir a produção de energia com base em combustíveis 

fósseis, reduzindo ao mesmo tempo a dependência energética nacional, o que constituirá um 

impacte positivo, ao nível nacional, de magnitude elevada, provável, reversível e muito 

significativo.  

Em termos de tráfego rodoviário, considera-se que os impactes gerados com este Projeto 

serão negativos, de magnitude reduzida, certos, temporários, reversíveis e localmente 

significativos, associados principalmente ao aumento de circulação nos caminhos envolvidos, 

ao transporte dos módulos fotovoltaicos e infraestruturas pré-fabricadas, à eventual 

deterioração dos mesmos caminhos bem como ao ruído gerado pelo funcionamento dos 

demais veículos e máquinas. 

5.6 Sistemas ecológicos 

Segundo o EIA, a amostragem foi realizada em 20 de abril de 2018. Esta campanha de 

amostragem pretendeu registar o maior número de espécies possível, nomeadamente as que 

revelam um desenvolvimento vegetativo e reprodutivo num curto espaço de tempo (início da 

Primavera), garantindo assim uma inventariação mais fidedigna das diferentes comunidades 

presentes. 

De acordo com o EIA, o presente Projeto enquadra-se fora de áreas com elevado interesse 

conservacionista, classificadas ao abrigo da Diretiva Habitats (RCM nº 142/97 de 28 de Agosto 

(Fase I) e da RCM nº 76/2000, de 5 de Julho (Fase II), alterado pela Diretiva n.º 2013/17/UE, 

do Conselho, de 13 de maio de 2013), como os Sítios de Importância Comunitária (SIC). 

Segundo o EIA, a área de implantação do Projeto, revela pouco interesse de conservação, 

quer pela sua localização geográfica, quer pelas condições de uso atuais. 

O estudo realizado fundamentou-se em ferramentas do Sistema de Informação Geográfica 

(SIG), nomeadamente no Software ArcGIS 10.1 para Windows. O EIA refere que se recorreu à 

informação retida na projeção espacial georreferenciada, carta de habitats naturais que 

constam na Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013  



 
AIA n.º 3216 | Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1 | Parecer da Comissão de Avaliação  27 
 

Segundo a cartografia de habitats naturais efetuada, a área de estudo apenas apresenta 3,44% 

da sua cobertura vegetal enquadrada nas formações florísticas classificadas pela Diretiva n.º 

2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, 

Na totalidade da área cartografada, apenas se registou a presença de 1 habitat contemplado 

na Diretiva n.º 2013/17/UE, habitat sem estatuto de prioritário, ou seja, que não se encontra 

ameaçado de desaparecimento, quer pela vasta área de distribuição natural que apresenta, 

quer pela pressão antrópica a que está submetido. 

Na área da Central Fotovoltaica, da sobreposição do Projeto com os habitats naturais 

cartografados, pode constatar-se que não existe intersecção  

Segundo o EIA, a caracterização do estado atual das comunidades de fauna iniciou-se pela 

consulta, tratamento e sistematização de dados bibliográficos e cartográficos, a nível local e 

regional e pela definição da Área de Estudo, que corresponde à área que é diretamente ou 

indiretamente afetada pelas diferentes componentes do Projeto. 

Para a caracterização da fauna foram considerados os grupos biológicos mais suscetíveis de 

serem afetados pelo projeto em análise: herpetofauna (anfíbios e répteis), avifauna e 

mamofauna.  

Foi realizada uma saída de campo no dia 20 de abril 2018 para prospetar os biótopos 

presentes e identificar a utilização dos mesmos pelas espécies ocorrentes ou potencialmente 

ocorrentes. O trabalho de campo consistiu na caracterização das comunidades vegetais 

(biótopos) que permitiram prever quais as espécies potenciais atendendo aos seus requisitos 

habitacionais e distribuição geográfica e na inventariação de espécies in situ através de 

observação direta e indireta com a identificação de vestígios recorrendo a transeptos. 

Devido a características, como a elevada mobilidade da maioria das espécies de vertebrados, 

os comportamentos esquivos, a fenologia ou os períodos de atividade, a detetabilidade pelos 

trabalhos de campo desenvolvidos apenas é possível para algumas das espécies que ocorrem 

na área de estudo, pelo que se recorreu à avaliação da informação bibliográfica tendo por base 

os biótopos existentes.  

Na área do Corredor da Linha elétrica, da sobreposição do Projeto com os habitats naturais 

cartografados, pode constatar-se que existe intersecção. 

O presente projeto de implantação da Linha Elétrica associada à Central Fotovoltaica de Pinhal 

Novo 1 revela que esta será enterrada em vala e que predominantemente se desenvolve ao 

longo de uma estrada existente.  

Durante a fase de construção da Linha Elétrica associada à Central Fotovoltaica de Pinhal 

Novo 1 prevê-se essencialmente a ocorrência de duas ações, a abertura de valas e o aumento 

da deslocação de máquinas, veículos e pessoas. Nestas ações vislumbra-se uma afetação 

direta, causada pela destruição da vegetação ao longo do corredor da infraestrutura, assim 
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como afetações indiretas, resultantes do aumento de poeiras na atmosfera e pelo pisoteio que 

poderá ocorrer na área envolvente.  

O principal impacte associado a estas ações corresponde à destruição de uma área de matos 

(0,009 ha) e da vegetação herbácea que se desenvolve no sobosque do montado (0,008 ha). 

Por se tratar de áreas muito reduzidas, e por as afetações se revelarem bastante localizadas e 

com carácter temporário, considera-se que os impactes resultantes sejam maioritariamente 

negativos, diretos/indiretos, de baixa significância e reduzida magnitude, temporários, 

prováveis, locais, reversíveis e pouco significativos. A baixa significância deste impacte resulta 

do Projeto se desenvolver maioritariamente ao longo de uma estrada, não implicando nessa 

extensão a destruição de qualquer unidade florística ou habitat. 

Avaliação de impactes 

 Destruição de uma vasta área atualmente colonizada por searas e hortas (17,92 ha). Esta 

área corresponde à implantação dos módulos fotovoltaicos (17,16 ha), onde se construirá 

o estaleiro (0,06 ha), na área referente aos traçados dos acessos e das valas (0,41 ha), na 

respeitante à Casa de Controlo (0,02 ha), postos de transformação (0,06 ha) e na 

envolvida para a construção da vedação (0,19 ha). Esta comunidade florística não se 

enquadra nos habitats da Diretiva n.º 2013/17/EU, assumindo os impactes um carácter 

negligenciável; 

 Afetações em 0,21 (ha) do potencial tojal-esteval psamófilo que se está a estabelecer no 

extremo nordeste da Central fotovoltaica. Estas afetações encontram-se relacionadas com 

a construção dos módulos fotovoltaicos 0,16 (ha) e com a construção dos acessos 0,02 

(ha), sendo ainda de ter em conta as perturbações de ordem temporária causadas pela 

construção da vedação 0,01 (ha) e do Posto de Interligação/Seccionamento (0,01 ha). 

Para minimizar os impactes, esta área deverá ser gerida por forma a compatibilizar a 

presença dos matos com a eficiência dos painéis. No presente estudo foram ainda 

indicadas medidas de minimização que visam preservar os sobreiros existentes. Este 

impacte considera-se negativo, pouco significativo, direto, reversível, local e de magnitude 

reduzida; 

 Eventual dano ou morte de espécies existentes na vegetação circundante, da área de 

intervenção, por descuido de manipulação de máquinas. Este impacte considera-se 

negativo, pouco significativo, direto, temporário, local e de magnitude reduzida; 

 Antropização do coberto vegetal na área envolvente do Projeto. Os níveis de perturbação 

sobre as formações vegetais na envolvente poderão aumentar ligeiramente face ao que 

atualmente se observa, podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um 

aumento do desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte considera-se negativo, 

indireto, de magnitude reduzida, temporário, provável, local, reversível e pouco 

significativo. 
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 Perturbação causada pela elevada presença humana e de maquinaria pesada 

 As ações de limpeza e desmatação poderão afetar a presença das aves (efeito de 

exclusão) em virtude do grau de perturbação que lhe está associado. Este impacte poderá 

ser diminuído em resultado da elevada mobilidade das aves e da existência de biótopos 

adequados na área envolvente à área de intervenção. Prevê-se que o impacte sobre as 

aves seja negativo, de magnitude reduzida, indireto, temporário e reversível 

 As ações de limpeza e desmatação acarretarão sobretudo perda e degradação do espaço 

biótico para os mamíferos. Espera-se que o impacte sobre os mamíferos seja negativo, de 

magnitude reduzida, direto, temporário e reversível. 

 A alteração do coberto vegetal poderá conduzir a alterações dos refúgios de répteis e 

anfíbios, bem como à alteração da disponibilidade alimentar. Considera-se que o impacte 

sobre anfíbios e répteis seja negativo, de magnitude reduzida, indireto temporário e 

reversível,  

 O movimento de terras, poderá irá alterar o coberto vegetal, originando alterações da 

disponibilidade alimentar para a avifauna, pois a alteração das características do coberto 

vegetal poderá conduzir a alterações nas populações de sementes, invertebrados e outras 

presas. O impacte esperado sobre as aves é negativo, de magnitude reduzida, indireto, 

temporário e reversível. 

Conclusão setorial 

De uma forma geral e atendendo às principais ações e impactes derivados das fases de 

construção, exploração e desativação da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1, considera-se 

que as espécies inventariadas na área do Projeto serão afetadas de forma negativa, embora 

estas afetações sejam temporárias, locais e reduzidas.  

Considera-se também que os impactes terão uma importância insignificante na fauna. 

Particularmente para as espécies mais preocupantes do ponto de vista da conservação, os 

impactes serão minimizados em todas as fases prevendo-se que as intervenções tenham 

afetações pouco significativas. 

Para o grupo de répteis e anfíbios não se esperam afetações significativas nos biótopos 

existentes pelas perturbações causadas. 

Para as espécies de aves também não se preveem impactes significativos, pois, a área de 

implementação do Projeto apresenta-se pouco diversa em termos habitacionais. 

Quanto aos mamíferos, devido à escassa disponibilidade de habitat, o grupo mais preocupante 

corresponde aos micromamíferos, não sendo expectáveis grandes impactes. 

Assim, a ausência de perda de habitats com valor de conservação, leva a que se considere 

que os impactes sejam negativos, com reduzido significado, reduzida magnitude, certos, de 

ordem local, e reversíveis a longo prazo. 
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5.7 Património cultural 

Caracterização da Situação de Referência 

Para efeitos da caraterização da situação de referência do fator ambiental Património Cultural a 

metodologia usada teve por base a Circular “Termos de Referência para o Descritor Património 

Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de 

Arqueologia a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra ao 

trabalho de campo, de prospeção sistemática da área de incidência do projeto. 

Foi considerada uma área de enquadramento histórico com o objetivo de conhecer o contexto 

histórico do território abrangido pelo projeto.  

A área de incidência do projeto (AI) corresponde a cerca de 25 ha, atualmente integrados numa 

área de ocupação agrícola estruturada em torno de um pivot de rega. 

Para a área de estudo AE) da Linha Elétrica corresponde a um corredor de 10 metros para 

cada lado, centrado ao eixo da vala, que corresponde à área do caminho existente. 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa bibliográfica e documental da AE que incluiu a 

consulta das bases de dados patrimoniais e dos IGT, seguida da prospeção arqueológica 

sistemática da AI do projeto. 

Os trabalhos de levantamento documental realizado não revelaram a presença de imóveis 

classificados ou em vias de classificação na área de incidência do projeto. 

O EIA refere que são escassos «os arqueossítios documentados no território da atual freguesia 

de Pinhal Novo», assinalando o sítio Olho da Telha / Rio Frio – vestígios de olaria de período 

romano (CNS: 35453), que dista cerca de 4 km para nascente da área de Estudo. No território 

do concelho do Montijo a «cerca de 2,6 km da área em estudo», registam-se vestígios que 

remontam ao paleolítico, designadamente no Campo de Futebol dos Águias Negras – estação 

de ar livre (CNS: 27938 e 23310) e algumas centena de metros desta estação, na zona de 

Lagoa do Macedo (CNS: 27937) encontra-se documentada a existência de materiais líticos, 

embora desprovidos de contexto arqueológico (lascas, núcleos, restos de talhe de quartzito, 

sílex e anfibolito)» (idem, p. 173).  

Considera assim que, embora este território «não apresente uma significativa concentração de 

vestígios de ocupação arcaica, encontra-se no ponto de passagem e de cruzamento de rotas e 

caminhos antigos, nomeadamente, a Estrada dos Espanhóis, a Rota dos Círios da Atalaia e o 

caminho-de-ferro» (idem). 

Foram realizados trabalhos de prospeção arqueológica sistemática na AI do projeto e do 

corredor da LE. As «características gerais do terreno consistem numa morfologia aplanada e 

suavemente ondulada, de terrenos arenosos» (idem, p. 175).  

As «condições de visibilidade do solo variam em função da ocupação do solo», com áreas de 

razoável visibilidade «resultantes de um limitado desenvolvimento da cultura de cenouras no 

quadrante nordeste, não constituindo um significativo obstáculo à superfície do solo e eventual 
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deteção de vestígios» e outra com «condições adversas, resultantes do desenvolvimento das 

culturas cerealíferas presentes nos dois quadrantes a sul, que devido à densidade e ausência 

de espaçamento entre plantas, inviabiliza a observação do solo». Refere que «é visível à 

superfície do solo agrícola uma acentuada contaminação por entulhos, designadamente 

fragmentos de tijolo e brita provenientes de construção civil que dificulta particularmente a 

deteção de outras potenciais realidades mais arcaicas» (idem, p. 175-178).  

Salienta no entanto, «o facto de o Projeto se enquadrar histórica e geograficamente num 

território envolvente no qual se registam referências a achados da Pré-história e vestígios de 

ocupação romana» (idem, p. 178). 

Assim, relativamente ao fator património cultural os trabalhos de levantamento de informação 

bibliográfica e documental e a prospeção arqueológica na área de incidência do Projeto não 

revelaram a existência de qualquer elemento patrimonial. 

Avaliação de impactes 

A implementação do projeto implica na fase de construção um conjunto de ações passíveis de 

provocar impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre eventuais vestígios 

arqueológicos, nomeadamente a desmatação/desarborização e limpeza do coberto vegetal e a 

intrusão no subsolo (movimentação, modelação e revolvimento do solo e subsolo relacionados 

com a abertura de acessos e valas, movimentações de maquinas e equipamentos, instalação 

de estaleiro, áreas de depósito de materiais e implantação / construção de infraestruturas, 

execução de plataformas de betão sobre as quais assentarão os edifícios prefabricados para 

alojar os Postos de Transformação/Centros Inversores, o Posto de Interligação/Seccionamento 

e a Casa de Controlo e recuperação paisagística das áreas intervencionadas).  

De acordo com o EIA «não se verificam quaisquer situações de impacte direto ou potencial 

impacte indireto sobre património devido à implantação de infraestruturas» (idem, p. 273). 

Ainda assim, e embora a pesquisa bibliográfica e os trabalhos de prospeção não tenha 

revelado a presença de ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto, avaliados os 

impactes e dadas as condições de visibilidade do terreno, o EIA preconiza a implementação 

medidas de minimização gerais que incluem a reprospeção sistemática do solo, livre de 

vegetação, após a desmatação do terreno, numa fase prévia à escavação e o 

acompanhamento arqueológico e dos trabalhos de escavação de terras. 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de 

impactes sobre o património arqueológico durante a fase de obra, fase esta potencialmente 

impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos quer pela 

vegetação, quer pelo solo e subsolo, pelo que se considera ser necessária a adoção das 

medidas inseridas neste parecer para a Fase Prévia e Fase de Construção, de modo a garantir 

a salvaguarda de património arqueológico que possa existir e que não tenha sido detetado. 

Conclusão setorial 
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Verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos, diretos e indiretos sobre 

ocorrências patrimoniais, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e 

remoção da camada vegetal, bem como a intrusão no subsolo (movimentação e revolvimento 

do solo e subsolo relacionados com a escavação e, ainda, circulação de máquinas, áreas de 

empréstimo e depósito e a abertura/beneficiação de caminhos de serventia). 

Face ao exposto, considerando que os impactes do projeto sobre o Património são suscetíveis 

de serem minimizados através da adoção das medidas previstas para o Fator Património 

Cultural constantes do presente parecer, concluiu-se que projeto se apresenta viável no 

contexto deste fator ambiental. 

5.8 Paisagem 

Análise Estrutural e Funcional da Paisagem 

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela 

identificação e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos 

e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em 

Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al. (2004), a Área de Estudo a uma escala regional 

(macroescala) insere-se no Grupo de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo N – Área 

Metropolitana de Lisboa – Sul. Dentro deste grupo, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Outra 

Banda Interior” (n.º 80).  

 

Fonte: EIA, 2018 

No EIA foram identificadas 11 Subunidades Homogéneas de Paisagem, cuja caracterização foi 

realizada de acordo com as condições biofísicas: "Áreas sociais"; "Rede de Linhas Elétricas"; 
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"Rede viária"; "Equipamentos/Infraestruturas gerais"; "Pedreiras"; "Área agrícola"; "Povoamento 

florestal"; "Montado"; "Matos Vegetação arbustiva" e "Planos de água". 

As componentes do Projeto localizam-se fundamentalmente na subunidade de paisagem “Áreas 

Agrícolas”, mas também se sobrepõe ou interfere marginalmente com outras subunidades como 

“Áreas sociais”, ”Montado”, “Equipamento/infraestruturas gerais”. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Os mesmos são 

passíveis de representação gráfica em cartografia e que se passam a caracterizar por análise desta. 

Qualidade Visual  

De acordo com a Carta de Qualidade Visual, apresentada no EIA, grande parte do território delimitado 

pela Área de Estudo é classificado como apresentando Qualidade Visual “Média” conferida sobretudo 

pelas áreas agrícolas. As áreas com “Elevada” correspondem a zonas de matos, de montado ou de 

pequenos planos de água. As áreas com Qualidade Visual “Reduzida” são pontuais e, relativamente, 

reduzidas em número e em área; surgem associadas a áreas degradadas, rede viária, equipamentos, 

pedreiras e áreas industriais.  

  

Fonte: EIA, 2018 

A área de implantação da Central fotovoltaica insere-se em área considerada como tendo “Média”. 

Capacidade de Absorção  

Grande parte do território em estudo caracteriza-se por apresentar Capacidade de Absorção 

“Elevada”. Esta classe tem uma representação de grande continuidade física de área ao contrário das 

duas outras classes que surgem mais espacialmente mais fragmentadas e em áreas com muito 

menor expressão dimensional, sobretudo na metade nascente da Área de Estudo. Na metade poente, 

a classe de “Média” tem uma expressão já mais significativa, embora muito fragmentada. 
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Fonte: EIA, 2018 

A área de implantação da Central fotovoltaica insere-se em área que se considerada como tendo 

Capacidade de Absorção Visual, predominantemente “Elevada”. Na faixa mais a sul, junto à vedação, 

revela-se como mais exposta assim como a área de implantação mais a norte, onde a classe 

“Reduzida” tem alguma expressão.  

Sensibilidade Visual  

Grande parte do território situa-se na classe de Sensibilidade Visual “Reduzida” de acordo com a 

Carta apresentada. As áreas de “Média” correspondem às zonas de matos. 

As áreas com “Elevada” correspondem a zonas de montado ou de pequenos planos de água. As 

áreas com Qualidade Visual “Média” são ainda bastante expressiva em área e em continuidade 

territorial. 
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Fonte: EIA, 2018 

A área de implantação da Central fotovoltaica insere-se em área considerada como tendo 

Sensibilidade Visual “Reduzida” e “Média” no limite sul da central e no “quadrado” da área mais a 

norte. 

Identificação e Avaliação de Impactes 

A implantação de um parque fotovoltaico gera necessariamente a ocorrência de impactes negativos 

na paisagem. Os impactes na paisagem que ocorrem na Fase de Construção, decorrem sobretudo e, 

em primeira instância, da intrusão visual que as ações associadas à desarborização, desmatação, 

alteração da morfologia, à montagem e presença progressiva dos painéis solares introduzirão no 

território.  

As ações atrás referidas conduzem em simultâneo à criação de impactes estruturais, que ocorrerão 

durante a Fase de Construção, resultantes da alteração do uso do solo e da morfologia. 

Gradualmente, ou não, estas alterações físicas, traduzem-se também em impactes de natureza visual 

ou cénica, que embora gerados durante a Fase de Construção, podem transitar e permanecer 

durante a Fase de Exploração, a par do também impacte visual imposto pela presença permanente 

dos painéis fotovoltaicos e de outras componentes do Projeto, como os postos de transformação, de 

comando e de seccionamento.  

Fase de construção 

Impactes estruturais 

São impactes associados às áreas de implantação dos setores dos painéis fotovoltaicos, postos de 

transformação, comando e de seccionamento, assim como à abertura de novos acessos e de valas. 

Nem todos as referidas componentes têm igual impacte, fundamentalmente sobre a vegetação. A 
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implantação da Central implicará uma perda área agrícola mas que não se considera, por um lado, 

uma afetação significativa em termos de perda de área e, por outro, a representatividade desta é 

elevada na Área de Estudo.  

Central Fotovoltaica 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo - Desmatação:  

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida magnitude e pouco 

significativo. 

 Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco 

significativo. 

 Alteração da topografia: abertura de novos acessos e beneficiação e alargamento dos 

existentes. - Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude 

e pouco significativo.  

Impactes visuais 

No que se refere a impactes visuais, durante a Fase de Construção, de acordo com a bacia visual 

potencial do projeto os mesmos ficarão, sobretudo, confinados à área de implantação. Poderão ser 

percecionados por observadores residentes nas habitações mais próximas (Rua Alto do Cascalho), e 

logo a sul da área, ou mais afastados (Rua da lagoa do Andrade), e para poente. Potencialmente, a 

central poderá ser percepcionada a partir da N252, que se desenvolve a ponte desta com uma 

orientação NO-SE.  

Contudo, estando-se perante um relevo aplanado e não havendo observadores em situações 

cimeiras a área da central torna-se pouco exposta. Por outro lado, o número de observadores é em 

número relativamente reduzido a que acresce, terem uma distribuição dispersa. Nestes termos, não 

só pequenas variações de cota do relevo, como a presença de vegetação e o próprio edificado 

contribuem fortemente para que o impacte visual não se propague de forma significativa para o 

exterior.  

 Desordem visual: decorrente das diversas ações que terão lugar, de forma dispersa, pelas 

diversas áreas de intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja sobrepor-se 

temporalmente. Presença (movimento/construção) em obra de um conjunto dos elementos fixos 

e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: estaleiro, circulação de veículos e de 

outra maquinaria pesada envolvidos no transporte de equipamento e materiais, execução dos 

caminhos e valas – aterros, terraplenos e escavação -, desmatação, desflorestação e transporte 

de resíduos florestais. No seu conjunto contribuem temporariamente para a perda de qualidade 

cénica do local.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude e 

pouco a significativo (muito pontualmente). 
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 Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de 

desmatação e movimento de terras - escavação e aterros - de terraplenos, valas e de acessos e 

circulação de veículos pesados, ou não.  

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário, reversível, reduzida a média magnitude e 

pouco significativo. 

Durante a Fase de Exploração 

Impactes visuais das componentes do Projeto 

Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e 

permanente das alterações introduzidas na Fase de Construção, que, em parte ou no seu todo, 

possam ter. Os impactes serão tanto mais significativos quanto mais as alterações, introduzidas na 

referida fase, forem disruptivas e mais expostas visualmente estiverem as áreas onde essas ocorrem.  

No caso do Projeto em avaliação, o impacte negativo principal resulta de se operar a substituição da 

“camada superficial” definida pelo coberto vegetal, ainda que temporário, por uma outra, composta 

por painéis fotovoltaicos, cuja natureza é artificial.  

A instalação dos painéis solares (mesas) em cada setor e a sucessão de setores, adjacentes, 

segundo uma superfície mais ou menos contínua, sobreelevada a cerca de 0,5m do solo, com o topo 

dos painéis a cerca de 2 m, conduzirá a uma alteração visual significativa. A sua expressão visual é 

artificial e contribui para a perda de valor cénico natural da paisagem. 

Central Fotovoltaica 

Os impactes visuais do Projeto sobre o território definido pela Área de Estudo são obtidos através da 

bacia visual potencial, gerada para a situação mais desfavorável, ou seja considerando apenas o 

relevo sobre o qual é projetada. A carta, ou a cartografia, resultante ou produzida permite visualizar a 

expressão gráfica do impacte visual sobre o território. Da sua análise, verifica-se que o impacte visual 

negativo gerado pela Central se projecta, sobretudo, na área confinada à de implantação. Poderão 

ser percecionados por observadores residentes nas habitações mais próximas (Rua Alto do 

Cascalho), e logo a sul da área, ou mais afastados (Rua da lagoa do Andrade), e para poente. 

Potencialmente, a central poderá ser percepcionada a partir da N252, que se desenvolve a ponte 

desta com uma orientação NO-SE. 

Contudo, estando-se perante um relevo aplanado e não havendo observadores em situações 

cimeiras a área da central torna-se pouco exposta. Por outro lado, o número de observadores é em 

número relativamente reduzido a que acresce, terem uma distribuição dispersa. Nestes termos, não 

só pequenas variações de cota do relevo, como a presença de vegetação e o próprio edificado 

contribuem fortemente para que o impacte visual não se propague de forma significativa para o 

exterior.  

No que se refere à afetação da integridade visual das áreas que apresentam Qualidade Visual 

“Elevada”, apenas sobre uma reduzida parte das mesmas se fará sentir o impacte visual negativo, 
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atenuado, nalguns casos pela distância ou obstáculos (naturais e/ou artificiais), fazendo tender, 

nesses casos o impacte para pouco significativo. 

Numa apreciação global do impacte visual associado à presença da Central Fotovoltaica, considera-

se: 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude e 

pouco significativo. 

Postos de Transformação, Postos de Seccionamento e Postos de Comando 

No que se refere aos impactes associados a estas componentes, não se consideram relevantes. Os 

mesmos ficarão dispersos e, maioritariamente, ocultos pelos próprios painéis da Central Fotovoltaica. 

- Impacte negativo, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude e pouco 

significativo. 

Impactes visuais cumulativos 

Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de outras 

estruturas e/ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam 

para a alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem. 

Ao nível da análise de impactes cumulativos identificam-se na Área de Estudo, outros projetos de 

igual tipologia, mas ainda não implementados: Quinta Brejo do Lobo (16,18 ha); Espinhaço de Cão 

(23,74 ha) e Pinhal Novo (50,52 ha). 

 

Fonte: EIA, 2018 
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Localizando-se todos dentro da Área de Estudo e muito próximos a sua presença configurará um 

impacte significativo promovendo a desqualificação cénica da Paisagem com desaparecimento de 

áreas mais naturalizadas de mato e com Qualidade Visual “Elevada” e de áreas agrícolas. 

Relativamente a outros projetos, de diferente tipologia, e existentes, podem-se referir a rede 

rodoviária (A12 e nós), subestação, linhas elétricas aéreas, a ETAR, pedreiras, áreas industriais, 

oficinas e áreas artificializadas de maior escala disruptivas com a Paisagem. 

Relativamente às linhas elétricas aéreas existentes são várias as cruzam a Área de Estudo. As 

mesmas são responsáveis pelo seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão 

visual na Paisagem. No seu conjunto as linhas eléctricas aéreas contribuem para uma maior 

descaracterização visual do território, dado o maior alcance do impacte visual, sobretudo dos seus 

apoios verticais, ainda que, por vezes, possam não introduzir alterações físicas do território 

significativas. 

Relativamente aos impactes cumulativos entre as diversas componentes do Projeto em avaliação, 

não se consideram relevantes. 

No conjunto, os diversos projetos existentes, e futuros, representam um impacte visual negativo sobre 

a Paisagem e contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do 

território. Os mesmos são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do 

carácter da Paisagem. 
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6. PARECERES EXTERNOS 

Tal como referido na Introdução, dadas as afetações em causa e de forma a complementar a 

análise da CA, foram solicitados pareceres específicos a várias entidades, tendo sido recebido, 

até à data de fecho do presente Parecer, respostas das seguintes entidades: Direção Regional 

de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), EDP Distribuição e Divisão de 

Gestão do Ar e Ruído do Departamento de Gestão Ambiental (APA/DGA.DGAR). 

A leitura dos referidos pareceres pode ser efetuada por consulta ao Anexo II do presente 

Parecer. 

 Câmara Municipal de Palmela (CMP) 

A CMP não se opõe ao projeto da Central Fotovoltaica de Pinhal de Novo 1 informando que a 

área onde se pretende instalar o parque fotovoltaico é de acordo com a classificação 

preconizada pelo Plano Diretor Municipal de Palmela (PDM), abrangida por solos classificados 

como Espaços Naturais e Espaços Canais. Neste âmbito, refere que a produção de e 

distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis é, nos termos do n. 2 e 3 do 

Artigo 20º do regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) e alínea f) do ponto do Anexo II, 

considerado como um uso e ação compatível com os objetivos de proteção ecológica e 

ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN e está 

sujeito ao regime da comunicação prévia, previsto no Artigo 22.º do citado diploma, e validação 

prévia da CCDRLVT. 

Por fim, informa que, caso se mostre necessário levar a efeito uma operação urbanística com 

vista à efetivação do pretendido, deve ser acautelado o previsto no DL n. 555/99, de 16 de 

Dezembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo DL n. 136/2014 de 09 de 

Setembro que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

 Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT) 

O parecer da DRAP-LVT informa que na área do projeto existem condicionalismos à sua 

execução, designada mente: 

─ Restrição de utilidade pública da Reserva Agrícola Nacional (estabelecida pelo Decreto-

Lei n.° 73/2009, de 31 de março, na sua atual redação conferida pelo Decreto-Lei n.° 

199/2015, de 16 de setembro, e regulamentada pela Portaria n.° 162/2011, de 18 de abril) 

em que a viabilidade de utilizações não agrícolas dependerá da demonstração da 

conformidade da pretensão perante o disposto nos artigos 21.° a 23.° do Decreto-Lei n.° 

73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.° 199/2015, de 16 de setembro, 

onde a DRAPLVT se pronuncia em sede da Entidade Regional da Reserva Agrícola de 

Lisboa e Vale do Tejo, órgão colegial que integra e preside. 

─ Áreas protegidas ou de reserva no âmbito do Programa de Ação para a Zona Vulnerável a 

nitratos de origem agrícola do Tejo (definido pela Portaria n.° 259/2012, de 28 de agosto). 
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Refere ainda que na área de implantação do projeto existem culturas hortícolas de regadio e 

áreas de pastagem natural / culturas temporárias. Nesse sentido, alerta o promotor do projeto 

para “serem acauteladas as situações que venham a condicionar a atividade agrícola existente, 

que porventura tenham sido objeto de ajudas públicas, como sejam áreas regadas por 

sistemas de rega por pivot.” Por fim refere da análise dos documentos apresentados e dos 

elementos disponíveis não resulta claro que o projeto não se sobrepõe a áreas de RAN.  

Face ao exposto, a DRAP-LVT menciona que por entender que os fatores ambientais foram 

devidamente equacionados, através da identificação e avaliação dos impactes positivos e 

negativos (nas fases de construção, exploração e desativação), bem como pela identificação 

das medidas ou técnicas de minimização/compensação e de monitorização dos impactes, 

emite parecer favorável condicionado à necessária validação de não ocupação de solos da 

RAN e subsequente cumprimento do estabelecido pelo artigo 16° do Regulamento do PDMP 

no que respeita à utilização adequada dos Espaços Agrícolas Categoria I dependendo a 

viabilidade de utilizações não agrícolas da demonstração da conformidade da pretensão 

perante o disposto nos artigos 21.° a 23.° do Decreto-Lei n.° 73/2009, de 31 de março, alterado 

pelo Decreto-Lei n.° 199/2015, de 16 de setembro, onde a DRAPLVT se pronuncia em sede da 

Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e Vale do Tejo, órgão colegial que integra e 

preside.  

 EDP Distribuição 

A EDP Distribuição refere que: “por parte da EDPD não existem objeções ao desenvolvimento 

do projeto, desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos: 

1. (…) 

2. No local previsto para a instalação da Central Fotovoltaica existe uma linha de 

Média Tensão de 15KV (ST15-71 Pinhal Novo - Zona Industrial de Carrascas) e 

uma linha de Alta Tensão de 60KV (LN60-157 Algeruz - Pinhal Novo), que 

poderão constituir um conflito ao desenvolvimento do projeto; 

3. Relativamente à infraestrutura da RESP documentada no ponto anterior, devem 

ser garantidas as respetivas servidões e respeitada as distâncias de segurança 

regulamentares (nos termos da legislação em vigor), impostas pelo Decreto 

Regulamentar n2 1/92 de 18 de fevereiro de 1992, e as normas e 

recomendações da DGEG e do Operador de Rede, nomeadamente garantir o 

acesso permanente à infraestrutura elétrica de serviço público, quer de pessoas 

quer de meios, não sendo necessário qualquer autorização específica para o 

efeito; 

4. Eventuais alterações às redes RESP referidas que possam colidir com o 

desenvolvimento do projeto, terão que ser solicitadas à EDP Distribuição, com a 

devida antecedência, para que possam ser estudadas e avaliada a imputação de 

encargos à Entidade Requerente.” 
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 Divisão de Gestão do Ar e Ruído do Departamento de Gestão Ambiental 

(APA/DGA.DGAR) 

A DGA.DGAR da APA informa que devido às previsões de ruído particular na fase de 

exploração, na ordem dos 35 dB(A) durante o período diurno, considera-se desnecessária a 

implementação do programa de monitorização proposto no EIA. No entanto, indica a 

necessidade de introdução de duas medidas de minimização para a fase de construção, 

incluídas no capítulo 9 deste parecer. 

Na sequência da informação veiculada pelos pareceres externos, as diferentes preocupações e 

questões acima sintetizadas foram integradas e consideradas nas apreciações específicas 

efetuadas pelo presente Parecer. 
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7. CONSULTA PÚBLICA 

A consulta pública do projeto “Central Solar Fotovoltaica do Pinhal Novo 1” decorreu 

durante 30 dias úteis de 05 de novembro a 14 de dezembro de 2018. 

Neste âmbito foram recebidas as 6 exposições com a seguinte proveniência: 

 Direcção-Geral de Agricultura e desenvolvimento Rural (DGADR); 

 Turismo de Portugal, IP; 

 Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA); 

 Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC); 

 Direcção-Geral do Território (DGT); 

 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável. 

A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) informa que este 

projeto não interfere com nenhum aproveitamento hidroagrícola (AH) sob a sua tutela e de 

acordo com a legislação em vigor nada tem a opor. 

O Turismo de Portugal, IP informa que de acordo com a informação disponível no SIGTUR 

(Sistema de Informação Geográfica de Turismo de Portugal, I.P.) existe um 

empreendimento turístico do tipo Parque de Campismo e de Caravanismo (Parque 

Ecológico Campismo e Caravanismo Vasco da Gama) a cerca de um quilómetro de 

distância. Existem, também, dois estabelecimentos de alojamento local, dois agentes de 

animação turística e uma agência de viagens. 

Considera que, relativamente ao empreendimento turístico, a cerca de 1 quilómetro da 

central fotovoltaica, deverá ser efetuada uma análise específica, no que se refere ao “brilho” 

que a Central poderá provocar na envolvente, não tendo esta situação sido identificada no 

Estudo de Impacte Ambienta (EIA). 

Assim, devera ser ponderada a aplicação de medidas especiais de minimização, tais como 

uma intervenção paisagística adequada. 

O Gabinete do Estado Maior da Forca Área (EMFA) informa que o projeto em questão não 

se encontra abrangido por qualquer servidão de unidades afetas à Força Aérea. 

A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) refere que face ao tipo de projeto e ao fato 

de a linha elétrica de ligação da central à rede elétrica recetora ser enterrada, considera não 

existir impacte negativo em termos das operações de aviação civil. 

Na fase de instalação e no caso de serem utilizados equipamentos, nomeadamente gruas, 

que ultrapassem os 30 m, estes serão considerados obstáculos de acordo com a Circular 

Aeronáutica - CIA 10/03, de 6 de maio - Limitações em Altura e Balizagem de Obstáculos 

Artificias à Navegação Aérea, devendo ser balizados nas condições aí descritas. 

A Direção-Geral do Território informa que relativamente à Rede Geodésica Nacional não 

existem vértices geodésicos da Rede Geodésica Nacional (RGN), nem marcas de 
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nivelamento, pertencentes à Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão (RNGAP) 

pelo que não constitui impedimento para as atividades geodésicas desenvolvidas por esta 

Entidade. 

Relativamente á Cartografia, verifica que são apresentadas peças desenhadas com base 

em ortofotos não homologadas, constituindo violação no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei 

n.º 141/2104 de 19 de setembro. Apresenta parecer desfavorável até estejam solucionadas 

estas questões. 

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável faz algumas considerações e 

comentários ao EIA, onde analisa e identifica algumas questões. 

Considera que, embora, não sejam referenciados impactes negativos muito significativos, 

trata-se de um projeto que tem custos ambientais: 

 potenciais efeitos negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local; 

 afetação do regime hídrico; 

 perda de terrenos agrícolas; 

 facilitação da erosão do solo e também na artificialização de uma paisagem rural. 

Refere, ainda, que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano 

e industrial, já ocupados, descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, 

permitindo a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que permite 

reduzir significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas no 

transporte da energia por ela produzida.   

Esta Associação, tem por diversas vezes reiterado, que esta deverá ser a forma privilegiada de 

utilização fotovoltaica e na qual se deve apostar em primeiro lugar 

Às diversas preocupações refletidas no âmbito do processo de Consulta Pública acima 

sintetizadas foram consideradas nas apreciações específicas efetuadas pelo presente Parecer. 
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8. CONCLUSÕES  

O projeto da “Central Fotovoltaica do Pinhal Novo 1” tem como objetivo principal a produção de 

energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente - o sol, contribuindo para a 

diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes 

renováveis. Neste âmbito, prevê-se a instalação de uma potência total na ordem de 

19,517MWp (capacidade de ligação de 15,4 MVA), com a qual se estima produzir cerca de 37 

GWh/ano. 

O projeto situa-se na freguesia de Pinhal Novo, pertencente ao concelho de Palmela, que por 

sua vez se insere no distrito do Setúbal. 

No seu essencial, o projeto da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1 é composto pela 

implantação de módulos fotovoltaicos para aproveitamento da energia solar, e contempla a 

construção das seguintes infraestruturas num espaço disponível com cerca de 21ha: 

 Instalação Fotovoltaica; 

 Instalação elétrica de média tensão; 

 Postos de Transformação/Centros Inversores (5); 

 Posto de Interligação/Seccionamento; 

 Casa de Controlo (Posto de Comando); 

 Caminhos e Vedação. 

A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será do tipo seguidor de um eixo, sendo o 

seguimento azimutal. São utilizados dois tipos de seguidor, um com um total de 45 módulos por 

seguidor e um com um total de 90 módulos por seguidor. A estrutura de suporte será metálica, 

composta de elementos estruturais (colunas, vigas, travamentos, parafusos, etc.), para suporte 

de painéis solares, interligados a uma viga contínua, que é apoiada numa série de pilares, que 

serão os suportes da estrutura e o meio de fixação ao solo. O seguidor será alinhado com o Sul 

com distância entre si de 3 metros e faz o seguimento no sentido Este-Oeste. 

A linha elétrica de ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público terá 

um comprimento de aproximadamente 390 metros até ao ponto de receção (PR) e será 

totalmente enterrada ao longo do caminho de terra que limita a Central, a norte. A ligação será 

na Subestação de Pinhal Novo e feita a uma tensão de 15 kV. Toda a energia elétrica gerada 

nesta Central Fotovoltaica será entregue à Rede de Distribuição Elétrica em Alta Tensão, 

estando destinada integralmente à sua venda. 

Ao nível dos fatores ambientais apreciados, tendo em conta os aspetos identificados na análise 

efetuada pela CA ao longo deste parecer, bem como, considerando os resultados da Consulta 

Pública, verifica-se que ocorrerão impactes positivos e negativos com a construção deste 

projeto.  
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Os impactes positivos encontram-se associados à fase de construção do projeto, no âmbito 

do fator ambiental Socioeconomia, uma vez que serão gerados efeitos positivos, bem como, 

durante a fase de exploração do projeto. As contrapartidas financeiras atribuídas ao município 

e juntas de freguesia, bem como, o facto de a eventual adjudicação de empreitadas e 

contratação de mão-de-obra ser feita localmente, constituem impactes positivos de âmbito 

local. Por sua vez, o fornecimento de energia elétrica à rede, a partir da energia solar, e, por 

conseguinte, de energia renovável, irá contribuir para reduzir a produção de energia com base 

em combustíveis fósseis, reduzindo ao mesmo tempo a dependência energética nacional, o 

que constituirá um impacte positivo, ao nível nacional, de magnitude elevada, provável, 

reversível e muito significativo.  

Os principais impactes negativos, face às características e dimensão do projeto e do seu local 

de implantação, ocorrem na fase de construção e na fase de exploração. No âmbito do fator 

Socioeconomia, destacam-se como mais significativos os impactes negativos relacionados com 

a incomodidade induzida aos residentes na envolvência da obra, em consequência do aumento 

de tráfego rodoviário nos caminhos envolvidos, para transporte dos módulos fotovoltaicos e 

infraestruturas pré-fabricadas, à eventual deterioração dos mesmos caminhos bem como ao 

ruído gerado pelo funcionamento dos demais veículos e máquinas. 

Relativamente ao fator paisagem, os impactes negativos na fase de construção devem-se 

fundamentalmente à desordem visual e à diminuição da visibilidade, que no seu conjunto 

contribuem temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. No que se refere à 

Fase de Exploração, os impactes serão fundamentalmente visuais e decorrem da presença do 

Projeto, ou seja do carácter visual intrusivo e permanente deste. A presença dos painéis 

solares numa sucessão de áreas, por vezes muito próximas, segundo uma superfície mais ou 

menos contínua, conduzirá a uma alteração visual significativa. A sua expressão visual é 

artificial e contribui para a perda de valor cénico natural da paisagem. 

Verifica-se que o impacte visual negativo gerado pela Central se projeta, sobretudo, na área 

confinada à de implantação. Poderão ser percecionados por observadores residentes nas 

habitações mais próximas (Rua Alto do Cascalho), e logo a sul da área, ou mais afastados 

(Rua da lagoa do Andrade), e para poente. Potencialmente, a central poderá ser percecionada 

a partir da N252, que se desenvolve a ponte desta com uma orientação NO-SE. 

Contudo, estando-se perante um relevo aplanado e não havendo observadores em situações 

cimeiras a área da central torna-se pouco exposta. Por outro lado, o número de observadores é 

em número relativamente reduzido e com uma distribuição dispersa. Nestes termos, não só 

pequenas variações de cota do relevo, como a presença de vegetação e edificado contribuem 

fortemente para que o impacte visual não se propague de forma significativa para o exterior. 

Os impactes sobre os sistemas ecológicos, de uma forma geral e atendendo às principais 

ações e impactes derivados das fases de construção, exploração e desativação da Central 

Fotovoltaica de Pinhal Novo 1, considera-se que as espécies inventariadas na área do Projeto 

serão afetadas de forma negativa, embora estas afetações sejam temporárias, locais e 
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reduzidas. Considera-se também que os impactes terão uma importância insignificante na 

fauna, particularmente para as espécies mais preocupantes do ponto de vista da conservação, 

os impactes serão minimizados em todas as fases prevendo-se que as intervenções tenham 

afetações pouco significativas. 

Do ponto de vista do ordenamento do território, o presente projeto não colide com as 

orientações e normas do PROT AML. Verifica-se ainda a conformidade do projeto com as 

prescrições aplicáveis do PDM, desde que cumprido o RJREN (nos termos do artigo 22.º) e 

assegurados o parecer da CM de Palmela (nos termos do n.ºs 2 e 3 do artigo 20.º) sobre a 

linha elétrica de ligação do projeto à rede elétrica, subestação do Pinhal Novo) e da REN 

Gasodutos/Setgás (nos termos do n.º7 do artigo24.º). Em matéria de REN, ponderados os 

requisitos do regime específico, a ser confirmada pela CM de Palmela, a Ação/Uso em causa 

estará em condições de obter a comunicação prévia da CCDRLVT nos termos do n.º 1 do 

artigo 22º do regime da REN (DL n.º 239/2012 de 2/11).  

No que diz respeito aos pareceres solicitados a entidades externas, verifica-se que as 

pronuncias recebidas são globalmente favoráveis ao projeto, sendo que os aspetos 

identificados nos pareceres emitidos foram devidamente considerados e integrados no 

presente Parecer.  

No âmbito da Consulta Pública foram recebidos 6 exposições onde se verifica não ter havido 

oposição ao projeto por parte das entidades que se pronunciaram. Salienta-se o parecer da 

Direção-Geral do Território que refere que a documentação apresentada no EIA contém plantas 

elaboradas sobre cartografia de imagem não oficial e não homologadas, violando o 

estabelecido no n.º 5 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 141/2014 de 19 de setembro, pelo que 

emite parecer desfavorável até sejam solucionadas as questões referidas. Igualmente o 

Turismo de Portugal identifica possíveis impactes negativos na paisagem, tendo em conta a 

proximidade do projeto relativamente a um empreendimento turístico a cerca de 1 km, deverá 

ser efetuada uma análise no que se refere ao “brilho” que a Central poderá provocar na 

envolvente, devendo ser ponderada  

Globalmente, face ao exposto, ponderados os impactes ambientais positivos e os impactes 

ambientais negativos do projeto, a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer 

favorável ao projeto de execução da “Central Fotovoltaica de Pinha Novo 1”, condicionado ao 

cumprimento dos termos e condições definidas no capítulo seguinte deste parecer. 
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9. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR E MEDIDAS DE 

MINIMIZAÇÃO 

9.1 Condicionantes  

1. Obtenção da decisão favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola de Lisboa e 

Vale do Tejo sobre a não afetação de solos da Reserva Agrícola Nacional. 

9.2 Estudos e elementos a apresentar  

Previamente ao licenciamento do projeto, para apreciação e pronúncia:  

2. Caderno de Encargos/Plano de Gestão Ambiental da obra com a inclusão de todas as 

medidas dirigidas para a fase de exploração, referentes ao Património.  

3. Comprovativo da autorização concedida pela tutela do Património Cultural para a 

realização dos trabalhos de acompanhamento arqueológico. 

Previamente ao início da obra, para apreciação e pronúncia: 

4. O Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1 a elaborar, 

e a apresentar, deve seguir as seguintes orientações para a sua fase de conceção em 

consonância com qualquer alteração que seja introduzida no layout da Central: 

 Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução e, como tal, nele deve constar 

todas as peças escritas e desenhadas necessárias à empreitada. Deve constar, como 

peças escritas, a Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa de 

Quantidades e Plano e Cronograma de Manutenção. Das peças desenhadas devem 

fazer parte ao Plano Geral, o Plano de Plantação e o Plano de Sementeiras assim como 

os cortes e perfis necessárias à correta execução do projeto; 

 Cortina arbóreo-arbustiva em todo o perímetro, sobretudo do lado poente e sul; 

 Considerar os exemplares arbóreos existentes na abordagem concetual; 

 As cortinas devem fazer-se em linhas não contínuas em toda a sua extensão. Devem ser 

descontínuas, compostas por duas ou três linhas paralelas entre si e interrompidas de 

forma alternada entre si; 

 A composição das espécies arbóreas e arbustivas deve cingir-se a espécies autóctones. 

Durante a fase de obra: 

5. Apresentação de Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator 

ambiental Paisagem. 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 
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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/DIA. 

9.3 Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem 

constar no respetivo caderno de encargos da empreitada e nos contratos de adjudicação que 

venham a ser produzidos pelo proponente, para efeitos da execução do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início da fase de execução da obra, 

bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho das suas 

competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, devem ser 

realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve 

ter em consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de 

Pós-Avaliação”, disponível no portal da APA. Deve ser realizada uma auditoria durante a fase 

de construção e outra três anos após o início da entrada em exploração. Os respetivos 

Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no portal da APA e ser remetidos pelo 

proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua apresentação pelo 

verificador. 

Fase prévia à execução da obra 

1. Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra definido no Anexo 3 do 

Volume 3 do EIA. 

2. Deverá ser respeitado o exposto na Planta de Condicionamentos. 

3. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua salvaguarda, 

a Planta de Condicionamentos deverá ser atualizada. 

4. Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior 

perturbação. 

5. Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de 

forma a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e devem 

ocorrer, preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as 

necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à 

diminuição da sua capacidade erosiva. 

6. Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra. 

7. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude 

negligente em relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre 

os procedimentos ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental), 
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bem como para eventuais valores patrimoniais a identificar no decurso da obra, para que 

desta forma se possam limitar ações nefastas que são levadas a cabo por simples 

desconhecimento de regras elementares de uma conduta ambientalmente correta. 

8. Informar previamente, sobre a construção e instalação do Projeto, as entidades 

utilizadoras da zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional 

de Bombeiros e Proteção Civil, outras entidades normalmente envolvidas na prevenção e 

combate a incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de 

implantação do Projeto. 

9. As populações mais próximas deverão ser informadas acerca das ações de construção e 

respetiva calendarização, divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente 

na Junta de Freguesia de Pinhal Novo e na Câmara Municipal de Palmela. 

10. Em complemento da medida anterior, deverão ser distribuídas Fichas de Comunicação de 

acordo com o modelo apresentado no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra 

(Anexo C), a fim de que possam ser recolhidas eventuais reclamações ou sugestões sobre 

a obra e sobre as atividades com ela relacionadas. Semanalmente os locais onde foram 

disponibilizadas as fichas (estaleiro, Junta de Freguesia de Pinhal Novo e Câmara 

Municipal de Palmela) deverão ser visitados/contactados a fim de se saber se será 

necessário proceder a diligências sobre qualquer assunto retratado. Os elementos e 

resultados obtidos durante este processo de comunicação deverão constar nos relatórios 

a elaborar no âmbito do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

11. Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da 

regulamentação do tráfego na Estrada Nacional EN252, junto ao cruzamento com o 

caminho que dá cesso à Central Fotovoltaica, visando a segurança e informação durante a 

fase de construção e a minimização das perturbações na atividade das populações; 

12. Efetuar a prospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das 

operações de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que 

apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, 

incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e 

empréstimos de inertes. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão 

determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras).  

13. Proceder a acertos de projeto, ainda que pontuais, nos casos em que os resultados da 

reprospeção arqueológica apontem para uma possível afetação de vestígios, antes 

mesmo de serem propostas quaisquer outras medidas de minimização intrusivas, como 

sondagens arqueológicas mecânicas, manuais, ou a escavação integral dos vestígios 

afetados que, neste caso, será sempre obrigatória; Deverá compatibilizar-se a localização 

dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de 

modo a garantir a sua salvaguarda. 
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14. Antes do início das obras devem ser sinalizadas e vedadas permanentemente todas as 

ocorrências patrimoniais que venham a ser identificadas durante os trabalhos de 

reprospeção, situadas a menos de 50 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem 

de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com 

cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência.  

15. O estaleiro deverá ser organizado nas seguintes áreas: 

 Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra); 

 Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - 

contentores destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor 

destinado a resíduos de obra; 

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona 

deverá ser devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar 

transbordamentos e que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação 

das áreas adjacentes (deverá possuir um sistema de drenagem para uma bacia de 

retenção estanque); 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; e 

 Deposição de materiais de construção. 

16. A área destinada ao estaleiro deverá ser vedada em toda a extensão. Na vedação 

deverão ser colocadas placas de aviso que incluam as regras de segurança a observar. 

17. Antes de se proceder à instalação e balizamento do estaleiro, e da área complementar de 

apoio se aplicável, tem que ser apresentado à entidade responsável pela fiscalização 

ambiental o plano do estaleiro e o modo como se vai proceder à sua gestão, e só após 

parecer favorável por parte desta entidade, se poderá proceder à sua montagem. 

18. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

19. Em torno da zona de estaleiro, deverá ser criado um sistema de drenagem de águas 

pluviais. 

20. Elaborar e afixar em locais estratégicos uma planta do estaleiro com a identificação das 

diferentes áreas e dos locais onde se encontram os diversos contentores. Os contentores 

e outros equipamentos de armazenamento de resíduos devem estar devidamente 

identificados com uma placa referindo o tipo de resíduo a que se destinam. 

21. O estaleiro deverá possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os 

contentores que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas 

residuais deverão drenar para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada 

sempre que necessário e removida no final da obra. 

22. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas 
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no local da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem 

a não contaminação dos solos. 

23. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, estes deverão estar 

devidamente acondicionados de forma a evitar contaminações do solo. 

24. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, deverão ser 

utilizados sistemas de aspersão nas áreas de circulação. 

25. Os serviços interrompidos, resultantes de intervenções da obra planeadas, ou de 

afetações acidentais, deverão ser restabelecidos o mais brevemente possível. 

26. A fase de construção deverá restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo 

proceder-se à balizagem prévia das áreas a intervencionar. As ações construtivas, a 

deposição de materiais e a circulação de pessoas e maquinaria deverão restringir-se às 

áreas balizadas para o efeito. Nesse sentido deverão ser delimitadas as seguintes áreas: 

 Estaleiro: o estaleiro deverá ser vedado em toda a sua extensão; 

 Acessos: deverá ser delimitada uma faixa de no máximo 2 m para cada lado do limite 

dos acessos a construir; 

 Valas de cabos: Nas situações em que a vala de cabos acompanha o traçado do 

acesso, a faixa a balizar será de 2 m, contados a partir do limite exterior da área a 

intervencionar para abertura da vala. Quando a vala não acompanha o acesso deverá 

ser balizada uma faixa de no máximo 3 m para um dos lados (faixa de circulação da 

retroescavadora) e 2 m para o outro lado (zona de depósito do material resultante da 

abertura da vala), medidos a partir do limite da vala; 

 Plataformas dos Postos de Transformação/Centros Inversores: deverá ser limitada uma 

área máxima de 3 m em volta da área a ocupar pela plataforma; 

 Plataforma do Posto de Interligação/Seccionamento: deverá ser limitada uma área 

máxima de 3 m em volta da área a ocupar pela plataforma; 

 Plataforma da Casa de Controlo: deverá ser limitada uma área máxima de 3 m em volta 

da área a ocupar pela plataforma; 

 Fundações da estrutura de suporte dos painéis: deverá ser limitada uma área máxima 

de 2 m em volta da área a ocupar por cada fundação; 

 Locais de depósitos de terras; e 

 Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão 

não podem ser armazenados no estaleiro; 

27. Assinalar e vedar as áreas a salvaguardar identificadas na Planta de Condicionamentos, 

ou outras que vierem a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental e/ou 

Arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das áreas a intervencionar. 
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28. Efetuar o acompanhamento arqueológico integral de todas as operações que impliquem 

movimentações de terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes), não apenas na fase de construção, mas desde as suas fases 

preparatórias, como a instalação do estaleiro. O acompanhamento deverá ser continuado 

e efetivo. 

29. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra devem, tanto quanto possível, e em função do seu valor patrimonial, 

ser conservadas in situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o 

seu estado de conservação atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

30. As ocorrências passíveis de afetação (indireta e provável) em consequência da execução 

do Projeto, e por proximidade da frente de obra, têm de ser registadas, para memória 

futura, mediante representação gráfica, fotográfica e textual. 

31. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, 

escavações arqueológicas, entre outras). No caso de não ser possível determinar a 

importância científica e patrimonial das ocorrências identificadas, deverão ser efetuadas 

sondagens de diagnóstico. 

32. Todos os exemplares vegetais de porte arbóreo, muito em particular, sempre que os 

mesmos apresentem dimensão significativa, e quando próximos de áreas 

intervencionadas, devem ser devidamente sinalizados e/ou balizados considerando 

distâncias adequadas, que no mínimo devem corresponder ao círculo da projeção vertical 

da copa sobre o terreno.  

33. As áreas de intervenção deverão restringir-se ao estritamente necessário e devem estar 

devidamente balizadas. No caso da circulação de veículos, e máquinas, deve a mesma 

realizar-se de forma controlada, e, se necessário, dentro de corredores balizados, usando 

sempre os mesmos caminhos, definitivos, ou não, de forma a não haver compactação de 

solos de forma indiscriminada. 

34. Deverão 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. 

35. A distribuição dos painéis solares assim como o traçado dos novos acessos, deve 

preservar todos os exemplares arbóreos com porte significativo. 

36. O Projeto de iluminação exterior deve acautelar todas as situações que conduzam a um 

excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o 

equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano 
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e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. As soluções 

devem ser apresentadas. 

37. O revestimento exterior, e eventuais pavimentos também exteriores, do Posto de 

Seccionamento, devem privilegiar materiais de baixa reflectância e tendencialmente 

neutros. As soluções consideradas devem ser apresentadas. 

38. 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”, soluções estas que devem refletir-se nas peças desenhadas, a 

apresentar. 

39. A serem consideradas valetas de drenagem longitudinal, ao longo dos acessos, ou outras, 

as mesmas devem ser revestidas de com pedra local argamassada, soluções estas que 

devem refletir-se nas peças desenhadas, a apresentar. 

40. Os acessos devem ser realizados, no que se refere à camada de desgaste, em materiais 

não excessivamente refletores de luz. Devem ainda ser consideradas soluções, a par da 

atrás referida, que minimizem, ou reduzam substancialmente, o levantamento permanente 

de poeiras, a apresentar. 

41. Limitar os trabalhos de desmatação e decapagem de solos às áreas estritamente 

necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação do Projeto, 

ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser desmatadas ou 

decapadas; 

42. As áreas de estaleiro não devem ser impermeabilizadas, à exceção dos locais de 

manutenção dos equipamentos e de armazenamento de substâncias poluentes; 

43. Acondicionar e armazenar em locais adequados dos estaleiros, dotados de bacias de 

retenção as substâncias poluentes como tintas, óleos, combustíveis e outros produtos 

agressivos para o ambiente e suscetíveis de risco de derrame; 

44. Em torno da zona de estaleiro, deverá ser criado um sistema de drenagem de águas 

pluviais; 

45. No caso de ocorrer um derrame de óleos ou combustíveis, deverá ser providenciada a 

limpeza imediata da zona, com recurso a produtos absorventes. No final, se existirem 

solos contaminados, estes devem ser também removidos do local e serem encaminhados 

como resíduos perigosos; 

Fase de construção  

A obra deverá limitar-se ao período diurno de dias úteis, em cumprimento do artigo 14º do 

Regulamento Geral do Ruído. 
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46. Instalar painéis no limite sul da área de implantação da Central (Rua Alto do Cascalho) 

que permitam criar barreira de atenuação do ruído de obra e proteger os recetores mais 

próximos a esta.  

47. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 

estritamente necessárias. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar para implantação 

do Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoio, não devem ser 

desmatadas ou decapadas. 

48. Deverão ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas com estatuto de proteção, e 

todas as espécies arbóreas e arbustivas que não condicionem a execução da obra. 

49. Caso se perspetive que venha a ocorrer a afetação de espécies arbóreas ou arbustivas, 

deverão ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das árvores e arbustos, 

fora das áreas a intervencionar, e que, pela proximidade a estas, se preveja que possam 

ser acidentalmente afetadas. 

50. Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

51. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não deverão 

ultrapassar os 2 metros de altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde 

foi removida a terra vegetal, em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização 

nas ações de recuperação. 

52. A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma 

que os veículos afetos a essas operações não calquem as pargas. 

53. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR) constante no Anexo A do Volume 3-

Anexo 3. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

54. Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o 

responsável pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e 

acondicionamento temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, 

recorrendo para o efeito a operadores licenciados.  

55. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas. 

56. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado 

em viatura fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja 

fechada. 

57. Não poderão ser instaladas centrais de betão na área de implantação do Projeto nem na 

envolvente próxima. O betão necessário deverá vir pronto de uma central de produção de 

betão devidamente licenciada.  
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58. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo, deverá ser dada atenção 

especial à sua origem, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam 

plantas invasoras.  

59. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do Projeto. Excetua-se o 

material sobrante das escavações necessárias à execução da obra.  

60. O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado 

provisoriamente na envolvente dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser 

utilizado nas ações de aterro.  

61. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deverá ser, preferencialmente, 

utilizado na recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para 

vazadouro autorizado, ou depositado em locais autorizados pela Equipa de 

Acompanhamento Ambiental da obra, desde que fora das áreas seguintes: 

 Áreas do domínio hídrico; 

 Áreas inundáveis; 

 Zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada infiltração); 

 Perímetros de proteção de captações; 

 Áreas classificadas da Reserva Agrícola Nacional (RAN) ou da Reserva Ecológica 

Nacional (REN); 

 Outras áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza; 

 Outras áreas onde possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, 

nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; 

 Locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; 

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola; 

 Proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 

 Zonas de proteção do património. 

62. A circulação nas vias que atravessam as localidades deverá ser efetuada a velocidade 

muito reduzida. 

63. Condicionar, por parte do público em geral, a circulação de veículos motorizados às zonas 

de obra. 

64. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas 

no local da obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem 

a não contaminação dos solos e dos recursos hídricos. 
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65. Efetuar revisões periódicas aos veículos e à maquinaria de forma a assegurar que as suas 

condições de funcionamento são adequadas. 

66. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) constante no 

Anexo B do Volume 3-Anexo 3-Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra. 

67. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada 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 de todos os acessos.   

68. Os trabalhos de decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente 

necessárias. Nessas áreas estão incluídas as situações onde venham a produzir-se 

alterações da morfologia do terreno – aterros e escavações – associados à formação de 

terraplenos para implantação do equipamento, abertura de novos acessos e/ou 

beneficiação dos existentes, assim como às áreas de implantação dos apoios da linha 

eléctrica aérea. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que 

possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

69. A terra viva/vegetal proveniente da decapagem deve ser armazenada em pargas 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. 

70. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo ou materiais inertes para a 

construção das camadas dos acessos, assim como terras vivas/vegetais para a 

recuperação/integração paisagística, deverá ser dada atenção especial à sua origem. Não 

devem ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas 

invasoras, sempre muito frequentes nas áreas de exploração de inertes e de depósito dos 

stock’s, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

71. Sempre que possível planear os trabalhos, de forma a minimizar as movimentações de 

terras e a exposição de solos nos períodos de maior pluviosidade. 

72. Deverá ser garantida a limpeza regular dos acessos e da área afecta à obra, de forma a 

evitar a o levantamento de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação 

de veículos e de equipamentos de obra. 

73. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, deverão 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 

alóctones, 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. No 

caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser 

usadas espécies alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor 
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em território nacional.  

74. Após conclusão dos trabalhos de construção todas as áreas que foram objeto de 

intervenção deverão ser meticulosamente limpas de materiais e resíduos. Igual 

procedimento deverá ser adotado após a remoção final do estaleiro e de todos os 

equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. 

75. Deverão 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. 

76. Efetuar a sinalização e vedação permanente de todas as ocorrências patrimoniais 

identificadas na Planta de Condicionamentos, ou outras que possam surgir durante os 

trabalhos de acompanhamento arqueológico, caso se localizem a menos de 50 metros das 

áreas a intervencionar/utilizar, de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal 

afeto à obra. Deverá proceder-se à manutenção e vigilância das 

sinalizações/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na fase final (em que já não 

existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, mesmo, 

durante os arranjos paisagísticos. 

77. Acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 

que impliquem movimentação dos solos – incluindo a abertura de valas para instalação da 

LE (desmatações, remoção e revolvimento do solo, decapagens superficiais, preparação e 

regularização do terreno, escavações no solo e subsolo, terraplenagens, depósitos e 

empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases 

preparatórias, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O 

acompanhamento deverá ser continuado e efetivo pelo que se houver mais que uma 

frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o acompanhamento de todas 

as frentes. 

78. Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico poderão determinar 

a adoção de medidas de minimização específicas/complementares (registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras), as quais serão apresentadas à 

Direção Geral do Património Cultural, e, só após a sua aprovação, é que serão 

implementadas. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deverá compatibilizar-

se a localização dos componentes do projeto com os vestígios patrimoniais em presença, 

de modo a garantir a sua preservação. 

79. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra será suspensa nesse 

local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património 

Cultural as ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a 

implementar sob a forma de um relatório preliminar.  

80. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, for 
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considerada como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo 

registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação 

arqueológica integral. 

81. As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 

arqueológico da obra devem, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas in situ, 

de acordo com Parecer prévio da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de 

conservação para o futuro. Os achados móveis devem ser colocados em depósito 

credenciado pelo organismo de Tutela do Património Cultural. 

82. Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua 

salvaguarda, a planta de condicionamentos deverá ser atualizada. 

Medidas para a linha elétrica-Projeto Complementar 

83. Durante a execução da linha deverá restringir-se as atividades de construção às áreas 

estritamente necessárias, devendo ser preservados os elementos arbóreos existentes na 

proximidade do traçado previsto para a vala quando esta não se desenvolve ao longo do 

caminho existente (junto ao limite nordeste do recinto da Central Fotovoltaica). 

84. Devem ser aplicadas as medidas de minimização relativas ao Património Cultural, 

enunciadas para a Fase prévia à execução da obra, Fase de obra e Fase de exploração. 

Fase de exploração 

85. As ações relativas à exploração da Central Fotovoltaica deverão restringir-se às áreas já 

ocupadas, devendo ser compatibilizada a presença do empreendimento com as outras 

atividades presentes. 

86. Sempre que se desenvolvam operações de manutenção, reparação ou de conservação, 

deverá ser fornecida para consulta a Planta de Condicionamentos, atualizada, aos 

responsáveis dessas operações e cumpridas as medidas de minimização, previstas para a 

fase de construção, aplicáveis. 

87. Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos resultantes de ações 

de corte da vegetação arbustiva que cause ensombramento ao sistema de produção 

fotovoltaica, podendo os resíduos de vegetação resultantes ser aproveitados na 

fertilização dos solos, ou enterrados, desde que afastados das linhas de água. 

88. Os óleos usados nas operações de manutenção periódica dos equipamentos deverão ser 

recolhidos e armazenados em recipientes adequados e de perfeita estanquicidade, sendo 

posteriormente transportados e enviados para destino final apropriado, recebendo o 

tratamento adequado a resíduos perigosos. 

89. Disponibilizar na Junta de Freguesia de Pinhal Novo e na Câmara Municipal de Palmela, 

Fichas de Comunicação de acordo com o modelo apresentado no Plano de 

Acompanhamento Ambiental da Obra (Anexo C do EIA), a fim de que possam ser 
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recolhidas eventuais reclamações ou sugestões sobre a Central Fotovoltaica. 

Mensalmente deverão ser estabelecidos contactos com a Junta de Freguesia de Pinhal 

Novo e com a Câmara Municipal de Palmela, a fim de se saber se será necessário 

proceder a diligências sobre qualquer assunto retratado. Junto com as fichas deverá 

também ser fornecida informação sobre a entidade exploradora da Central Fotovoltaica 

(responsáveis e respetivos contactos), que possibilite estabelecer canais de comunicação 

fáceis e diretos. 

90. Após a concretização da obra e durante pelo menos um ano deve ser feito o 

acompanhamento das condições do revestimento natural das superfícies 

intervencionadas, de modo a verificar a recuperação da vegetação. No caso das áreas e 

vegetação afeta ao PIP deverá observar-se o acompanhamento nos 2 anos de garantia 

previstos. No entanto, mesmo após esses períodos, durante esta fase, devem ser tomar 

medidas corretivas, sempre que necessário, de possíveis zonas com erosão e de 

inadequado desenvolvimento das espécies ou exemplares da cortina arbórea, que pode 

passar pela sua substituição em caso de morte. 

91. No âmbito da manutenção do projeto, recolher, armazenar e enviar para destino final 

adequado todos os resíduos gerados nas operações de manutenção. 

Fase de desativação 

92. Tendo em consideração o horizonte de tempo de exploração do Projeto e a dificuldade de 

prever as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial então em 

vigor, deve o proponente, no último ano de exploração do Projeto, apresentar um plano de 

desativação pormenorizado, contemplando: 

a) Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

b) Destino a dar a todos os elementos retirados; 

c) Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

93. Na fase de desativação deverão ser aplicadas as medidas preconizadas para a fase de 

construção. 

 

P’la Comissão de Avaliação,  
 
 
 
 
 
(Presidente da CA - João Bento) 
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10. ANEXOS 
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Anexo I: Peças desenhadas 

 



1

A

2 3 4 5 6 7 8

B

C

D

E

F

1 2 3 4 5 6 7 8

A

B

C

D

E

F

DESENHADO:

VERIFICADO:

DATA:

FORMATO:

ESCALA:

DESENHADO VERIFICADO DATA

FASE:

ESPECIALIDADE:CLIENTE:

PROJETO:

LOCAL: VOLTALIA

28 rue de Mogador

75009 Paris, France

Tel:  +33 (0)1 44 63 14 40

EMITIDO POR: GED

A3

-

PINHAL NOVO 1

Pinhal Novo, Palmela, Portugal

Ana Martins

10.05.2018

1:25000

PNO01

Geral

Desenvolvimento

DV_GEN_101_03_00

N

Limites da Central Fotovoltaica

Legenda:

Escala: 1:25000

00 Ana Martins 10.05.2018

PINHAL NOVO 1



PT1

PT2

PT3

PI/S

SE PINHAL NOVO

PT5

PT4

CC

Via Pública - Rua das Sesmarias

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

B

C

D

E

F

G

H

A

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121

B

C

D

E

F

G

H

A

PT
00

7-
TE

C
-F

R
M

01
/0

3/
09

.1
6 

| E
st

e 
de

se
nh

o 
é 

pr
op

rie
da

de
 d

a 
Vo

lta
lia

 S
A 

e 
nã

o 
po

de
 s

er
 re

pr
od

uz
id

o,
 d

iv
ul

ga
do

 o
u 

co
pi

ad
o,

 n
o 

to
do

 o
u 

em
 p

ar
te

, s
em

 a
ut

or
iz

aç
ão

 e
xp

re
ss

a.
 R

es
er

va
do

s 
to

do
s 

os
 d

ire
ito

s 
pe

la
 le

gi
sl

aç
ão

 e
m

 v
ig

or
.

DESENHADO:

VERIFICADO:

DATA:

PROJETO Nº:

DESENHO Nº:

FORMATO:

ESCALA:

PROPÓSITOVERSÃO DESENHADO VERIFICADO DATA

FASE:

ESPECIALIDADE:CLIENTE:

PROJETO:

LOCAL: VOLTALIA

28 rue de Mogador

75009 Paris, France

Tel:  +33 (0)1 44 63 14 40

EMITIDO POR: GED

DESIGNAÇÃO DESENHO:

A2

Voltalia Portugal S.A

PINHAL NOVO 1
Pinhal Novo, Palmela, Portugal

Planta Geral de Implantação

Mário Gonçalves

Rui António

15.10.2018

1:2000

PNO01

Elétrica

Desenvolvimento

DV_LV_107_03_00

N

Vista lateral do seguidor

Seguidor com 90 módulos (531 unidades)

AZIMUTE ÁREA FVPITCH PERÍMETRO FV

POTÊNCIA PICO INSTALADA:

POTÊNCIA NOMINAL INSTALADA:

kWp

kVA

MÓDULOS FV

STRINGS

INVERSORES

NÚMEROMÓDULOS FV POR STRING

DADOS
GEOMÉTRICOS

ESTRUTURA
TILT

NÚMEROPOTÊNCIATIPOPOSTO DE
TRANSFORMAÇÃO

NÚMEROPOTÊNCIATIPO

NÚMEROPOTÊNCIATIPO

TIPO

ES
PE

C
IF

IC
A

Ç
Õ

ES
 T

ÉC
N

IC
A

S

Seguidor -60º/60º

Longi_LR8-12PO-395M 395 W 49 410

30 1 647

Power Electronics FS3000K 3300 kVA 4

0º 7 m 19,40 ha 2362 m

19 516,950

15 400,000

- - 5

Power Electronics FS2000K 2200 kVA 1

Seguidor com 60 módulos (27 unidades)

7 m

60°

Módulo FV

Vedação

Casa de Controlo

Posto de Transformação

Posto de Seccionamento

Legenda:

Entrada da Planta FV

Caminho Interno (4m)

Mesa Módulos FV

Caminho de Acesso (4m)

Linha MT - Externa (Subterrânea)

00 Versão Inicial Mário Gonçalves Rui António 15.10.2018

Nota: Faixa de circulação ao longo da vedação do perímetro da instalação - não aplicável.

01 Integração da Linha MT - Externa Rui António Rui António 05.11.2018



 
AIA n.º 3216 | Central Fotovoltaica de Pinhal Novo 1 | Parecer da Comissão de Avaliação  68 

 

 

Anexo II: Pareceres externos 

 

 









 

 

Divisão De Administração Urbanística 

V. Ref.ª N. Ref.ª Processo 

SO67048 – 201810 – DAIA.DAP 

DAIA.DAPP.00148.2018 

OFº 219/2019 AD-2843/2018 

REQ- 2023/2018 

 
 

Relativamente ao assunto em epígrafe e em conformidade com o despacho exarado em 

2019/01/16, pelo Chefe da Divisão de Administração Urbanística, no uso de competência 

subdelegada pela Sra. Vereadora do Pelouro de Gestão e Planeamento Urbanístico 

através do despacho n.º 45/2017, de 31 de outubro, praticado nos termos e pelos 

fundamentos de facto e de direito aduzidos nas informações técnicas de 2019/01/14 e 

2019/01/15 desta Divisão, informa-se V. Exas nos termos do artº 14º do Decreto – Lei 

nº 151 – B/2013, de 31 de outubro e quanto à apreciação do EIA nº 3216 que: 

De acordo com a delimitação das plantas que acompanham o pedido, a área onde se 

pretende instalar o parque fotovoltaico é de acordo com a classificação preconizada pelo 

Plano Diretor Municipal de Palmela (PDM), abrangida por solos classificados como 

Espaços Naturais e Espaços Canais. 

 

Fig. 1. Planta de Ordenamento do PDM com delimitação onde se pretende a instalação da central solar Fonte: Delimitação da área 

referenciada, abrangida pela central. 

Referencia-se que a área classificada como Espaço Canal corresponde ao troço de ligação 

entre a EN 252 e o acesso à A12, já construído, pelo que, nos termos do nº 4 do 

Artigo  24º  do  regulamento  do  PDM de Palmela “deverão ser aplicadas as faixas de 
proteção previstas na legislação em vigor, ou seja, ao previsto na alínea a) do nº 3 do 

referido Artigo 24º do PDM e relativamente às Estradas Municipais. 

Relativamente à área classificada como Espaços Naturais: 
 
 

 



Espaços Naturais - Artigo 22.º do RPDM Palmela 

(…) destinam-se à proteção dos recursos naturais do território do Município de Palmela e são 

constituídos pelas áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional, exceto as áreas desta mesma 

Reserva incluídas na classe de Espaço prevista no artigo 17.º. 

Às operações e usos em Espaços Naturais são aplicáveis as regras estabelecidas no Regime 

Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. 

A produção de e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis é, 

nos termos do n. 2 e 3 do Artigo 20º do regime da Reserva Ecológica Nacional (REN) e 

alínea f) do ponto do Anexo II, considerado como um uso e ação compatível com os 

objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais 

de áreas integradas em REN e está sujeito ao regime da comunicação prévia, previsto 

no Artigo 22.º do citado diploma, e validação prévia da CCDRLVT. 

Como condicionantes e ou servidões e/ou restrições de utilidade públicas a área 

delimitada é abrangida por solos integrados na Reserva Ecológica Nacional, na categoria 

de áreas estratégicas de proteção e recargas de aquíferos (áreas de máxima infiltração). 

 

Fig.2. Planta de Condicionantes do PDM com delimitação onde se pretende a instalação da central solar Fonte: Delimitação da área 
referenciada, abrangida pela central. 

Acresce informar que, caso se mostre necessário levar a efeito uma operação urbanística 

com vista à efetivação do pretendido, deve ser acautelado o previsto no DL n. 555/99, 

de 16 de Dezembro, com as alterações que lhe foram introduzidas pelo DL n. 136/2014 

de 09 de Setembro que estabelece o Regime Jurídico da Urbanização e da Edificação. 

Com os melhores cumprimentos, 

R I T A   C R E S P O  

A técnica coordenadora da Área das Atividades Económicas e de Reabilitação Urbana 
(competência delegada por despacho n.º 091/2017, de 03/11) 

Câmara Municipal de Palmela 
DIVISÃO ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
Tel.: 212336660| Ext: 2339 

Email: rcrespo@cm-palmela.pt; re.atividadeseconomicas@cm-palmela.pt 

www.cm-palmela.pt 

mailto:nbelo@cm-palmela.pt
mailto:re.atividadeseconomicas@cm-palmela.pt
http://www.cm-palmela.pt/
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