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1 INTRODUÇÃO 

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte Ambiental do Projeto da Central Solar de São 

Miguel do Pinheiro (Procedimento de AIA n.º 3305), a Matos, Fonseca & Associados, Estudos e 

Projetos Lda., consultora responsável pela elaboração do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), vem por 

este modo responder ao pedido de elementos complementares formulado pela Comissão de Avaliação 

(CA) do EIA, ao abrigo do n.º 9 do artigo 14.º do Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.  

Os elementos complementares apresentados têm como objetivo responder, cabalmente, ao ofício com a 

referência S063804-201910-DAIA.DAP, da Agência Portuguesa do Ambiente, apresentado no Anexo 

1 do presente relatório. 

https://dre.pt/application/file/513900
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/152-b/2017/12/11/p/dre/pt/html
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2 RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO 

2.1  INTRODUÇÃO E DESCRIÇÃO DO PROJETO  

1) Disponibilizar o ficheiro georreferenciado contendo os limites da área de intervenção do projeto e 

respetivas infraestruturas associadas, preferencialmente em formato shapefile;  

A informação relativa ao Projeto, em formato shapefile, foi submetida conjuntamente com o presente 

documento, na plataforma SILIAMB. A referida informação encontra-se no Sistema de Coordenadas 

ETRS89/PT-TM06. 

2) Identificar o local onde termina o traçado da linha de muito alta tensão na região Alentejo e onde se 

inicia para a região Algarve;  

Nas três alternativas analisadas ao nível dos corredores da Linha Elétrica, a passagem da região 

Alentejo para a região Algarve efetua-se no atravessamento da ribeira do Vascão nas seguintes 

coordenadas (WGS84): 

Corredor A e C - 37° 27.624'N | 7° 48.288'W 

Corredor B - 37° 28.290'N |   7° 47.576'W 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL E AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

2.2.1 Património cultural  

3) Solicitar o envio à tutela do património cultural do Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos que 

valida a informação constante no EIA, demostrando esse envio através da entrega de recibo;  

A situação do relatório dos trabalhos arqueológicos foi regularizada através do envio da 

documentação, em cumprimento do procedimento estabelecido no Regulamento de Trabalhos 

Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de novembro, para a Direção Regional 

de Cultura do Alentejo. 

Apresenta-se no Anexo 2.1 do presente Aditamento, cópia do recibo de entrega do Relatório Final de 

Trabalhos Arqueológicos. 
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4) Aditar ao anterior pedido de autorização para trabalhos arqueológicos (PATA) ou submeter novo 

pedido relativamente à prospeção do corredor da linha elétrica, junto da tutela do património 

cultural, pois este não se encontrava previsto no Plano de Trabalhos já apreciado;  

Foi elaborado um aditamento ao pedido de autorização anterior, de forma a completar o estudo dos 

corredores alternativos de linha elétrica. O estudo compreende a análise de três corredores alternativos 

com o objetivo de viabilizar aquele que seja do ponto de vista ambiental mais favorável para ligação 

elétrica entre a Central Solar de São Miguel do Pinheiro e a Subestação de Tavira. A escolha do 

referido corredor permitirá, posteriormente, definir a diretriz do traçado da Linha Elétrica sustentada 

numa planta de condicionamentos ambientais. 

A linha fará a ligação entre subestação da Central Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro e a 

existente subestação de Tavira da RNT no concelho de Tavira. 

Do ponto de vista técnico será constituído pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas do 

escalão de tensão de 400 kV. 

O plano de trabalho para a prospeção arqueológica seletiva dos corredores de estudo das 

alternativas de linha elétrica (conforme a Circular do Instituto Português de Arqueologia “Termos de 

Referência para o Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de 

setembro de 2004) encontra-se no Anexo 2.2. 

5) Apresentar cartografia relativa à visibilidade do solo no momento da prospeção, que delimite as 

áreas efetivamente prospetadas, designadamente de forma seletiva no caso do corredor da linha 

elétrica;  

Foi elaborada a cartografia de visibilidade do solo (vd. Desenho 1 do Anexo 2.3), tendo em 

consideração a prospeção sistemática da área de implantação da Central Fotovoltaica e a prospeção 

seletiva dos corredores de linha elétrica. 

6) Esclarecer quanto à designação atribuída ao sítio designado como «Chardão», n.º 25 do EIA, e que 

na base de dados Endovélico se encontra designado como «Chadão», CNS 32338, em referência 

ao topónimo do local;  

Relativamente à designação do sítio arqueológico inventario no EIA com o número 25, ao qual 

corresponde o Código Nacional de Sítio (CNS) 32338, a designação correta é Chadão, em 

conformidade com as fontes bibliográficas. Trata-se de um erro ortográfico, que foi devidamente 

corrigido no Relatório dos Trabalhos Arqueológicos e na Ficha de Sítio / Trabalho Arqueológico. 
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No anexo 2.4 apresenta-se a ficha de sítio de acordo com formulário da DGPC. 

7) Clarificar relativamente a possíveis ajustes do projeto da Central Solar para compatibilização com os 

elementos patrimoniais identificados ou que ainda venham a ser identificados.  

O Projeto sujeito a Estudo de Impacte Ambiental encontra-se em fase de Estudo Prévio. Em fase de 

Projeto de Execução deverá ser equacionada a compatibilização entre as unidades de projeto e as 

ocorrências patrimoniais identificadas ou que venham a ser identificadas em etapas de estudo 

posteriores, de forma a permitir a conservação das mesmas in situ. 

2.2.2 Sistemas ecológicos  

8) Apresentar as áreas de povoamento de sobreiro e de azinheira, na Carta de Ocupação do Solo e 

Habitats, tendo por base o disposto na alínea q) do artigo 1.º do Decreto-Lei n.°169/2001, de 25 

de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho (para a área de instalação do 

projeto e corredor da linha elétrica);  

As áreas de povoamento de sobreiro e azinheira encontram-se representadas na Carta de ocupação 

do solo e Habitats como unidades de montado (vd. Desenho 10 do EIA). A classificação das unidades de 

montado teve em conta os pressupostos que se encontram plasmados na alínea q) do artigo 1.º do 

Decreto-Lei n.°169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

9) Incluir, na Carta de Condicionantes, as áreas de povoamentos de sobro e/ou de azinho (no âmbito 

das Servidões e Restrições de Utilidade Pública);  

A Carta de Condicionantes foi retificada de acordo com o solicitado e apresentada no Anexo 3.1 – 

Peças Desenhadas. 

10) Apresentar a estimativa de cortes de sobreiros e/ou azinheiras, identificando se estes incidem em 

árvores isoladas ou em povoamento;  

A conceção do Projeto “Central Solar de São Miguel do Pinheiro” fundamentou-se numa caraterização 

prévia da área potencial para a sua implantação. Como resultado, neste estudo prévio delimitaram-se 

áreas que manifestavam maior sensibilidade ecológica, nomeadamente as áreas classificadas como 

montado ou as referentes à vegetação ribeirinha, tendo-se imposto como restrição o uso destas áreas 

para qualquer tipo de intervenção que comprometesse a sua preservação.  
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Neste sentido, não é expectável que haja destruição de qualquer indivíduo (sobreiro ou azinheira) que 

se encontre em área classificada como povoamento (montado), e relativamente aos indivíduos que se 

encontram dispersos no território, será assumido sempre como premissa a sua preservação desde que 

não interfiram diretamente com os objetivos do Projeto. Por nos encontrarmos numa fase de estudo 

prévio, podemos apenas assegurar que ao longo do corredor da Linha elétrica haverá maior 

flexibilidade na preservação destes indivíduos, a piquetagem dos apoios da Linha elétrica deverá 

cingir-se, sempre que possível, a áreas que se encontrem desprovidas de sobreiros ou azinheiras. Na 

área da Central Fotovoltaica, o número de indivíduos isolados é reduzido, e desde que não entrem em 

conflito com o Projeto serão sempre preservados. Neste momento, de estudo prévio, torna-se impossível 

fazer uma estimativa do número de sobreiros e azinheiras que venham a ser cortados na área da 

Central Fotovoltaica, informação que será apenas obtida em fase de projeto de execução.  

11) Adaptar o estudo, no ponto referente ao enquadramento nos Instrumentos de Gestão Territorial, ao 

PROF ALT – Programa Regional de Ordenamento Florestal do Alentejo (aprovado e regulamentado 

pela Portaria n.º 54/2019, de 11 de fevereiro), uma vez que o PROF BA não se encontra em 

vigor. Qualquer intervenção de âmbito florestal que inclua recuperação paisagística com 

introdução de espécies, deve ter por base o regulamento do PROF Alentejo e ter em consideração 

o estipulado no Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de junho que regula a introdução na natureza de 

espécies não indígenas da flora e da fauna;  

O Projeto em análise insere-se dentro da área abrangida pelo Programa Regional de Ordenamento 

Florestal do Alentejo (PROF ALT) (vd. Figura 2.1), o qual abrange os anteriores PROF Alto Alentejo, 

Alentejo Central, Alentejo Litoral e Baixo Alentejo. De forma mais restrita, integra os concelhos de 

Aljustrel, Almodôvar, Alvito, Barrancos, Beja, Castro Verde, Cuba, Ferreira do Alentejo, Mértola, Moura, 

Ourique, Serpa e Vidigueira, referentes à sub-região Baixo Alentejo. 

O PROF ALT resulta de uma revisão do Decreto Regulamentar n.º 18/2006, de 20 de outubro, Portaria 

n.º 54/2019, que se enquadra na Lei de Bases da Política Florestal, Lei n.º 33/96, de 17 de agosto, na 

sua redação atual, e da Lei de Bases da Política Pública de Solos, Ordenamento do Território e 

Urbanismo, Lei n.º 31/2014, de 30 de maio, na sua redação atual, onde se prevê que o regime jurídico 

dos Programas Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), definido no Decreto-Lei n.º 16/2009, de 

14 de janeiro, na sua redação atual, sejam sujeitos a alteração ou a revisão sempre que factos 

relevantes o justifiquem. 
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Figura 2.1 – verso 
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O PROF ALT enquadra-se nos instrumentos de política sectorial de âmbito nacional “que definem para 

os espaços florestais o quadro estratégico, as diretrizes de enquadramento e as normas específicas 

quanto ao uso, ocupação, utilização e ordenamento florestal, à escala regional, por forma a promover 

e garantir a produção de bens e serviços e o desenvolvimento sustentado destes espaços”. 

Trata-se de um instrumento de gestão de política sectorial que vincula igualmente apenas entidades 

públicas, não se aplicando direta e imediatamente aos particulares (cfr. art. 3.º, n.º 1 do Decreto-Lei n.º 

380/99, bem como art. 6.º, n.º 1 do Decreto Regulamentar n.º 14/2006). 

Reitera-se por isso o que se escreveu na secção anterior, i.e., uma vez que se está perante um 

Programa desprovido de eficácia plurisubjetiva, que vincula apenas entidades públicas, não se justifica, 

também neste caso, analisar a conformidade do projeto da Central Fotovoltaica com este Programa. 

De qualquer forma, foi verificado o enquadramento do Projeto neste Programa, tendo-se identificado 

que a Central Solar de São Miguel do Pinheiro se insere na sub-região homogénea Cintura de Ourique. 

Identificam-se como objetivos transversais para o Alentejo, comuns a todas as sub-regiões: 

1) Aumentar a resiliência dos espaços florestais aos incêndios - DFCI (A); 

2) Aumentar a resiliência dos espaços florestais relativa a riscos bióticos (A); 

3) Assegurar o papel dos espaços florestais na disponibilização de serviços do ecossistema (B); 

4) Promover a conservação do solo e da água em áreas suscetíveis a processos de desertificação 

(B); 

5) Controlar e mitigar os processos associados à desertificação (B); 

6) Promover a conservação do regime hídrico (B); 

7) Promover a melhoria da gestão florestal (C e D); 

8) Reconverter povoamentos mal-adaptados e/ou com produtividade abaixo do potencial (A e B); 

9) Revitalizar a atividade apícola (C); 

10) Potenciar o valor acrescentado para os bens e serviços da floresta (C e D); 
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11) Aperfeiçoar a transferência do conhecimento técnico e científico mais relevante para as 

entidades gestoras de espaços florestais (C); 

12) Promover a conservação e valorização dos valores naturais e paisagísticos (C); 

13) Promover a Certificação da Gestão Florestal Sustentável (D); 

14) Promover a melhoria contínua do conhecimento e das práticas (E); 

15) Monitorizar o desenvolvimento dos espaços florestais (E); 

16) Aumentar a qualificação técnica dos prestadores de serviços silvícolas e de exploração florestal 

(E). 

Na sub-região homogénea Cintura de Ourique visa-se a implementação e incrementação das funções 

caça e pesca nas águas interiores, silvopastorícia, produtos com nome protegido, produção de material 

lenhoso e não-lenhoso, e recreio e lazer. Para esse efeito, referem-se os seguintes objetivos específicos: 

“a) Desenvolver a atividade silvopastoril, nomeadamente: 

 i) Incentivo a atividades silvopastoris associadas a gado ovino, caprino, bovino e suíno; 

b) Desenvolver a prática da pesca nas águas interiores, nomeadamente: 

 i) Decorrente da existência de diversos cursos de água e albufeiras, identificar as zonas com bom 

potencial para o desenvolvimento da pesca e ordenamento dos recursos piscícolas; 

c) Desenvolver a atividade associada à caça: 

 i) Resultante de uma grande abundância de caça, bem como da existência de área de zonas de 

caça, predominantemente ZCA e ZCT; 

d) Promover a existência de produtos com nome protegido, nomeadamente: 

 i) Carnes Alentejana, Mertolenga, ambas DOP, bem como o Borrego do Baixo Alentejo - IGP, mel-

DOP, queijo Serpa-DOP, entre outros. 

e) Potenciar a produção de material lenhoso: 

 i) Adequar as espécies a usar ao potencial produtivo do solo; 
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f) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente: 

 i) o pinhão, o mel, o medronho, e as plantas aromáticas, condimentares e medicinais; 

g) Desenvolver as atividades de recreio e lazer nos espaços florestais: 

 i) Elevado valor paisagístico na região.” 

A área onde se prevê a implantação da Central Fotovoltaica, face às características atuais de 

ocupação/uso do solo, enquadra-se em espaço florestal, e como tal, dever-se-ão aplicar as orientações 

de gestão florestal preconizadas, através da aplicação de medidas especiais enquadradas nas Normas 

de Intervenção Específica definidas para esta sub-região, no que à gestão florestal diz respeito. 

Importa, no entanto, referir que a instalação de uma central fotovoltaica potencia uma forte barreira à 

propagação dos incêndios florestais, e como tal, contribui para a diminuição dos incêndios e 

consequentemente de área queimada, um dos objetivos preconizados. Este aspeto assume particular 

relevância no contexto local uma vez que a área em causa se localiza numa área crítica do ponto de 

vista da Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Relativamente à caça, a zona onde se insere o Projeto está abrangida pela zona de caça turística de 

Negracho (processo n.º 1115-DGRF), conforme se pode observar na Figura 2.2. 

 
Figura 2.2 – Zona de caça turística do Negracho 
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No que à pesca diz respeito, o Projeto não tem qualquer interferência. As linhas de água onde se pode 

potenciar a atividade da pesca estão bastante afastadas do local do Projeto. A mais próxima, com 

alguma dimensão, é a ribeira do Vascão que se localiza a cerca de 4 km. Também do ponto de vista 

de interesse paisagístico, a zona em causa, bem como a envolvente, não apresenta valores especiais 

que de alguma forma pudessem ficar desvalorizados pela instalação de Projeto. 

Por último importa referir que a área afeta à Central Solar de São Miguel do Pinheiro se encontra na 

proximidade de um corredor ecológico (vd. Figura 2.1).  

Os corredores ecológicos são infraestruturas naturais ou seminaturais de suporte a paisagens e 

ecossistemas que desempenham funções de proteção de habitats para fauna e flora e constituem 

ligações funcionais entre populações e, adicionalmente, promovem valor cultural e paisagístico, 

propiciando oportunidades para atividades de recreio, lazer e educação ambiental. 

Definem-se por “Corredores Ecológicos” as áreas afetas ao planeamento e gestão florestal dedicadas 

à proteção e conservação da biodiversidade e promoção dos serviços dos ecossistemas que devem 

contemplar, entre outras, elementos provenientes de: 

i. Áreas Protegidas, Rede Natura 2000, Reservas da Biosfera, Sítios Ramsar, IBA (Important Bird 

Areas) entre outras áreas importantes para a conservação da biodiversidade e do 

património biofísico; 

ii. Rede hidrográfica, Reserva Ecológica Nacional (REN) e Reserva Agrícola Nacional (RAN); 

iii. Outras áreas importantes para a promoção do conhecimento e da educação ambiental e 

científica, bem como áreas com funções relevantes de recreio e turismo. 

Os corredores ecológicos atualmente existentes na região resultaram da junção dos corredores 

ecológicos delimitados nos quatro PROF de primeira geração cujo âmbito territorial dá forma ao PROF-

ALT. 

As normas a aplicar, no âmbito do planeamento florestal, são as consideradas para as funções de 

proteção e de conservação, nomeadamente a subfunção de proteção da rede hidrográfica, com 

objetivos de gestão e intervenções florestais ao nível da condução e restauração de povoamentos nas 

galerias ripícolas, bem como a subfunção de conservação de recursos genéticos, com objetivos de 

gestão da manutenção da diversidade genética dos povoamentos florestais e manutenção e fomento 

dos próprios corredores ecológicos. 
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O corredor ecológico identificado está associado à ribeira do Vascão. Esta ribeira e a sua envolvente 

próxima são consideradas uma Área Sensível, integrada na Rede Natura 2000 (Sítio PTCON0036- 

Guadiana). 

A área onde se prevê a instalação da Central Fotovoltaica está relativamente distante desta ribeira 

(dista cerca de 4 km), e trata-se de um projeto que não interfere com o escoamento natural, e por isso 

poder-se-á inferir que não tem qualquer interferência com este ecossistema ribeirinho. Para além disso, 

permite futuramente a manutenção de vegetação arbustiva baixa, e consequentemente não constitui um 

obstáculo à circulação da maioria da fauna uma vez que a Central Fotovoltaica é vedada com uma 

rede aberta por baixo que permite a passagem de várias espécies faunísticas. Também as espécies 

vegetais atualmente presentes na área a afetar, não apresentam valor como subfunção de conservação 

de recursos genéticos florestais. 

Dadas as caraterísticas do Projeto, a área de implantação da Central Fotovoltaica perderá a função 

de produção florestal, passando a desempenhar fundamentalmente funções de proteção, conservação 

de habitats, fauna e flora, podendo ainda ser encarada como uma potencial área para a prática de 

pastorícia. Perante as expectáveis caraterísticas que esta área passará a ter, assume-se que a criação 

de um descontínuo florestal promoverá a criação de uma faixa de contenção de biomassa combustível, 

contribuindo para reduzir a propagação de incêndios florestais na região.      

Na recuperação paisagística das áreas afetadas não se encontra previsto o recurso a espécies 

exóticas. Para minimizar qualquer probabilidade da sua introdução involuntária sugere-se mesmo, em 

substituição de sementeiras, o recurso a solos que foram decapados, solos onde se encontra uma mistura 

de sementes do local de intervenção. Chama-se a atenção que a área se encontra desprovida de 

espécies exóticas e que se assume que não existem sementes destas espécies no solo. Na plantação 

recorrer-se-á sempre a espécies indígenas, e ter-se-á em conta a sua proveniência. Desta forma 

assegura-se uma maior taxa de sucesso das plantações e preserva-se o pool genético existente na 

região.    
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12) Referir a existência ou inexistência de Árvores de Interesse Público de acordo com o estipulado na 

Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, regulamentada pela Portaria n.º 124/2014, de 24 de junho, 

que estabelece os critérios de classificação e desclassificação de arvoredo de interesse público, os 

procedimentos de instrução e de comunicação e define o modelo de funcionamento do Registo 

Nacional do Arvoredo de Interesse Público;  

Na área da Central Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro não se encontram presentes povoamentos 

florestais, bosques ou bosquetes, arboretos, alamedas e jardins de interesse botânico, histórico, 

paisagístico ou artístico, bem como aos exemplares isolados de espécies vegetais que, pela sua 

representatividade, raridade, porte, idade, historial, significado cultural ou enquadramento 

paisagístico, possam ser considerados de relevante interesse público e se recomende a sua cuidadosa 

conservação (Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, regulamentada pela Portaria n.º 124/2014, de 24 

de junho).  

13) Demonstrar o estado contratual e os mecanismos legais para a desafetação dos povoamentos 

florestais presentes na área de estudo, nomeadamente de pinheiro manso, mistos de pinheiro manso 

com azinheira/sobreiro ou de azinheira que foram instalados ao abrigo de programas nacionais e 

comunitários, com contratos com o Estado por 20 anos;  

Os povoamentos florestais existentes na área de estudo foram instalados ao abrigo de determinados 

programas celebrados entre o Estado Português e as seguintes entidades:   

 Herdade do Negracho – Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (NIF 503225231); 

 Herdade Horta do Sacristão - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (NIF 504210700); 

 Horta da Gorda - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. (NIF 503661546). 

Os compromissos assumidos entre o Estado Português e as acima referidas entidades, no âmbito das 

medidas relativas à florestação de terras agrícolas, foram formalizados ao abrigo de vários quadros 

comunitários de apoio no âmbito da Política Agrícola Comum (PAC), nomeadamente nos termos do 

Regulamento (CEE) n.º 2328/91, do Conselho, de 15 de julho, do Regulamento (CEE) n.º 2080/92, do 

Conselho, de 30 de junho, e do Regulamento (CE) n.º 1257/1999, do Conselho, de 17 de maio.  

Algumas das medidas ainda se mantêm ativas para efeitos do direito ao pagamento dos apoios, que 

acompanham o ciclo de maturidade e de produtividade dos povoamentos florestais, o qual pode durar 

até 20 anos relativamente à data de aprovação dos projetos.  
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Acontece, porém, que as operações de arborização aprovadas no âmbito daqueles regimes de apoio 

já se encontram concluídas, pelo que atualmente a natureza do apoio que as entidades acima referidas 

recebem reveste a forma de prémio anual.  

As entidades beneficiárias acima referidas têm em vigor os seguintes processos relativos ao 

povoamento florestal:  

 Herdade do Negracho – Sociedade Agro-Pecuária, S.A. NIFAP: 6468125 

1. Medidas Florestais (2080) - Processo n.º 19986400443313 

2. PPR RURIS – Processo n.º 2006640011877 

3. Zona Condicionantes Naturais – Processo 2019/AZD/25462 

 Herdade Horta do Sacristão - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. NIFAP: 6442766 

1. Medidas Florestais (2080) - Processo n.º 1998640044305 

 Horta da Gorda - Sociedade Agro-Pecuária, S.A. NIFAP: 7788833 

1. Medidas Florestais (2080) - Processo n.º 1996640025432 

2. Zona Condicionantes Naturais – Processo 2018/AZD/52498 

3. Zona Condicionantes Naturais – Processo 2019/AZD/25838 

A informação poderá ser confirmada no Anexo 3.2, junto dos Documentos n.º 1, 2 e 3 que se anexam e 

respeitam ao Pedido Único apresentado em 2019 por aquelas entidades, bem ainda como os Contratos 

de Atribuição de Ajuda ao abrigo do Regulamento (CEE) 2080/92, que se anexam como Documentos nº 

4, 5 e 6 e o Contrato RURIS, projeto nº 2006640011877, que se junta como Documento nº 7.  

Assim, tendo sido celebrados nos anos de 1996 e 2000 os compromissos assumidos no âmbito dos 

projetos de Medidas Florestais 2080, encontram-se os mesmos findos, estando apenas em curso os 

pagamentos anuais de manutenção.  
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Com efeito, no âmbito destes projetos, foram concedidos aos beneficiários (Herdade do Negracho, 

Herdade da Gorda e Herdade do Sacristão), ajudas ao investimento, prémio à manutenção e prémios 

anuais por perda de rendimento, com o compromisso de manter e proteger os povoamentos florestais 

instalados ou beneficiados e as infraestruturas nele existentes por um período mínimo de 10 anos ou, 

quando haja lugar à atribuição de prémio por perda de rendimento, durante o respetivo período de 

atribuição e respeitar as medidas cautelares a tomar para proteção das árvores e do solo, 

designadamente quando o controlo da vegetação espontânea for feito com recurso ao pastoreio.  

Quanto ao projeto RURIS, celebrado em 2006, entre o Ministério da Agricultura, do Desenvolvimento 

Rural e das Pescas e a Herdade do Negracho, encontra-se apenas a pagamento o prémio anual de 

perda de rendimento, prémio este que depende da apresentação dos pedidos de pagamento, que são 

da exclusiva iniciativa e de declaração dos beneficiários.  

Ao abrigo deste projeto, foi concedido um incentivo financeiro ao investimento, sob o compromisso de 

manter os povoamentos instalados e infraestruturas associadas por um período mínimo de 10 anos ou, 

quando haja lugar à atribuição de prémio por perda de rendimento, durante o respetivo período de 

atribuição; cumprir o Plano de Gestão Florestal que integra a candidatura durante, pelo menos, o 

período de atribuição do prémio por perda de rendimento, mas nunca por um período inferior a 10 

anos e respeitar as medidas cautelares a tomar para proteção das árvores e do solo, designadamente 

quando o controlo da vegetação espontânea for feito com recurso ao pastoreio.  

No que toca aos projetos “Zona Condicionantes Naturais”, a obrigação é apenas a de manter a 

atividade agrícola na exploração durante o período anual a que respeita o compromisso e cumprir, na 

exploração agrícola, os requisitos legais de gestão e boas condições agrícolas e ambientais, em 

conformidade com os artigos 93º e 94º e anexo II do Regulamento (UE) nº 1306/2013.  

Em termos de desvinculação, o artigo 2º da Portaria 32/2014 de 6 de fevereiro dispõe que a não 

submissão em dois anos consecutivos, após dez anos de manutenção do compromisso, a contar da data 

de aprovação das candidaturas, determina a conclusão do projeto pelos montantes pagos.  

Ora, tendo em conta que sobre as datas dos compromissos passaram mais de 10 anos, as entidades 

beneficiárias estão em condições de, a qualquer momento, prescindir dos prémios e apresentar, para o 

efeito, a desvinculação do cumprimento das obrigações emergentes da concessão do apoio, mediante 

requerimento escrito dirigido ao IFAP.  
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14) Incluir como medida de minimização a realização de ações de “fomento de presas”, tendo em conta 

a perda de habitat, nomeadamente no que diz respeito diretamente à avifauna, resultante da 

desmatação/desarborização da área a intervir e da construção de estruturas temporárias;  

Por serem áreas sujeitas a ações de gestão de vegetação periódicas, o que origina vastas áreas 

favoráveis à ocorrência de lagomorfos, tem-se vindo a verificar um aumento das populações destas 

espécies nas áreas onde este tipo de infraestruturas se encontram já instaladas. Uma vez que a Central 

Fotovoltaica é vedada com uma rede aberta por baixo, considera-se que esta permite a passagem de 

várias espécies faunísticas, incluindo lagomorfos, e consequentemente, a conectividade destes território 

com áreas adjacentes, permitindo que estas espécies possam também colonizar estas mesmas áreas, e 

assim constituir presas de espécies com elevado estatuto de conservação, como são e exemplo a Águia-

imperial-ibérica (Aquila adalberti) e a Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata). No entanto, deverá ser 

realizada uma avaliação prévia da disponibilidade de alimento, não só de lagomorfos, mas também 

de perdizes e pombos e, com base nos resultados, deverá ser equacionada a aplicação de medidas 

que visem o reforço populacional/reintrodução de presas, assim como o fomento de refúgio/locais de 

reprodução de presas, na área afetada pelo projeto. 

15) Incluir, na caracterização da avifauna, a presença de 1 casal de Águia-imperial-ibérica Aquila 

adalberti a cerca de 1,5 km. Considerando as ameaças conhecidas para a espécie, sobretudo 

eletrocussão, perda de habitat e perturbação, devendo ainda ser incluídas medidas de minimização 

eficazes que contribuam para a conservação da espécie;  

No âmbito do Estudo de Impacte Ambiental de vários projetos a instalar na região, foi efetuado ao 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), a 20 de novembro de 2019, um pedido 

de informação sobre a localização de ninhos e/ou ocorrência de territórios de várias espécies (incluindo 

a espécie Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) em vários concelhos da região, nomeadamente os 

concelho de Mértola, Alcoutim e Tavira, nos quais se insere a totalidade do projeto (vd. Anexo 3.3). 

À data do envio destes esclarecimentos, ainda não obtivemos qualquer resposta por parte do ICNF 

relativamente a este pedido, pelo que não é possível incluir, na caracterização da avifauna, a 

informação exata relativa à ocorrência de um ninho de Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti) e 

consequentemente proceder à atualização da informação relativa à localização das áreas críticas e 

muito críticas para a avifauna,  associadas à ocorrência de ninhos desta espécie, face à área prevista 

para  a implementação do projeto, assim como das respetivas figuras.  
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Face à ocorrência, na área prevista para a implementação do projeto e sua envolvente, de áreas 

críticas e muito críticas para a avifauna, deverão ser consideradas as seguintes medidas de 

minimização de impactes sobre este grupo: 

1. Evitar que o traçado da linha elétrica passe a menos de 1 km dos ninhos conhecidos de Águia-

de-Bonelii (Aquila fasciata) e de Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti), evitando assim 

atravessar áreas muito críticas para as aves; 

2. Uma vez que todo o corredor da linha elétrica se desenvolve em parte em áreas críticas para 

as aves, áreas classificadas/sensíveis e que na proximidade de toda a linha existem ninhos de 

Águia-de-Bonelii (Aquila fasciata) e/ou Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti), seguindo as 

diretrizes do ICNF (2019) para a instalação de linhas de Muito Alta Tensão (MAT), deverão ser 

aplicadas medidas que visem a diminuição do risco de colisão destas espécies. Desta forma, de 

acordo com o referido documento, a linha elétrica deverá ser sinalizada em toda a sua 

extensão, nomeadamente através da instalação de: 

i) sinalizadores do tipo Fireflies dispostos de 10 em 10 m, alternadamente em cada cabo 

de guarda, para que em perfil resulte numa sinalização de 1BFD (Bird Flight Diverters) a 

cada 5 m, nas Áreas Muito Críticas; 

ii) sinalizadores do tipo Fireflies, dispostos de 20 em 20 m, alternadamente em cada cabo 

de guarda, para que em perfil resulte numa sinalização de 1BFD (Bird Flight Diverters) a 

cada 10 m, nas Áreas Críticas; 

iii) sinalizadores do tipo espiral de fixação fixa dupla de 35 cm de diâmetro, de cor 

vermelha e branca, alternado as referidas cores em cada um dos cabos de guarda 

para que em perfil resulte numa sinalização de 1BFD (Bird Flight Diverters) a cada 10 m, 

na restante extensão da linha; 

3. Durante a fase de construção, deverá ser evitada a realização de tarefas de desmatação e 

construção mais ruidosas, durante o período de nidificação da Águia-de-Bonelii (Aquila fasciata) 

e da Águia-imperial-ibérica (Aquila adalberti), nomeadamente entre janeiro e junho, e nos 

períodos de maior concentração de sisão (primavera); 
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4. Tal como referido na resposta do ponto anterior, deverá ser realizada uma avaliação prévia 

da disponibilidade de alimento (lagomorfos, perdizes e pombos) e, com base nos resultados, 

deverá ser equacionada a aplicação de medidas que visem o reforço 

populacional/reintrodução de presas, assim como o fomento de refúgio/locais de reprodução 

de presas, na área afetada pelo projeto. 

16) Analisar de forma pormenorizada as ações de desflorestação a executar, tendo em conta que as 

mesmas, com área igual ou superior a 50 ha (caso geral), se encontram sujeitas a procedimento de 

avaliação de impacte ambiental (AIA), nos termos da alínea b) n.º 3 do artigo 1.º, classificadas no 

Anexo II, n.º 1 alínea d) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e republicado 

pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro;  

A implementação da Central Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro envolve sobretudo a conversão de 

uma área de povoamento de pinheiro-manso numa área destinada à produção de energia elétrica. 

Cientes da necessidade de se proceder a uma ação de desflorestação, e das consequências ambientais 

que daí poderão decorrer, assumiu-se como determinante que fossem tidas em conta as seguintes 

regras de intervenção: 

1) Preservação das caraterísticas atuais do solo: 

i. A desflorestação deverá ocorrer de forma faseada, por lotes de área inferior a 50 ha, 

obedecendo à premissa de que a desflorestação do seguinte lote só poderá ocorrer após 

concluídas as ações de limpeza e de correção de eventuais veículos de erosão no lote 

antecedente;     

ii. As ações de desflorestação resumir-se-ão à extração da parte aérea das espécies arbustivas e 

arbóreas existentes, preservando-se o seu sistema radicular, excetuando em casos pontuais, 

onde as ações de construção intersectam os cepos; 

iii. A deslocação de maquinaria nas operações de abate e de extração deverá processar-se 

fundamentalmente ao longo dos caminhos existentes ou, na sua ausência, por trilhos que se 

desenvolverão segundo as curvas de nível; 

iv. Será totalmente interdito a mudança de óleos ou a reparação das máquinas na área de 

intervenção; 
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v. O abate de exemplares de azinheira ou de sobreiro só ocorrerá após a devida autorização da 

entidade competente e cingir-se-á aos exemplares que entrem diretamente em conflito e para 

os quais se solicitou a devida autorização.  

2) Preservação dos habitats e da biodiversidade: 

i. As ações de desflorestação não ocorrerão em áreas de povoamento de azinheira e de sobreiro 

(montado), e desenvolver-se-ão fora dos corredores ribeirinhos, respeitando uma faixa de 

proteção em cada margem (5 metros em linhas de água efémeras e de 10 metros em cursos de 

água);   

ii. As ações de desflorestação não deverão ocorrer na época de nidificação das aves existentes; 

iii. A desflorestação deverá cingir-se à menor área possível, evitando danos em áreas onde não se 

procederá à implantação do Projeto.  

3) Preservação da qualidade da água: 

i. Resultante do escoamento superficial, a qualidade da água nos ecossistemas ribeirinhos será 

preservada pela manutenção de ações corretivas de erosão, preservação de um estrato 

arbustivo e herbáceo em toda a área da Central Fotovoltaica, e pela preservação das faixas 

de vegetação ribeirinha ao longo dos cursos de água existentes. 

4) Destino do material lenhoso produzido: 

i. O material lenhoso produzido será valorizado, sendo encaminhado para destino final de 

acordo com as suas caraterísticas (produção de postes e estacas, indústria de celulose e papel, 

estilha para centrais energéticas, ou para construção, na área da Central Fotovoltaica, de 

estruturas de correção de erosão); 

ii. O material lenhoso sobrante deverá ser estilhado no local e espalhado no terreno. 
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17) Incluir medidas que minimizem, sobretudo na fase de construção, o inerente risco de incêndio, dada a 

sensibilidade ambiental da área em apreço, bem como a natureza da intervenção proposta.  

Como medidas de minimização para o risco de incêndio sugere-se: 

1) Previamente à ação de desflorestação deverá ser lecionado um curso a todos os agentes 

intervenientes. Neste curso deverá ser transmitida informação relativa ao comportamento a 

adotar, em obra, para evitar a ocorrência de ignições e a propagação de um incêndio. 

2) Antecipadamente à ação de desflorestação deverá comunicar-se, às entidades responsáveis 

pela proteção civil, a data prevista para o início da obra. Paralelamente deverá ainda 

haver por toda a área de obra uma sinalética com informação dos contatos a efetuar em 

caso de incêndio (bombeiros mais próximos, proteção civil e forças de segurança) 

3) Na área a desflorestar deverá ser estritamente proibido o uso de fogo, nomeadamente 

fazer queimadas e fogueiras, e fumar. Esta restrição assume particular ênfase durante o 

Período Crítico (de 1 de julho a 30 de setembro) e nos dias de risco de incêndio Muito 

Elevado e Máximo. 

4) No Período Crítico (de 1 de julho a 30 de setembro) e nos dias de risco de incêndio Muito 

Elevado e Máximo deverá estar sempre presente em obra um veículo cisterna, e todas as 

máquinas deverão possuir um extintor de incêndio. Nestes períodos será estritamente 

proibido o uso de máquinas que possam provocar a ignição de um incêndio (roçadoras, 

destroçadores, entre outros).    

2.2.3 Paisagem  

2.2.3.1 Caracterização da Situação de Referência  

18) Apresentar as orientações de Cancela de Abreu para a gestão das unidades de Paisagem na Carta 

de Unidades e Subunidades de Paisagem.  

De forma a responder ao solicitado, apresenta-se no Desenho 1 (vd. Anexo 4) do presente documento 

as orientações de Cancela de Abreu para a gestão das unidades de Paisagem na Carta de Unidades 

e Subunidades de Paisagem. 
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Para a unidade Campos de Ourique – Almodôvar, considerou-se a manutenção dos usos tradicionais, 

nomeadamente os montados que se encontram em bom estado produtivo. Para esta unidade 

considerou-se também a manutenção de corredores ecológicos, nomeadamente linhas de água que são 

fatores importantes na recuperação de forma sustentável do solo, vegetação, e que quando bem 

preservadas permitem simultaneamente a manutenção de um ciclo hidrológico e ecológico sustentável. 

Para a unidade Serra do Caldeirão, considerou-se também os sistemas agroflorestais e as linhas de 

água, a par das manchas de vegetação natural do SIC Guadiana (PTCON0036), dada a sua 

importância na conservação e manutenção de corredor ecológico. 

19) Apresentar a Carta de Qualidade Visual revista de forma a corrigir os seguintes aspetos 

incongruentes:  

À classe de “Elevada”, em numerosas situações, encontra-se sobreposto um grisé que não tem 

correspondência com a legenda;  

Os valores em presença – negativos ou positivos - devem sempre traduzir-se através das classes 

consideradas para este parâmetro, podendo, no entanto, ser apresentados, de forma complementar, 

numa carta separada, todos os que se considerem pertinentes. No caso das linhas elétricas, a sua 

tradução, numa qualquer classe de qualidade visual, deve ser ponderada com cuidado, dado que a 

mesma é uma intrusão no campo visual do observador, mas, não se traduz, necessariamente, numa 

alteração do uso do solo, quando a este se associa uma determinada classe visual;  

Não se encontra, sempre, relação direta com o uso do solo – Carta de Ocupação do Solo e 

Habitats - que, a mero título de exemplo, se verifica que, nalguns casos, ao “Esteval” foi atribuída 

qualidade visual “Elevada” e a uma mesma área de “Pinheiro-manso” foram atribuídas 3 classes 

distintas;  

Às áreas de “Pinheiro-manso” é frequente ser atribuída uma valoração cénica superior à 

considerada na carta apresentada, que aparece equiparada, nalguns casos, ao “Esteval”;  

Esclarece-se que os grisés apresentados na carta da Qualidade Visual da Paisagem (verde transversal 

e verde horizontal) correspondiam a valores visuais distintos, respetivamente florestas de 

sobreiros/azinheiras e sistemas agroflorestais, mas que por lapso não ficaram legendados.  

Os elementos valorizadores referidos não são agora apresentados na cartografia da Qualidade Visual 

da Paisagem, de forma a ir ao encontro do solicitado.  
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Esclarece, relativamente à cartografia da Qualidade Visual da Paisagem, que ao nível da ocupação 

do solo foi tido em linha de conta o COS 2015, não tendo sido considerada a cartografia realizada no 

âmbito do fator ambiental ecologia.  

Esta situação deve-se a dois aspetos, sendo o segundo considerado o mais relevante: 

 Ambos os trabalhos decorreram em simultâneo, pelo que a base inicial é sempre o 

COS; 

 A cartografia da Ocupação do Solo e Habitats abrange apenas a área de estudo 

imediata do Projeto, sendo a área de estudo da paisagem muito mais abrangente (3 

km em redor dos elementos de Projeto – Central e Linhas elétricas), para a qual não é 

comportável ter o mesmo detalhe ao nível de cartografia de habitats.  

Assim, de forma a que os critérios da Qualidade Visual da Paisagem sejam os mesmos para toda a 

área de estudo da paisagem, e uma vez que não é razoável apresentar cartografia de Ocupação do 

solo e Habitats para toda área de estudo da paisagem, a base deve ser o COS 2015, de forma a 

manter coerência na escala de análise.  

A aferição solicitada leva, a título de exemplo, que os corredores da linha elétrica incidam 

maioritariamente sobre classes mais valorizadoras, comparativamente com a sua envolvente próxima, 

para a mesma ocupação do solo do COS 2015.  

Não obstante, a carta da Qualidade Visual da Paisagem foi aferida com a cartografia de Ocupação 

do solo e Habitats e apresenta-se no Desenho 2 (vd. Anexo 4). 

Relativamente à classe de “Pinheiro-manso” e de “Matos” foi atribuída a classificação entre 3 ou 4, e 

em algumas situações a classificação 5, sendo que este último valor ocorre em presença de manchas 

coincidentes com o SIC Guadiana (PTCON0036). Considerou-se na valorização da Qualidade Visual da 

Paisagem não só a ocupação do solo, mas também a sua envolvente, nomeadamente, hipsometria, 

declives e presença de corredores ecológicos. 

Relativamente ao esteval esclarece-se que a este nem sempre se encontra associada uma valorização 

elevada de Qualidade Visual. Esta apenas se verifica nas situações em que o esteval foi considerado 

habitat ou em zonas de relativa sensibilidade ecológica. Efetivamente ao esteval associa-se muitas 

vezes o abandono dos campos e os terrenos pouco cuidados, que diminuem o valor cénico da paisagem. 
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20) Apresentar em quadro a quantificação das classes consideradas, em unidades de “ha” a par do valor 

total do buffer que delimita a Área de Estudo e proceder a uma análise deste parâmetro para toda 

a Área de Estudo;  

De forma a responder ao solicitado, apresenta-se no Quadro seguinte a quantificação das classes de 

Qualidade Visual da Paisagem para a totalidade da área de estudo da paisagem. 

Quadro 2.1 

Representatividade das classes de Qualidade Visual da Paisagem na área de estudo 

Qualidade Visual da Paisagem 
Área 
(ha) 

% da área 
de estudo 

1 - Reduzida 27,09 0,13 

2 – Reduzida a média 50,48 0,24 

3 - Média 12768,01 59,72 

4 – Média a elevada 1937,80 9,06 

5 – Elevada 6597,18 30,86 

TOTAL 21380,55 100,00 

Verifica-se que predomina a classe de “Média” Qualidade Visual, com uma expressão de 59%, 

seguida da classe “Elevada” Qualidade Visual, com uma representatividade na ordem dos 31%. 

21) A análise da sobreposição do Projeto a este parâmetro deve ser objeto de análise crítica, no sentido 

de como este conflitua com as classes em presença, fazendo, também, recurso da quantificação dos 

valores de cada classe. É da sua leitura que parte a classificação de impactes, em termos de perda 

de valor cénico, assim como a proposta de medidas de minimização consequentes, como a exclusão 

de áreas que deve ser assumida na avaliação.  

A análise da sobreposição do Projeto com o parâmetro Qualidade Visual da Paisagem (QVP) é a 

seguinte: 

▪ As áreas de Elevada QVP correspondem a cursos de água, nomeadamente às ribeiras de 

Carreiras, do Vascão, da Foupana e de Odeleite, aos sistemas agroflorestais e florestas de 

azinheira e de sobreiros. Destaca-se a este nível o SIC Guadiana (PTCON0036) que abrange a 

ribeira do Vascão. Estas áreas ocupam cerca de 6 600 ha, o que corresponde cerca de 31% 

da área de estudo (vd. Quadro 2.1). Verifica-se que os corredores da Linha Elétrica incidem 

sobre estas áreas, com destaque para o vale da ribeira do Vascão. Relativamente à Central 

Fotovoltaica verifica-se que os painéis solares não incidem sobre área de Elevada QVP. 
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▪ As áreas de Média a Elevada QVP correspondem a vegetação herbácea natural, pastagens 

naturais, culturas permanentes (olivais, pomares) e alguns povoamentos florestais de pinheiro 

manso. Estas áreas ocupam cerca de 1 900 ha, o que corresponde cerca de 9% da área de 

estudo (vd. Quadro 2.1). As áreas de Média a Elevada QVP são abrangidas por infraestruturas 

da Central Fotovoltaica e pelos corredores da Linha Elétrica. 

▪ As áreas de Média QVP correspondem fundamentalmente a áreas agrícolas (culturas arvenses 

e sistemas parcelares complexos), povoamentos florestais e povoações bem enquadradas na 

paisagem. Refira-se que estas áreas ocupam cerca de 12 800 ha, o que corresponde cerca de 

60% da área de estudo (vd. Quadro 2.1). Estas áreas são abrangidas por infraestruturas da 

Central Fotovoltaica e pelos corredores da Linha Elétrica. 

▪ As áreas de Reduzida a Média QVP correspondem fundamentalmente a áreas artificializadas, 

destacando-se aglomerados urbanos dispersos ou edificações dispersas. Destacam-se também a 

rede viária existente. Estas áreas ocupam cerca de 51 ha, não tendo praticamente 

representatividade na área de estudo (vd. Quadro 2.3.1). Estas áreas são abrangidas por 

infraestruturas da Central Fotovoltaica e pelos corredores da Linha Elétrica. 

▪ As áreas de Reduzida QVP são também áreas artificializadas, correspondendo a áreas 

industriais, as linhas elétricas existentes, assim como os aerogeradores do Parque Eólico do 

Baixo Alentejo (Mértola e Cumeada do Malhão) e Parque Eólico de Malhanito. Estas áreas 

ocupam cerca de 27 ha, não tendo representatividade na área de estudo (vd. Quadro 2.1). 

Estas áreas não são abrangidas por infraestruturas da Central Fotovoltaica, sendo abrangidas 

pelos corredores da Linha Elétrica, coincidindo com a subestação de Tavira e envolvente 

próxima, onde a Linha Elétrica se irá ligar. 

No geral, a área de estudo é considerada de QVP Média perante um observador, revelando a 

existência de ação antrópica, apesar da existência de um certo equilíbrio biológico existente junto às 

linhas de água, com alguma variação em termos de forma e de cor. No local destinado à implantação 

da Central Fotovoltaica a QVP é também maioritariamente Média. As situações mais críticas (áreas de 

QVP Elevada) verificam-se no atravessamento da ribeira do Vascão pela Linha Elétrica da Central 

Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro. 
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22) Analisar a sobreposição do Projeto na Carta de Capacidade de Absorção Visual, no sentido de como 

este conflitua com as classes em presença. É da sua leitura que parte a classificação de impactes, 

em termos de áreas mais visíveis ou menos visíveis, assim como a proposta de medidas de 

minimização consequentes;  

Refira-se o já referido no EIA: no local destinado à implantação da Central Fotovoltaica a CAVP varia 

entre Muito elevada, Elevada e Média, predominando a Muito elevada. A CAVP Muito elevada 

permite que a introdução de novos elementos conduza a reduzidos conflitos visuais com a envolvente, 

sendo que a introdução dos elementos do Projeto será percetível nas imediações mais próximas, 

estando estes mais vulneráveis às alterações.  

Acrescenta-se que os corredores da Linha Elétrica incidem também sobre áreas de CAVP Muito 

elevada, Elevada e Média, predominando também a classe Muito elevada. Refira-se, contudo, que nos 

corredores também se verifica a classe Reduzida, que correspondem as zonas mais expostas, com maior 

visibilidade, com destaque para as encostas das margens das ribeiras do Vascão e da Foupana. 

23) Substituir a Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem dado que a mesma apresenta erros gráficos 

sem relação com este parâmetro e que inviabilizam a sua leitura. A sua substituição deverá, no 

entanto, atender às alterações que venham a ser introduzidas na Carta de Qualidade Visual da 

Paisagem.  

A carta da Sensibilidade Visual da Paisagem reformulada e corrigida apresenta-se no Desenho 3 (vd. 

Anexo 4). 

2.2.3.2 Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes  

24) Avaliar, no contexto global da Área de Estudo, de forma conclusiva, a relevância da perda das 

subunidades – área e estrutura -, às quais o Projeto se sobrepõe, quanto à sua representatividade e 

importância;  

O Projeto sobrepõe-se a Vales, Planaltos e Cerros. Destas subunidades o destaque incide sobre a 

subunidade Vales pelo seu valor ecológico. Da análise efetuada e referida no EIA, esta subunidade é 

abrangida pelos corredores da Linha Elétrica, nomeadamente no atravessamento da ribeira do Vascão 

e da ribeira da Foupana. 

Do exposto, considera-se que o atravessamento da Linha Elétrica sobre a subunidade Vales, 

nomeadamente no atravessamento da ribeira do Vascão, irá certamente incutir um grau de 

artificialização ao território, pelo que os impactes são negativos e significativos.  
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25) Apresentar as Bacias Visuais, individualizadas, de um número de áreas que possam ser 

suficientemente representativas da área de implantação do Projeto, como se de setores se 

tratassem. Na divisão da área de implantação por áreas considerar a hipsometria que dá, em parte, 

orientações para a referida divisão;  

De forma a responder ao solicitado, a Central Fotovoltaica foi dividida em 5 zonas tendo em 

consideração a hipsometria – Zona A, Zona B, Zona C, Zona D e Zona E – conforme se ilustra no 

Desenho 4 (vd. Anexo 4). As bacias visuais individualizadas dessas zonas apresentam-se nos Desenhos 5 

a 9 (vd. Anexo 4). 

De acordo com o resultado obtido para cada uma das bacias apresenta-se no Quadro seguinte a 

respetiva análise de visibilidades. 

Quadro 2.2 

Identificação dos principais impactes visuais obtidos para cada um dos setores da Central Fotovoltaica 

Central Fotovoltaica Análise de visibilidades 

Zona A 
Esta bacia visual é avistada na sua envolvente próxima. Para além disso é avistada 
por: Góis, Alcaria Longa, Manuel Galo, Serranos e Corredoura, sendo avistada 
parcialmente pelas povoações de São Miguel do Pinheiro e Gato. 

Zona B 
Para além da sua envolvente próxima, esta bacia visual é avistada pelas povoações 
de Gato, Manuel Galo, Alcaria Longa e parte das povoações de São Miguel do 
Pinheiro e Serranos.  

Zona C 

Esta bacia visual é avistada pela envolvente próxima, destacando-se as povoações 
de Alcaria Longa, Murteira, Gato, Corredoura, Manuel Galo e Monte Santana de 
Cima. Parcialmente é avistada por: São Miguel do Pinheiro, Góis, Penedos, Roncão, 
Castelhanos, Serranos e Laborato 

Zona D 
Esta bacia visual é avistada pela envolvente próxima, destacando-se também a 
povoação Monte Santana de Cima e parcialmente as povoações de Roncão, Penedos 
e Laborato. 

Zona E 
Para além da sua envolvente próxima, esta bacia visual é avistada pelas povoações 
de Alcaria Longa, Monte Santana de Cima, e parte das povoações de Laborato, 
Penedos e Roncão.  

Da análise efetuada, verifica-se que a Zona C é a mais avistada, em parte por se encontrar exposta, 

mas também porque das cinco zonas definidas é a maior de todas. As povoações com maior 

visibilidade para a área da Central (as que avistam uma área maior) são as povoações de Alcaria 

Longa e de Manuel Galo (avistam as zonas A, B e C). 

Salienta-se uma vez mais que das povoações analisadas, os impactes significativos (com visibilidade 

para a Central Fotovoltaica e a uma distância inferior a 1 km) verificam-se na Corredoura, no Gato e 

na Murteira, sendo que destas a povoação de Gato é a que apresenta maior visibilidade para a 

Central. 
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26) Apresentar a bacia visual, em separado, das soluções possíveis para a linha elétrica aérea e 

diretamente comparáveis. Para a geração das bacias visuais deverá ser considerada a altura média 

dos apoios da linha, numa métrica de separação característica do tipo de linha em causa. Os apoios 

a considerar devem ter representação gráfica e devem alinhar-se ao longo da diretriz de cada um 

dos corredores a considerar;  

De forma a responder ao solicitado, apresentam-se nos Desenhos 10, 11 e 12 (vd. Anexo 4) as bacias 

visuais de cada corredor. 

De acordo com o resultado obtido para cada uma das bacias apresenta-se no Quadro seguinte a 

respetiva análise de visibilidades. 

Quadro 2.3 

Identificação dos principais impactes visuais obtidos para cada um dos corredores da Linha Elétrica 

Central Fotovoltaica Análise de visibilidades – 38 Povoações analisadas 

Corredor A 27 povoações 

Corredor B 28 povoações 

Corredor C 27 povoações 

Da análise efetuada, verifica-se que para o mesmo universo de povoações, o corredor B é avistado por 

mais uma povoação, totalizando 28 povoações, comparativamente com os corredores A e C. 

Refira-se que os corredores seguem paralelos deste o seu início até a sua chegada à subestação de 

Tavira, pelo que os impactes visuais existentes são comuns aos três corredores. 

A este nível, considera-se que a Linha elétrica será avistada por 74% das povoações existentes na 

proximidade (até cerca de 3 km de distância). No entanto, não significa isso que seja possível visualizá-

la a partir de qualquer ponto de observação existente na zona de influência visual da mesma. 

Efetivamente, a metodologia adotada aponta sempre para o cenário mais desfavorável pois não 

considera, com exceção do relevo, a existência de outras barreiras visuais como sejam elementos 

construídos, vegetação, acuidade visual do observador (muito influenciada também pela distância 

observador/objeto observado), cor e forma do objeto que pode contribuir para a sua menor ou maior 

dissimulação. 
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27) Quantificar as áreas, e apresentadas em quadro em unidades de “ha”, das classes de qualidade 

visual “Média” e “Elevada” afetadas na sua integridade visual pelo Projeto, isto é, pelas bacias 

visuais acima solicitadas. Consequentemente, da análise desta cartografia deve resultar uma 

apreciação quanto à viabilidade do Projeto em termos de afetação visual da Paisagem e, em 

particular das referidas classes;  

Nos Quadros seguintes apresenta-se a quantificação das classes de Qualidade Visual “Média”, “Média 

a Elevada” e “Elevada” para a Central Fotovoltaica (Zonas A, B, C, D e E) e para os corredores da 

Linha Elétrica (A, B e C). 

Quadro 2.4 

Representatividade das classes de Qualidade Visual da Paisagem na bacia visual da Central 
Fotovoltaica  

Qualidade Visual da 
Paisagem 

Zona A Zona B Zona C 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia Visual 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia 
Visual 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia 
Visual 

3 - Média 1832,20 80,88 1336,02 84,61 2823,03 75,07 

4 – Média a elevada 187,69 8,28 132,74 8,41 437,13 11,62 

5 – Elevada 230,95 10,19 98,61 6,25 475,42 12,64 

TOTAL 2250,84 99,35 1567,37 99,26 3735,58 99,33 

 

Quadro 2.4 

Representatividade das classes de Qualidade Visual da Paisagem na bacia visual da Central 
Fotovoltaica (Continuação) 

Qualidade 
Visual da Paisagem 

Zona D Zona E 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia Visual 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia 
Visual 

3 - Média 761,87 77,35 1461,76 75,11 

4 – Média a elevada 135,19 13,72 221,50 11,38 

5 – Elevada 84,85 8,61 255,11 13,11 

TOTAL 981,90 99,69 1938,37 99,60 
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Quadro 2.5 

Representatividade das classes de Qualidade Visual da Paisagem na bacia visual dos corredores da 
Linha elétrica 

 Corredor A Corredor B Corredor C 

Qualidade Visual da 
Paisagem 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia Visual 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia 
Visual 

Área 
(ha) 

% relação 
Bacia 
Visual 

3 - Média 8168,71 56,20 8505,80 55,64 8382,88 55,62 

4 – Média a elevada 1427,61 9,82 1512,72 9,90 1489,35 9,88 

5 – Elevada 4880,81 33,58 5204,12 34,04 5135,39 34,07 

TOTAL 14477,13 99,60 15222,65 99,58 15007,63 99,58 

No caso da Central Fotovoltaica, verifica-se que a grande maioria da área da Central incide em áreas 

de Média QVP, entre 75% e 85%, enquanto que a classe “Elevada” anda na ordem de 8% e 13% e a 

classe “Média a elevada” entre 6% e 14%. 

Relativamente aos corredores da Linha Elétrica, verifica-se também uma predominância da classe de 

“Média” QVP, mas nestes casos, a classe “Elevada” é mais representativa comparativamente com a 

Central Fotovoltaica. Assim, a classe “Média” encontra-se na ordem de 55%-56% e a classe “Elevada” 

na ordem de 34%. A classe “Média a elevada” tem uma representatividade de cerca 10%. 

Refira-se que quer para a Central Fotovoltaica, quer para os corredores da Linha Elétrica, estas três 

classes são as mais representativas da área de estudo da paisagem – correspondem a cerca de 99% 

do total da área de estudo. Isto significa que existem poucas áreas artificializadas na área em análise. 

Do exposto, verifica-se que a Central e a Linha Elétrica irão provocar impactes visuais com significado 

na paisagem. A Central, localizada numa zona aplanada poderá ser menos apreendida pela 

envolvente, o que minimiza os impactes visuais. Relativamente à Linha Elétrica, e tal como já referido, 

considera-se que o atravessamento sobre o vale da ribeira do Vascão, e também da Foupana, irá 

certamente traduzir-se numa artificialização dessa paisagem, provocando impactes visuais com algum 

significado. 

28) Apresentar as bacias visuais, de forma individualizada, das povoações: São Miguel do Pinheiro; Gato; 

Manuel Galo; Góis; Murteira; Corredoura e Penedos;  

As bacias visuais das povoações, de forma individualizada, apresentam-se nos Desenhos 13 a 19 (vd. 

Anexo 4), conforme solicitado. 

Refira-se que estas bacias foram geradas tendo por base a altura média do observador (1,65m). 
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De acordo com o resultado obtido para cada uma das bacias apresenta-se no Quadro seguinte a 

respetiva análise de visibilidades. 

Quadro 2.6  

Análise de visibilidade das bacias individuais das povoações 

Povoações Análise de visibilidades 

São Miguel do Pinheiro 

(Desenho 13) 
Com visibilidade para o setor norte da área de Central. 

Gato 

(Desenho 14) 
Com visibilidade para o setor central da área de implantação da Central. 

Manuel Galo 

(Desenho 15) 
Visibilidade para o setor norte da área da Central. 

Góis 

(Desenho 16) 
Com reduzida visibilidade para a área da Central. 

Murteira 

(Desenho 17) 
Com reduzida visibilidade para a área da Central. 

Corredoura 

(Desenho 18) 
Com reduzida visibilidade para a área da Central. 

Penedos 

(Desenho 19) 
Com visibilidade, fundamentalmente para o setor sul da Central. 

Do explanado no Quadro anterior, verifica-se que a maioria das povoações analisadas apenas irão 

avistar a Central pela dimensão dos seus painéis, embora estes tenham uma altura reduzida. Estes 

serão apenas avistados a partir de alguma vistas e/ou locais com maior visibilidade para a área da 

Central (edifícios).  

29) Apresentar, no âmbito da identificação dos impactes cumulativos, a representação gráfica dos 

Projetos existentes e previstos, para a Área de Estudo, numa Carta de Impactes Cumulativos;  

No Desenho 20 (vd. Anexo 4) apresenta-se a Carta de Impactes Cumulativos. 

30) Proceder à reavaliação e classificação dos impactes estruturais e funcionais e visuais com base na 

informação acima solicitada;  

Para a concretização da análise dos impactes cumulativos importa identificar os projetos que deverão 

ser objeto de enquadramento, em conjunto com a Central Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro em 

avaliação. 
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Assim, para esta análise, considera-se o Parque Eólico de Mértola em exploração na proximidade da 

Central Fotovoltaica), o Parque Eólico de Cumeada do Malhão abrangido pelos corredores da Linha 

Elétrica, o Parque Eólico de Malhanito, na proximidade da subestação de Tavira, e a presença de 

linhas elétricas, fundamentalmente linhas elétricas a 30 e a 60 kV e linhas de MAT junto à subestação 

de Tavira. 

Refira-se que não se verifica a presença ou intenção de construção de novas Centrais Solares na 

envolvente próxima da Central Fotovoltaica de São Miguem do Pinheiro, conforme se ilustra no Desenho 

20 (tendo por base informação disponibilizada no site da DGEG). Também não se identificaram novas 

linhas elétricas, para além linhas elétricas existentes.  

Da cartografia apresentada, não se identificaram impactes cumulativos com significado. 

31) Apresentar uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente induzidos pelo Projeto, 

na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação do território delimitado pela Área de 

Estudo e, consequente, grau de alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da 

implementação do Projeto, assim como que repercussões o mesmo pode representar sobre o 

impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo ao nível do turismo e/ou fixação da 

população. Nessa projeção, deverão ser interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão 

Territorial (IGT) em vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de 

perceber de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível expansão de 

artificialização da Paisagem. Essa análise, deve ainda considerar o efeito cumulativo dos diversos 

projetos existentes ou futuros, dos quais haja registo;  

Tendo em consideração os IGT de âmbito municipal em vigor na área de estudo, e verificando-se que a 

área de estudo da paisagem abrange os concelhos de Mértola, Alcoutim e Tavira, toma-se como 

referência os respetivos PDM. 

As categorias de espaço, dos PDM destes concelhos, abrangidas pelos projetos (Central Fotovoltaica e 

corredores da Linha Elétrica) são as seguintes: 

 Espaços agrícolas | Áreas agro-pastoris; 

 Espaços agro-silvo-pastoris | Áreas agrícolas a reconverter; 

 Espaços culturais e naturais | Áreas da estrutura biofísica fundamental; 

 Espaços Naturais - Áreas de Salvaguarda e Ativação Biofísica; 
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 Espaços Agroflorestais - Áreas de Uso Múltiplo; 

 Espaços Agroflorestais - Áreas Mistas; 

 Espaços Agroflorestais - Áreas de Proteção; 

 Espaços Urbanos e Urbanizáveis - Áreas Urbanas e Urbanizáveis; 

 Espaços florestais - Áreas florestais de produção; 

 Espaços florestais - Áreas florestais de uso condicionado; 

 Espaços agrícolas - Áreas agrícolas preferenciais. 

Da análise efetuada ao nível das condicionantes e servidões de utilidade pública, não se identificaram 

outros projetos ou atividades, sobretudo ao nível do turismo e/ou fixação da população, que de 

alguma forma possam ser condicionadas pela implantação dos projetos em análise. Refira-se que junto 

do local previsto para a Central Fotovoltaica já se encontra em exploração o Parque Eólico de Mértola 

(que pertence ao Parque Eólico do Baixo Alentejo). A área de estudo apresenta também linhas 

elétricas. 

Refira-se que não se verifica a presença ou intenção de construção de novas Centrais Solares na 

envolvente próxima da Central Fotovoltaica de São Miguem do Pinheiro, conforme se ilustra no Desenho 

20 (tendo por base informação disponibilizada no site da DGEG). Também não se identificaram novas 

linhas elétricas, para além linhas elétricas a 30 ou 60 kV existentes.  

Tendo presente as categorias de espaço do PDM abrangidas, verifica-se que existe predomínio de 

áreas rurais afetadas pelos projetos em análise, concluindo-se que, dado o seu carácter artificial, estes 

projetos (Central Fotovoltaica e Linha Elétrica) irão certamente provocar impactes visuais com 

significado na paisagem. Para além de que estes projetos não se enquadram nos usos definidos para 

estas categorias de espaço, conforme disposto nos regulamentos dos PDM em vigor. No entanto, tendo 

por base os referidos regulamentos, a sua construção/implementação não é impeditiva nestas 

categorias de espaço, cabendo ao município, em fase de consulta pública, manifestar preocupação 

dessa possível expansão de artificialização da Paisagem, caso assim o entenda e considere que se 

justifique. 

De qualquer forma, e considerando agora apenas o Projeto da Central Fotovoltaica de São Miguel do 

Pinheiro, nesta análise deve tomar-se também em consideração o PROT Alentejo, IGT de âmbito 

regional, abrangido pela Central Fotovoltaica.  
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O PROT Alentejo refere, relativamente à temática energética, que o Alentejo deverá prosseguir três 

grandes linhas, sendo uma delas a promoção de energia elétrica limpa, sem emissões de CO2. É feita 

referência a uma aposta estratégica na Região de promoção de energia hídrica, de energia solar 

térmica, de energia solar fotovoltaica, dos biocombustíveis e de energia das ondas. O PROT Alentejo 

refere ainda que relativamente à energia solar, as condições de excelência do Alentejo para este 

recurso energético motivam um forte esforço agregado regional (empresas, poder local e instituições de 

investigação), de modo a desenvolverem-se parcerias estratégicas para a construção na região de um 

cluster de excelência de nível nacional e internacional. 

Como se depreende do exposto, em termos gerais poderá afirmar-se que o Projeto da Central Solar 

de São Miguel do Pinheiro em avaliação enquadra-se nos objetivos estabelecidos no PROT Alentejo, 

tendo por objetivo a produção de energia elétrica a partir de energia solar. 

Ainda a nível nacional, este Projeto contribuirá para o cumprimento das metas de produção de energia 

a partir de fontes renováveis, em particular, para os objetivos estabelecidos pelo Plano Nacional de 

Energia e Clima para 2030 (PNEC 2030), em linha com o objetivo de atingir a neutralidade carbónica 

em 2050, tal como avançado no Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC 2050). 

Note-se que no que diz respeito às renováveis, a meta para 2030 prevê já uma contribuição de 47% 

de renováveis no consumo final de energia, o que se traduz num contributo de 80% de eletricidade de 

origem renovável nesse mesmo ano. Para tal, será necessário um aumento de renováveis no setor 

electroprodutor. 

Por último, refira-se que se considera que esta tipologia de projeto irá incutir um certo grau de 

artificialização ao território, no entanto, à partida, será uma Central sem outras centrais solares na sua 

proximidade, com um parque eólico na sua proximidade e que vai ao encontro das políticas 

energéticas e ambientais que têm vindo a ser definidas para o combate e mitigação das alterações 

climáticas, contribuindo para a redução ou o fim da utilização intensiva de combustíveis fósseis. 

32) Avaliação crítica ao Projeto no seu todo com base na informação obtida na cartografia, incluindo 

bacias visuais individuais, na afetação do relevo, na afetação muito significativa da vegetação, na 

afetação das linhas de água e outros, enquanto valores/atributos visuais que representam para a 

Paisagem. A avaliação deve ser conclusiva quanto à aceitabilidade da afetação gerada pelo 

Projeto face à Paisagem em presença e tendo também em consideração o impacte cumulativo que 

esta infraestrutura representa face ao existente e/ou em projeto/desenvolvimento.  
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Tendo por base a avaliação efetuada no EIA e na presente resposta aos elementos adicionais 

solicitados, e tal como já referido na resposta ao ponto 27, verifica-se que a Central e a Linha Elétrica 

irão provocar impactes visuais significativos na paisagem. A Central, localizada numa zona aplanada 

poderá ser menos apreendida pela envolvente, o que minimiza os seus impactes visuais. Não 

esquecendo, no entanto, que esta tipologia de Projeto, pela área que ocupa, artificializa de forma 

significativa o território onde se insere.  O atravessamento da Linha Elétrica sobre o vale da ribeira do 

Vascão e da ribeira da Foupana terá também efeitos negativos na paisagem, pois contribui de forma 

significativa para a redução do seu valor cénico, provocando igualmente impactes visuais com 

significado na paisagem. 

Ao nível da destruição da vegetação, verificar-se-á a perda de uma vasta área atualmente colonizada 

por explorações florestais (449,05 ha) e de uma área de matos (37,53 ha). As explorações agrícolas 

serão menos afetadas, sendo no entanto expetável a destruição de 3,79 ha de olival e de 1,16 ha de 

áreas colonizadas por culturas arvenses. Esta perda refere-se a locais onde se pretende implantar os 

módulos fotovoltaicos, onde se irá proceder à abertura de valas, onde se construirá o estaleiro, na área 

referente aos traçados dos acessos a construir e a beneficiar, na respeitante à subestação e parque de 

baterias, postos de transformação e de seccionamento, e na envolvida para a construção da vedação. 

Como estas comunidades florísticas, diretamente envolvidas, não se enquadram nos habitats da Diretiva 

n.º 2013/17/EU, consideram-se os impactes como negativos e pouco significativos. 

No que diz respeito a eventuais alterações de relevo, esclarece-se que para a colocação dos painéis e 

apoios não será necessário proceder a grandes movimentações de terras, nem a alterações da 

geomorfologia do terreno. Refira-se ainda que o material resultante das escavações das fundações 

será aproveitado para a regularização do solo na zona dos apoios, dos acessos e reposição das 

condições pré-existentes. Assim, os impactes sentidos pela afetação do relevo são de reduzida 

magnitude e pouco significativos. 

2.2.3.3 Medidas de Minimização  

33) Face aos resultados da nova cartografia e da classificação de impactes devem ser, 

consequentemente, apresentadas medidas de minimização, dado que as apresentadas são 

generalidades e não observam os valores visuais existentes.  

Apresentam-se as seguintes medidas de minimização para o Projeto da Central Fotovoltaica de São 

Miguel do Pinheiro (algumas já consideradas no EIA no fator ambiental sistemas ecológicos): 
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FASE de CONSTRUÇÃO 

 As árvores a preservar e que se encontram nas imediações das áreas a intervir devem 

ser identificadas e sinalizadas antes do início da obra. A implantação da Central Solar 

deve respeitar sempre que possível a preservação dos exemplares das espécies 

Quercus rotundifolia (azinheira) e Quercus suber (sobreiro), espécies com valor de 

conservação e que se encontram protegidas legalmente. As árvores a preservar e que 

se encontram nas imediações das áreas a intervir devem ser identificadas e sinalizadas 

antes do início da obra. A marcação destes indivíduos deve ser feita com fita de 

sinalização encarnada e branca, para mais fácil deteção por parte dos operadores 

de máquinas, devendo ser preservada até ao fim dos trabalhos que possam causar-

lhes danos. 

 Cingir a intervenções nos cursos de água, apenas ao estritamente necessário. Deverão 

ser sinalizados os segmentos a intervir, evitando danificar habitats e vegetação 

ribeirinha fora das áreas de intervenção. Nos cursos de água não intervencionados, 

deve ainda ser respeitada uma faixa de proteção (10 metros em cada margem), na 

qual a destruição de vegetação, a mobilização do terreno ou a movimentação de 

máquinas estará dependente de autorização prévia.  

 Elaborar o Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o 

enquadramento paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações 

visuais associadas à presença das obras e respetiva integração na área envolvente. 

 Efetuar a recuperação paisagística o mais rapidamente possível após o término dos 

trabalhos nos terrenos intervencionados e noutras áreas que tenham sido afetadas pela 

obra. Logo após a implantação dos painéis deve proceder-se a uma sementeira de 

espécies herbáceas em toda a área intervencionada. Sugere-se o restabelecimento e 

recuperação paisagística com algumas das seguintes espécies arbóreas, arbustivas e 

herbáceas:  

• Árvores: Quercus rotundifolia (azinheira), Quercus suber (sobreiro), Olea europaea 

(oliveira), Pinus pinea (pinheiro-manso). Na fase de exploração estas espécies só 

devem ser propostas para locais onde não provoquem ensombramento dos painéis 

fotovoltaicos; 
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• Arbustos: Rosmarinus officinalis (alecrim), Lavandula stoechas (rosmaninho), Arbutus unedo 

(medronheiro), Daphne gnidium (trovisco), Olea europaea var. sylvestris (zambujeiro) e 

Asparagus aphyllus (espargo); 

• Lianas e Herbáceas: Smilax aspera (salsaparrilha) e Lonicera etrusca (madressilva). 

 Efetuar a abertura de acessos em colaboração com os proprietários/arrendatários dos 

terrenos a afetar. 

 Na abertura de novos acessos deverá reduzir-se ao mínimo a largura da via, a 

dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras. 

Simultaneamente deve evitar-se a destruição de vegetação arbórea com interesse 

botânico e paisagístico, nomeadamente sobreiros e azinheiras. 

FASE EXPLORAÇÃO 

 Deve proceder-se a ações de manutenção, nomeadamente das áreas que foram alvo 

de recuperação (áreas que tenham sido afetadas pela obra ou nas áreas em que se 

procedeu a ações de requalificação ambiental); da formação herbácea que se 

constituiu na área referente à Central Fotovoltaica; e, dos sistemas de drenagem 

estabelecidos na fase de construção, designadamente das pequenas valas construídas 

ao longo das curvas de nível, assim como das pequenas estruturas construídas nas 

linhas de escorrência.  

2.2.4 Uso do Solo  

34) Justificar por que motivo a área aproximada de implantação do projeto (703 ha) é inferior à área 

da central fotovoltaica (708,48 ha). Indicar quais as áreas a impermeabilizar o solo com os vários 

componentes da central solar;  

Onde se lê no subcapítulo 4.2.4.1.2 “A área total fotovoltaica será de 708.48 hectares, à qual 

corresponderão um total de 52.800 mesas.”, dever-se-á ler “A área total fotovoltaica será de 703 

hectares, à qual corresponderão um total de 52.800 mesas.” 

Na fase de exploração, as componentes da Central Solar que irão impermeabilizar o solo são: 

 As fundações de suporte dos painéis fotovoltaicos (estrutura que suportam os painéis 

fotovoltaicos) – área aproximada de 2,99 ha; 
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 Os postes de transformação - área aproximada de 0,27 ha;  

 O parque de baterias - área aproximada de 0,25 ha;  

 A subestação - área aproximada de 0,84 ha; e  

 As estruturas que suportam a vedação - área aproximada de 0,91 ha.  

35) Identificar e quantificar as classes de uso do solo presentes na área de intervenção da linha de muito 

alta tensão para as alternativas consideradas e avaliar os respetivos impactes expectáveis;  

Foi efetuada uma simulação preliminar dos locais dos apoios para as três alternativas na fase de 

exploração do traçado da linha elétrica, tendo em consideração a planta de condicionamentos 

elaborada no Estudo de Impacte Ambiental. Desta forma, apresenta-se a seguir um Quadro com o 

resume das afetações das classes de uso do solo presentes nas áreas expectáveis de intervenção. 

Quadro 2.7 

Afetações da ocupação do solo na área expectável de localização de apoios para as três alternativas 
de corredor de linha elétrica 

Ocupação do solo - Fase de Exploração 
Alternativa A Alternativa B Alternativa C 

Área (m2) Área (m2) Área (m2) 

Áreas Artificializadas 239 119 119 

Inculto 239 119 119 

Explorações Agrícolas 341 584 584 

Culturas arvenses  119 119 

Olival 161 226 107 

Pomar 180 239 358 

Explorações Florestais 2353 3028 2788 

Povoamento de Pinheiro-manso 2114 2827 2549 

Povoamento misto (pinheiro-manso x sobreiro) 239 201 239 

Espaços Naturais e seminaturais 5107 4188 4428 

Esteval 1417 1304 1185 

Montado de azinheira 3690 2645 3005 

Montado de Sobreiro  239 238 

Total 8040 7920 7920 
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Durante a fase de exploração verificar-se-á uma redução da área afetada em relação à fase de 

construção, que corresponde às áreas de auxílio à montagem dos apoios e manobra de máquinas. 

Considera-se assim, que nesta fase cada apoio ocupe uma área aproximada de 120 m2, de acordo 

com os valores obtidos, a alternativa A apresenta uma afeção total de apoios ligeiramente superior às 

alternativas B e C. De acordo com a área ocupada nesta fase por cada apoio, comisera-se assim, uma 

redução de cerca de 70% da ocupação em relação à fase de construção, uma vez que na fase de 

construção será necessário ter uma área de 400m2 para montagem de cada apoio. Nestas áreas 

recupera-se os solos decapados na fase de construção, e poderão ser retomadas algumas das 

atividades ou usos pré-existentes, reduzindo assim a magnitude e abrangência espacial da afetação. 

Desta forma, considera-se que o impacte resultante apesar de negativo, direto e imediato será de 

magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, reversível e de âmbito local para as três 

alternativas de traçado propostas. 

De acordo com as afetações estimadas, nomeadamente nas subclasses “montado de azinheira”, 

“montado de sobreiro” e “povoamento misto (pinheiro-manso x sobreiro)”, será possível evitar a 

afetação de vegetação arbórea, nomeadamente os sobreiros e as azinheiras existente para as três 

alternativas de traçado, devido à sua importância ecológica. O impacte resultante destas afetações, 

apesar de negativo, direto e imediato, seja considerado de magnitude reduzida, pouco significativo, 

permanente e de âmbito local para as três alternativas de traçado propostas. 

Verifica-se que as afetações estimadas dos apoios para as três alternativas, a alternativa A apresenta 

uma maior afetação da classe “Espaços Naturais e seminaturais”, nomeadamente a subclasse de 

“montado de azinheira”, que apresenta um valor ecológico importante. 

Desta forma, na fase de exploração, permanecem os impactes negativos associados à destruição 

permanente do solo, realçando-se o facto de tal situação não influenciar os atuais usos do solo. 

36) Quantificar o número de exemplares de quercíneas a abater com a implementação do projeto 

(central solar e respetivos traçados da linha de muito alta tensão);  

A presente resposta encontra-se desenvolvida no  

Resposta igual ao ponto 10 do subcapítulo 2.2.2. - Sistemas Ecológicos. 
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37) Esclarecer a referência no Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que “...na fase de 

construção, verifica-se que as comunidades vegetais afetadas pela implantação do Projeto 

apresentam predominantemente reduzido valor conservacionista e/ou ecológico. As afetações com 

maior significado cingem-se à destruição de uma área de matos e ao corte de alguns exemplares 

de azinheira que se encontram dispersas e de forma isolada pela área de intervenção.”; contudo, 

para a mesma área, nas imagens do Google Earth figura um povoamento de pinheiro manso 

relativamente recente, também identificado no Desenho 10 do EIA. Clarificar esta incoerência e 

reavaliar os respetivos impactes.  

Esta frase não se encontra bem redigida. O que se pretende referir é que, globalmente os principais 

impactes na ocupação do solo, serão negativos e de âmbito local, resultam principalmente da afetação 

das subclasses de “povoamento de pinheiro-manso” e “esteval”, que podem ser consideradas de menor 

relevância ecológica e conservacionista, ao contrário das áreas referentes ao montado e à vegetação 

ribeirinha assumem particular relevo de conservação. As áreas de maior relevância ecológica e 

conservacionista terão uma afetação mais reduzida, onde se destacam a afetação, nomeadamente, de 

povoamento misto (pinheiro-manso x azinheira) onde existem exemplares de azinheiras dispersas, que 

apresentam uma maior relevância ecológica e conservacionista. 

Estas afetações assumem-se como um impacte de magnitude reduzida e de pouca significância, ao nível 

da ocupação do solo, dada ao tipo de expressão que este tipo de ocupação apresenta localmente e 

na sua envolvente. 

2.2.5 Ordenamento do Território  

38) Atualizar a referência ao Regime Jurídico da REN com a introdução da indicação de que o Decreto-

Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, foi alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 124/2019, de 

28 de agosto;  

O regime das áreas integradas em REN é definido pelo Artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 

22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto, o qual refere 

serem 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;  
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 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, das 

operações correntes de condução e exploração dos espaços florestais e de ações 

extraordinárias de proteção fitossanitária previstas em legislação específica. 

Deste modo, consideram-se compatíveis com estes objetivos, os usos e ações que, cumulativamente, (i) 

não coloquem em causa as funções das respetivas áreas, nos termos do anexo I, e (ii) constem do anexo 

II daquele diploma. É precisamente o que acontece com as infraestruturas de produção e distribuição 

de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis que se encontram previstas no anexo II da 

atual redação do Decreto-Lei n.º 166/2008 (cfr. ponto II, alínea f) e cuja construção, em zona de REN, 

está sujeita a comunicação prévia mediante o ecossistema de REN afetado. 

A correspondência dos ecossistemas da REN presentes na área de estudo, definido no Decreto-Lei 

n.º 93/90, de 19 de março, com as novas categorias das áreas integradas na REN criadas pelo novo 

regime jurídico da REN, é a seguinte: 

Decreto-Lei n.º 93/90  Decreto-Lei n.º 166/2008 (republicado pelo Decreto-Lei n.º 124/2019 de 28 de agosto) 

Cabeceiras de Linhas de Água  Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos 

Áreas com Risco de Erosão  Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo 

Leitos dos cursos de água  Cursos de águas e respetivos leitos e margens 

39) Retificar, na página 60 do EIA, as referências à inexistência de qualquer linha de água, classificada 

como “Leitos dos cursos de água”, integrada na Reserva Ecológica Nacional (REN) na área onde se 

prevê a instalação da Central Solar de São Miguel do Pinheiro. Para a área em causa existem linhas 

de água integradas na REN, conforme delimitação publicada em Diário da República (Resolução de 

Conselho de Ministros (RCM) n.° 156/97, de 17 de setembro, RCM n.° 114/2005, de 4 de julho e 

RCM n.° 171/2008, de 21 de novembro) e que os elementos georreferenciados disponibilizados na 

página da internet da CCDR Alentejo também contêm, retificando também o Desenho 5 em 

consonância com o exposto;  

Apresenta-se no Anexo 5 do presente relatório a retificação da carta de REN (Desenho 5 do EIA), 

incluindo o ecossistema “Leitos dos cursos de água”. 
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Dos três ecossistemas da REN presentes na área de estudo da Central, nas áreas estratégicas de 

proteção e recarga de aquíferos, nas áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e nos cursos de 

águas e respetivos leitos e margens, a construção, em zona de REN está sujeita a comunicação prévia. 

40) Demonstrar que as linhas de água integradas na REN não serão afetadas pela implantação das 

diversas componentes do projeto;  

Tal como referido no subcapítulo 4.2.1 do relatório técnico do EIA, na definição do layout das várias 

componentes da Central Solar, foram observados e tidos em consideração condicionalismos ambientais 

que permitiram minimizar à partida potenciais impactes decorrentes da fase de construção e 

exploração do Projeto. Uma das referidas condicionantes ambientais foi a exclusão de infraestruturas 

do Projeto em linhas de água de caudal permanente ou marcadamente definidas no terreno. 

Da leitura do Quadro 2.8 que se apresenta na resposta ao ponto seguinte, efetivamente existe a 

afetação de aproximadamente 1,2 ha, por parte de algumas infraestruturas do Projeto da Central, no 

ecossistema da REN “Leitos dos Cursos de Água”. A referida afetação reporta-se em grande parte a 

uma área de painéis fotovoltaicos localizados num troço do Barranco do Curral da Igreja, na 

extremidade sul da área de estudo. Esta linha de água, embora cartografada na carta militar à escala 

1:25000 e identificada como Leito de Curso de Água na carta da REN, das várias visitas de campo 

efetuadas à área do Projeto, verificou-se sempre ausência de caudal. 

Não obstante este fato, pela lacuna identificada na questão levantada no ponto 39, considera-se que 

em fase de desenvolvimento do Projeto de Execução, o layout final das várias infraestruturas que 

compõem a Central deve ter em consideração a salvaguarda desta linha de água. 

41) Indicar as áreas de REN ocupadas pelas diversas componentes do projeto, identificando e 

quantificando a afetação dos respetivos subsistemas;  

Apresenta-se no Quadro 2.8 a quantificação das áreas afetadas pelas várias infraestruturas do 

Projeto, nos diferentes ecossistemas da REN. 
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Quadro 2.8 

Áreas afetadas da REN pelas várias infraestruturas do Projeto 

Estrutura do Projeto Ecossistema da REN Área (ha 
% da 

estrutura 
em REN 

Acessos a construir 

Cabeceiras das Linhas de Água 2,81 42,12 

Cabeceiras das Linhas de Água + Áreas com Risco de Erosão 0,52 7,82 

Áreas com Risco de Erosão 0,52 7,71 

Leitos dos Cursos de Água 0,06 0,88 

Apoios da Linha 
Elétrica MAT 

(considerando a 
análise dos três 
corredores em 

simultâneo) 

Cabeceiras das Linhas de Água 0,83 15,72 

Cabeceiras das Linhas de Água + Áreas com Risco de Erosão 0,08 1,50 

Áreas com Risco de Erosão 1,62 30,56 

Leitos dos Cursos de Água 0,02 0,34 

Zonas Ameaçadas pelas Cheias 0,11 2,02 

Painéis 

Cabeceiras das Linhas de Água 123,82 41,45 

Cabeceiras das Linhas de Água + Áreas com Risco de Erosão 25,02 8,37 

Áreas com Risco de Erosão 38,80 12,99 

Leitos dos Cursos de Água 1,15 0,38 

Parque de Baterias Cabeceiras das Linhas de Água 0,25 100,00 

Posto de 
Transformação 

Cabeceiras das Linhas de Água 0,11 41,15 

Cabeceiras das Linhas de Água + Áreas com Risco de Erosão 0,02 7,01 

Áreas com Risco de Erosão 0,03 11,52 

Leitos dos Cursos de Água 0,00 0,50 

Subestação Cabeceiras das Linhas de Água 0,84 100,00 

Vedação 

Cabeceiras das Linhas de Água 0,38 32,34 

Cabeceiras das Linhas de Água + Áreas com Risco de Erosão 0,07 6,09 

Áreas com Risco de Erosão 0,09 7,34 

Leitos dos Cursos de Água 0,00 0,37 

42) Referir, relativamente à linha de transporte de energia, a possibilidade de enquadramento, para as 

tipologias de REN nas quais tal é admissível, na alínea i) Redes elétricas aéreas de alta e média 

tensão, excluindo subestações do Ponto II – INFRAESTRUTURAS do Anexo II do Decreto-Lei n.° 

166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de 

agosto;  

O Projeto não contempla a construção de redes elétricas aéreas de alta e média tensão. A ligação da 

Central à subestação de Tavira, realizar-se-á em Muito Alta Tensão.  
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Por se tratar de um projeto complementar à Central, o enquadramento para as tipologias de REN nas 

quais tal é admissível, foi efetuado ao abrigo da alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a 

partir de fontes de energia renováveis do Ponto II – INFRAESTRUTURAS do Anexo II do Decreto-Lei n.° 

166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de 

agosto. 

43) Enquadrar e analisar a linha elétrica de ligação entre a CS e a subestação de Tavira, com o Plano 

Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT-Algarve), o Plano Regional de 

Ordenamento Regional do Algarve (PROF Algarve) e as Condicionantes e Servidões 

Administrativas e Restrições de Utilidade Publica dos Planos Diretores Municipais de Tavira e 

Alcoutim, designadamente a sua análise no que se refere à incidência do corredor de estudo da 

linha elétrica na Reserva Ecológica Nacional (REN);  

O Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT Algarve) foi aprovado segundo a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 102/2007 de 3 de agosto, tendo sido, posteriormente, objeto 

da Declaração de Retificação n.º 85-C/2007 de 2 de outubro e pela Resolução de Conselho de 

Ministros n.º 188/2007 de 28 de dezembro. 

As opções estratégicas, o modelo territorial e as normas orientadoras definidos nos PROT são também um 

referencial fundamental para as diversas intervenções políticas sectoriais com incidência no 

ordenamento do território regional. A sua elaboração e execução exigem por isso a coordenação e o 

envolvimento de vários sectores da Administração Pública Central e uma concertação estreita com as 

Autarquias Locais e os outros protagonistas do ordenamento e do desenvolvimento regional e local. 

(PROT Algarve, 2007)  

Opções estratégicas territoriais:  

 Articular, a nível regional, as diferentes políticas de desenvolvimento sectorial com incidência 

espacial, com destaque para as políticas do turismo, da agricultura, das acessibilidades e 

transportes, das cidades, da salvaguarda e valorização do património arquitetónico e 

arqueológico e do ambiente;  

 Articular o desenvolvimento urbano, habitacional e turístico, com a necessária proteção aos 

sistemas ecológicos regionais, com especial incidência nas áreas protegidas ou classificadas 

e no litoral;  
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 Definir e articular, a nível regional, as políticas de proteção de áreas ecologicamente 

sensíveis, bem como dos recursos naturais e culturais indispensáveis à manutenção da 

identidade regional;  

 Contribuir para a formulação da política nacional de ordenamento do território e servir de 

quadro de referência das decisões regionais e da elaboração ou revisão de planos 

especiais, intermunicipais e municipais de ordenamento do território. (PROT Algarve, 2007). 

O PROT Algarve organiza o território para efeitos de planeamento territorial em quatro grandes 

unidades territoriais o Litoral Sul e Barrocal, Costa Vicentina, Baixo Guadiana e Serra, que resultam 

quer das suas características biofísicas, edafo-climáticas e socioeconómicas, quer das transformações 

estruturais operadas ao longo das últimas décadas, em função do grande desenvolvimento das 

atividades turísticas e do relativo declínio das atividades económicas tradicionais. 

Os corredores da ligação elétrica analisados no EIA desenvolvem-se na unidade territorial do Baixo 

Guadiana (vd. Figura 2.2) e corresponde ao interior dos concelhos de Vila Real de Santo António, 

Castro Marim e Tavira e à parte do concelho de Alcoutim não integrada na Serra do Caldeirão. 

Esta unidade territorial apresenta-se com uma forte identidade que emana da presença do Rio e da 

fisiografia da respetiva Bacia Hidrográfica, sendo de assinalar a grande suscetibilidade à 

desertificação física e humana, bem como a quase inexistente base económica e produtiva. Embora se 

estruture morfologicamente em função do Guadiana, verificam-se grandes assimetrias entre o sector 

norte e o sector sul. 

Esta unidade é dividia em duas subunidades territoriais (vd. Figura 2.3), a subunidade territorial de 

Alcoutim/ Martim Longo e a subunidade territorial de Castro Marim/Vila Real de Santo António, o PPH 

está inserido na primeira subunidade. Nesta subunidade a ocupação agroflorestal é dominante, com 

áreas agrícolas envolvendo os aglomerados rurais existentes. Verifica-se a dispersão de núcleos de 

casario de pequena dimensão com regularidade ao longo de toda a unidade. Trata-se de uma área 

fortemente afetada pelo fenómeno da desertificação, quer humana, quer física. Integra, no limite 

nascente, um sector do Rio Guadiana incluído no Sítio de Importância Comunitária da Rede Natura 

2000, com o mesmo nome. 

A implementação do Modelo Territorial preconizado pelo PROT Algarve requer a adoção de 

orientações, medidas, ações e apoios necessários ao nível do planeamento municipal e supramunicipal, 

de acordo com as especificidades dominantes de cada unidade e subunidade territoriais.  
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Para a Subunidade onde estão inseridos os corredores analisados, o PROT define as seguintes 

orientações e ações prioritárias:  

 Promoção de oferta de terrenos para fins habitacionais e turísticos, orientando a procura 

para a envolvente dos núcleos e aglomerados rurais existentes, podendo implicar o 

alargamento dos perímetros urbanos, incluindo a definição de espaços urbanos de baixa 

densidade; 

 Qualificação funcional, arquitetónica e paisagística dos núcleos rurais, e integração das 

novas edificações nos critérios e na linguagem urbanística dos aglomerados;  

 Gestão florestal de acordo com os planos e programas florestais existentes;  

 Estruturação da rede urbana com concentração de equipamentos nos polos mais 

importantes, e melhorando as condições de acessibilidade entre núcleos. 

A análise da realidade regional mostrou que existe um potencial enorme de aproveitamento de 

recursos energéticos renováveis, os quais estão atualmente a ser aproveitados de forma muito limitada. 

O uso eficiente da energia e a gestão racional da procura energética na Região terão de ser 

encorajados, minimizando os níveis de desperdício e a dependência de energias não renováveis. 

Identificar e promover exemplos de boas práticas na eficiência e conservação da energia terá de ser 

uma aposta, aproveitando as potencialidades das energias renováveis para tornar mais competitivas 

as empresas e a economia da Região. Essa aposta passa inevitavelmente por uma alteração de 

comportamentos individuais e coletivos relativos ao consumo da energia, conducentes a melhoramentos 

na eficiência dos equipamentos e nas diversas aplicações da energia. As potencialidades de 

aproveitamento de energias renováveis na Região, por um lado para o aquecimento de água e, por 

outro lado, para a produção de energia elétrica, em especial nas áreas onde as redes de distribuição 

representem custos de instalação mais elevados, recomendam uma nova política que promova a sua 

utilização extensiva. A produção de energias renováveis representa hoje uma quota mínima, pelo que é 

fundamental promover o seu aproveitamento e utilização, designadamente da energia solar, ao longo 

de todo o litoral, da energia eólica, nomeadamente na Costa Vicentina, e da biomassa, em todo o 

Algarve (a qual inclui biomassa florestal, biogás de resíduos de exploração pecuária e resíduos sólidos 

urbanos com valia energética, económica e ambiental), assegurando a sua correta inserção no território 

e nos sistemas de transporte e distribuição de energia, tanto em sistemas autónomos locais, como em 

subsistemas inseridos na rede elétrica regional.  
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Figura 2.2 – verso 
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Figura 2.3 - verso 
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Assim, e no que ao Projeto em análise diz respeito, o PROT-Algarve estabelece que a administração 

central e local devem promover o recurso à utilização da energia solar e a eficiência energética, em 

edifícios e equipamentos públicos, em particular piscinas, pavilhões desportivos, sedes de municípios, 

entre outras, bem como o cumprimento da legislação existente relacionada com utilização e 

conservação de energia em edifícios. Por outro lado, deve também incentivar-se fortemente a utilização 

da energia solar para o aquecimento de água no sector habitacional, na hotelaria e no alojamento 

turístico em geral. 

Por se tratar de um projeto complementar à Central, considera-se que a ligação elétrica a estabelecer 

à subestação de Tavira, enquadra-se na estratégia do PROT-Algarve, em consonância com a unidade 

territorial onde se insere. 

Parte do traçado dos corredores analisados, insere-se dentro da área abrangida pelo Plano Regional 

de Ordenamento Florestal do Algarve (PROF ALG) (vd. Figura 2.1). O PROF ALG, aprovado pela 

Portaria n.º 53/2019 de 11 de fevereiro, concretiza no seu âmbito e natureza o Programa Nacional 

da Política de Ordenamento do Território, e compatibiliza-se com os demais programas setoriais e com 

os programas especiais, assegurando a contribuição do setor florestal para a elaboração e alteração 

dos restantes instrumentos de gestão territorial. 

Os corredores estudados inserem-se nas sub-regiões homogéneas do Nordeste e Serra do Caldeirão. 

Na sub-região homogénea do Nordeste, visa-se a implementação e o desenvolvimento das seguintes 

funções gerais dos espaços florestais:  

a) Função geral de produção;  

b) Função geral de proteção;  

c) Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores. 

Por sua vez, na sub-região homogénea da Serra do Caldeirão, visa-se a implementação e o 

desenvolvimento das seguintes funções gerais dos espaços florestais: 

a) Função geral de conservação de habitats, de espécies da fauna e da flora e de 

geomonumentos;  

b) Função geral de produção;  

c) Função geral de silvopastorícia, da caça e da pesca nas águas interiores. 
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A área onde se prevê a implantação da ligação elétrica à subestação de Tavira, face às 

características atuais de ocupação/uso do solo, enquadra-se em espaço florestal, e como tal, dever-se-

ão aplicar as orientações de gestão florestal preconizadas, através da aplicação de medidas especiais 

enquadradas nas Normas de Intervenção Específica definidas para esta sub-região, no que à gestão 

florestal diz respeito. 

Importa, no entanto, referir que a instalação de uma linha aérea de muito alta tensão potencia uma 

forte barreira à propagação dos incêndios florestais, e como tal, contribui para a diminuição dos 

incêndios e consequentemente de área queimada, um dos objetivos preconizados.  

Relativamente às condicionantes e restrições de utilidade pública cartografadas nas respetivas plantas 

dos Planos Diretores Municipais de Alcoutim e Tavira, para além das questões da REN analisadas nas 

respostas aos pontos 39, 40 e 41, apenas merecem especial atenção em fase da elaboração do 

Projeto de Execução da Linha Elétrica, o cumprimento das servidões associadas ao domínio hídrico, rede 

rodoviária e algumas áreas de RAN, nomeadamente na extremidade sul do corredor C. 

44) Analisar, no que se refere ao Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT), não 

só a sua componente estratégica, mas também no que se refere às normas específicas de carácter 

setorial e especificamente no que se refere à Estrutura Regional de proteção e valorização 

Ambiental (ERPVA);  

Uma das sete opções estratégicas do PROT Algarve prende-se com a sustentabilidade ambiental, que 

traduz em preocupações de proteção e valorização de recursos naturais e da biodiversidade.  

As orientações estratégicas relativamente ao ambiente visam a consolidação de um modelo de 

desenvolvimento ambientalmente sustentável, que considere a conservação da natureza e da 

biodiversidade como fator de oportunidade no desenvolvimento das atividades socioeconómicas. Esta 

opção determina o desenvolvimento de dois sistemas estruturantes interligados: o sistema do litoral e o 

sistema ambiental, sendo que este último se concretiza essencialmente na Estrutura Regional de Proteção 

e Valorização Ambiental (ERPVA).  

Através do sistema do litoral pretende-se salvaguardar as áreas costeiras mais sensíveis, prevenir 

situações de risco e conter a urbanização massiva da faixa costeira sul. Neste sentido, o modelo de 

organização territorial que o PROT estabelece para a Região incorpora a identificação das áreas que 

integram o sistema do litoral e define normas orientadoras para a gestão destas áreas, promovendo a 

articulação com as disposições já constantes dos planos especiais de ordenamento do território (POOC 

e POAP) que incidem sobre o território do litoral.  
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Através do sistema ambiental pretende-se garantir a estrutura e função dos sistemas naturais e 

seminaturais, promover a conservação da natureza e da biodiversidade, assegurando a articulação 

recíproca com as atividades socioeconómicas, recuperar a qualidade do espaço público e da paisagem 

e garantir a disponibilidade de recursos para o desenvolvimento. Neste sentido o modelo territorial 

incorpora como elementos fundamentais do sistema ambiental a Estrutura Regional de Proteção e 

Valorização Ambiental, a Estrutura Hidrográfica Fundamental e a salvaguarda dos recursos hídricos, 

estabelecendo normas orientadoras para estas áreas. A Estrutura Regional de Proteção e Valorização 

Ambiental (ERPVA) abrange as áreas fundamentais para a conservação da natureza (áreas da Rede 

Nacional de Áreas Protegidas e Sítios de Importância Comunitária e Zonas de Proteção Especial da 

Rede Natura 2000), ou seja, as áreas classificadas, as zonas húmidas e as que são essenciais para a 

regulação dos ciclos hidrológicos, para a proteção do solo e para o combate à desertificação, em 

articulação com as áreas de suporte tanto da produção agrícola e florestal como da pesca e 

aquicultura. 

Na Figura 2.4 apresenta-se a implantação dos corredores sobre extrato da Carta da Estrutura 

Regional de Proteção e Valorização Ambiental do PROT Algarve. Da observação da referida Figura, é 

possível verificar que área de estudo atravessa um corredor ecológico do Guadiana e a área nuclear 

do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Guadiana (PTCON0036). 

As áreas nucleares da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental integram espaços 

territoriais do Algarve com grande importância para a conservação da natureza e biodiversidade, 

exigindo que sejam formuladas orientações de planeamento e gestão que garantam a 

compatibilização entre as atividades humanas e a conservação dos valores naturais. Atendendo a que 

correspondem, em termos gerais, a espaços incluídos na Rede Nacional de Áreas Protegidas, ZPE e 

Sítios de Importância Comunitária da Rede Natura 2000, o seu planeamento e gestão deve ter uma 

atenção especial para os imperativos de conservação da biodiversidade. Neste contexto, deve ser 

considerada como prioritária a conservação das espécies e habitats das Directivas Comunitárias n.º 

92/43/CEE (Directiva Habitats) e 79/409/CEE (Directiva Aves) que ocorrem na Região, conforme 

listado na Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97, de 28 de agosto, de 5 de julho. 

Refira-se que no subcapítulo 6.1.8.1.5 do relatório técnico do EIA, é apresentada a avaliação de 

impactes dos três corredores analisados, sobre os habitats existentes na área de estudo, com referência 

para a probabilidade de afetação de habitats da Diretiva. 

Os Corredores Ecológicos, que têm como objetivo promover a continuidade ecológica entre as áreas 

nucleares, bem como assegurar a proteção dos valores naturais não representados nessas áreas.  
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Correspondem a estruturas territoriais aproximadamente lineares, frequentemente estabelecidas ao 

longo da costa ou de vales fluviais, as quais asseguram a ligação do litoral ao interior e a continuidade 

dos processos ecológicos entre as áreas nucleares, permitindo a conservação de valores naturais não 

representados nessas áreas. A área de estudo atravessa o corredor fluvial da bacia do Guadiana. Este 

Corredor garante a continuidade ecológica entre a Serra do Caldeirão e o Vale do Guadiana ao 

longo dos vales das principais ribeiras afluentes, assegurando a conservação de galerias ripícolas e dos 

bosques de azinho e sobro e de matagais evoluídos ao longo das vertentes. Corresponde às ribeiras da 

Foupana, Odeleite e Beliche. Pretende-se conservar corredores fluviais com vegetação natural bem 

desenvolvida ao longo das vertentes, assegurando a continuidade ecológica entre a Serra do 

Caldeirão e o Vale do Guadiana, onde sejam desenvolvidas essencialmente atividades de conservação 

e fruição turística dos espaços naturais, que constitua um elemento de valorização para a eventual 

instalação no planalto adjacente, com menor valor ecológico, de infraestruturas e equipamentos 

turísticos nucleados. 

Tratando-se de zonas de vales, é expectável que a construção da linha elétrica apenas condicione o 

espaço aéreo do corredor ecológico, devendo o Projeto de Execução garantir a mínima interferência 

com os valores naturais presentes. 

2.2.6 Socioeconomia  

45) Clarificar o número de postos de trabalho efetivos na central uma vez que na pág. 109 do Relatório 

Técnico, no subcapítulo 4.9.3 Meios humanos, se refere que o seu número é de 35 postos de 

trabalho e na pág. 405, no subcapítulo 6.1.14.3 Fase de exploração, relativo aos impactes, refere-

se que os novos postos de trabalho deverão ser em número reduzido. No Resumo Não Técnico, na 

pág. 6, é referido que se prevê que poderão estar afetas à exploração do projeto duas pessoas;  

Estima-se que a exploração da Central Solar de São Miguel do Pinheiro crie aproximadamente 35 

postos de trabalho efetivos. Para a exploração da Central Solar é necessário a existência de uma 

equipa técnica para assistência ao nível da vigilância e manutenção. Para esse efeito, serão criados 

postos de trabalho. Prevê-se que os novos postos de trabalho deverão ser na ordem dos 35 postos, e 

por isso considera-se este impacte positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, uma vez que 

maioria da mão de obra não será local. 
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Figura 2.4 - verso 
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46) Analisar, com maior detalhe, a atividade turística na envolvente da área de intervenção do projeto, 

incluindo a identificação dessas atividades e a avaliação dos respetivos impactes. Reavaliar a 

eventual necessidade de definir medidas de minimização ou de compensação;  

De forma a analisar a atividade turística da área de estudo e envolvente, teve-se em atenção numa 

primeira fase, compreender o número de estabelecimento existentes na Atividade Económica em causa 

(CAE - I -  Alojamento, restauração e similares), verificando-se que no ano de 2017 o número de 

estabelecimentos existentes, para os concelhos em análise eram 106 no concelho de Mértola, 42 no 

concelho de Alcoutim e 1 058 no concelho de Tavira. 

No concelho de Alcoutim é notório o baixo número de estabelecimentos associados a esta CAE, cerca de 42 

estabelecimentos, que corresponde a apenas 0,3% dos estabelecimentos totais do Algarve, contrastando 

com o Concelho de Tavira que apresenta cerca de 7,3% dos estabelecimentos da região do Algarve. O 

Concelho de Mértola apresenta 1,3% dos estabelecimentos do Alentejo (vd. Quadro 2.9). 

Quadro 2.9 

Estabelecimentos associados à CAE Alojamento, restauração e similares 

Localização geográfica 

Estabelecimentos (N.º) por Localização geográfica (NUTS - 2013) e 
Atividade económica (CAE Rev. 3); 2017 

Total Alojamento, restauração e similares 

Portugal 1 297 053  113 575  

 Continente 1 240 138 107 336  

  Alentejo 88 055 8 046  

   Baixo Alentejo 15 501 1 433  

Mértola 802  106  

  Algarve 74 428  14 431  

Alcoutim 333  42  

Tavira 4 460  1 058  

De acordo com os dados disponibilizados pelo Anuário Estatístico da região Alentejo e Algarve, em 

2017 o concelho de Mértola teve um total de 23 863 hóspedes e 42 318 dormidas, o concelho de 

Alcoutim teve um total de 675 hóspedes e 1 330 dormidas e o concelho de Tavira teve um total de 

181 528 hóspedes e 732 342 dormidas (vd. Quadro 2.10). Relativamente ao número de 

estabelecimentos e número de camas, o concelho de Mértola dispunha de 14 estabelecimentos 

hoteleiros, sendo 2 de hotelaria, 8 de Turismo no espaço rural e Turismo de habitação e 4 de 

alojamento Local. A capacidade de alojamento do concelho em 2017 foi de 348 camas. O concelho de 

Alcoutim e Tavira dispunham de 4 e 34 estabelecimentos hoteleiros, respetivamente (vd. Quadro 2.11).
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Quadro 2.10 

Hóspedes, dormidas e proveitos de aposentos nos concelhos de Mértola, Alcoutim e Tavira 

Região 
Concelho 

Hóspedes Dormidas Proveitos de aposento 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 

Turismo no 
espaço rural e 

Turismo de 
habitação 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 

Turismo no 
espaço rural 
e Turismo de 

habitação 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 

Turismo no 
espaço 
rural e 

Turismo de 
habitação 

N.º milhares de euros 

Portugal 23 953 765 19 769 347 3 389 670 794 748 65 385 210 55 734 573 7 950 647 1 699 990 2 737 998 2 435 186 227 461 75 350 

Continente 21 720 735 17 804 361 3 176 503 739 871 55 162 870 46 741 998 6 927 319 1 493 553 2 397 657 2 118 671 211 086 67 900 

Alentejo 1 369 619 976 848 181 971 210 800 2 487 385 1 751 425 314 328 421 632 98 299 68 990 8 901 20 408 

Baixo Alentejo 192 251 128 385 27 410 36 456 337 508 229 031 38 563 69 914 13 201 7 435 1 234 4 532 

Mértola 23 863 … … 4 190 42 318 … … 7 987 1 474 … … 179 

Algarve 4 517 862 4 082 219 379 368 56 275 20 207 151 18 827 202 1 223 688 156 261 806 308 758 393 39 896 8 019 

Alcoutim 675 0 … … 1 330 0 … … 47 0 … … 

Tavira 181 528 150 651 15 813 15 064 732 342 670 733 36 723 24 886 23 650 20 775 1 617 1 259 

 

Quadro 2.11 

Estabelecimentos e capacidade de alojamento nos concelhos de Mértola, Alcoutim e Tavira 

Região 
Concelho 

Estabelecimentos (n.º) Capacidade de alojamento (n.º) 

Total Hotelaria 
Alojamento 

local 
Turismo no espaço rural 
e Turismo de habitação 

Total Hotelaria Alojamento local 
Turismo no espaço rural e 

Turismo de habitação 

Portugal  5 840  1 758  2 663  1 419  402 832  312 982  66 640  23 210 

 Continente  4 456  1 526  1 659  1 271  352 133  272 474  58 410  21 249 

  Alentejo   576   124   157   295  22 861  13 091  4 285  5 485 

   Baixo Alentejo   94   22   17   55  2 974  1 536   532   906 

Mértola   14   2   4   8   348 … …   122 

  Algarve   717   391   242   84  127 583  115 275  10 686  1 622 

Alcoutim   4   0   1   3   58   0 … … 

Tavira   34   12   14   8  5 374  4 826   332   216 
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No concelho de Mértola a oferta de alojamento turístico é constituída na sua maioria por 

estabelecimentos da tipologia “Turismo no espaço rural e Turismo de habitação”. Conforme se 

depreende existe uma baixa capacidade de alojamento e número de estabelecimentos no concelho de 

Mértola. É sabido que o aluguer de moradias ou apartamentos na época alta, consubstancia também 

uma fatia do turismo sazonal desta região. 

Os aglomerados populacionais mais próximos da área da futura Central Solar, são, Gato (encostada à 

área de estudo, sentido este), São Miguel do Pinheiro (encostada à área de estudo, sentido noroeste), 

Murteira (550 m, sentido oeste), Corredoura (860 m, sentido sudoeste), Góis (1 650 m, sentido 

nordeste), e Penedos (2 000 m, sentido sudeste). 

O projeto em analise não irá penalizar este sector do turismo uma vez que as freguesias onde este se 

insere, encontram-se pouco desenvolvida ao nível do turismo. 

Importa, contudo, considerar que para a angariação de recursos humanos, o Projeto prevê uma 

eventual aposta em recursos da região, tanto par a fase de construção como para a fase de 

exploração. O facto de estarem previstas cerca de 200 trabalhadores, de entre os vários Empreiteiros 

(construção civil, eletromecânica, equipa de transporte, montagem), Equipas de Fiscalização, Dono de 

Obra, entre outros, que este número pode duplicar em alturas da empreitada que impliquem trabalhos 

simultâneos em várias frentes de obra. Durante a fase de construção, implicará uma maior 

movimentação no local, o que levará a um maior número de pessoas a adquirir alojamento, no local 

assim como a visitar a outras zonas na evolvente da área de estudo e região.  

Todos estes aspetos refletem um impacte positivo no sector de Alojamento e restauração, de magnitude 

moderada e com significado ao nível local e regional. 

A Central Solar Fotovoltaica criará 35 postos de trabalho para a fase de exploração. Ao prever-se 

uma eventual “aposta” nos recursos humanos locais, esta contribuirá, para a redução do desemprego na 

região, o que reforça a importância do impacte positivo que poderá advir do Projeto. Desta forma, a 

concretização do empreendimento contribuirá, de forma clara, para um enriquecimento socioeconómico 

do concelho, e da região enquadrante, o que se classifica como um efeito positivo o que poderá 

implicar o desenvolvimento do local estimulando o sector do turismo. Contudo, considerando que o 

turismo no espaço rural e turismo de habitação é a tipologia dominante no concelho e este se carateriza 

por uma baixa densidade e foco nos valores culturais e naturais da região, não se prevê impactes 

relevantes na fase de exploração ainda que se verifique uma alteração da paisagem caraterística 

desta zona. 
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47) Avaliar eventuais impactes cumulativos dos diversos traçados de linhas existentes e/ou direcionados 

para a subestação de Tavira;  

De acordo com o traçado dos corredores em análise à chegada da subestação de Tavira, irá ocorrer 

uma maior confluência de linhas de muito alta tensão.  

Existem atualmente duas linhas de Muito Alta Tensão que ligam à subestação em causa, uma 

corresponde à linha que pertence à Central Solar Fotovoltaica de Alcoutim (Apoios vermelhos) e a outra 

corresponde à linha Tavira - Puebla (apoios brancos), conforme se apresenta na Figura 2.5. 

A localidade mais próxima da subestação de Tavira encontra-se a 500 m a norte desta, Amoreira, 

sendo esta considerada um recetor sensível no que aos impactes ambientais diz respeito. Atualmente o 

edifício mais próximo da população da Amoreira à linha de Muito Alta Tensão, pertencente à Central 

Solar Fotovoltaica de Alcoutim, encontra-se a 170 m sentido este. 

O limite do corredor A (amarelo) encontra-se no pior cenário a cerca de 50 m de edifícios de 

habitação da localidade de Amoreira, enquanto que no corredor BC (verde) as habitações se 

encontram junto ao limite do corredor. 

 

Figura 2.5 – Apoios da Linha Tavira - Puebla 
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Durante a fase de exploração da linha elétrica, prevê-se a emissão de pequenas concentrações de 

ozono, poluente que, pela sua natureza e concentrações emitidas, assume pouco significado em matéria 

de degradação da qualidade do ar. 

Nas zonas em que o futuro traçado da linha se aproxime de outras linhas em exploração, pode-se 

considerar que o impacte cumulativo, resultante da exploração de ambos os projetos em simultâneo, 

terá uma expressão mais relevante, apesar de pouco significativa. 

De acordo com o Decreto-Lei n.º 11/2018 de 15 de fevereiro, deverão ser cumpridos pelos promotores 

os critérios de minimização e de monitorização da exposição da população a campos magnéticos, 

elétricos e eletromagnéticos. Estes critérios deverão ser integrados e assegurados em fase de 

planeamento e construção de novas linhas de alta tensão (AT) e muito alta tensão (MAT), assim como em 

fase de exploração.  

Do conjunto de recomendações e legislação destaca-se a Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro. 

Esta portaria adota a recomendação do Conselho da União Europeia, sobre os limites de exposição do 

público em geral aos campos eletromagnéticos (“Recomendação do Conselho de 12 de julho de 1999 

relativa à limitação da exposição da população aos campos eletromagnéticos (0 a 300 GHz)). 

Apresentam-se no quadro seguinte os valores limites de exposição do público, para os campos elétrico 

e magnético à frequência de 50Hz. 

Características de Exposição 
Campo Elétrico 

[kV/m] (RMS) 

Densidade de Fluxo 
Magnético 

[μT] (RMS)1 

Público Permanente 5 100 

Por sua vez o Decreto-Lei nº11/2018 mantém válidos os limites de exposição do público em geral 

referidos na portaria e inclui a necessidade de monitorização periódica e a necessidade de garantir um 

afastamento mínimo entre o eixo do traçado do projeto das linhas e determinadas “infraestruturas 

sensíveis” definidas na alínea c) do artigo 3º do Decreto Lei. Consideram-se “infraestruturas sensíveis”, i) 

Unidades de saúde e equiparados; ii) Quaisquer estabelecimentos de ensino ou afins, como creches ou 

jardins -de -infância; iii) Lares da terceira idade, asilos e afins; iv) Parques e zonas de recreio infantil; 

v) Espaços, instalações e equipamentos desportivos; vi) Edifícios residenciais e moradias destinadas a 

residência permanente. 

 
1 1 mT = 1000 μT 
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Não é permitida a passagem de novas linhas de transporte e distribuição de eletricidade de AT e MAT 

sobre as infraestruturas sensíveis definidas na alínea c) do artigo 3.º Decreto-Lei nº11/2018, deve-se 

aplicar os afastamentos estabelecidos no n.º 3 do artigo 28.º do Decreto Regulamentar n.º 1/92, de 18 

de fevereiro, contados a partir do eixo da linha. 

O desenvolvimento do traçado e a elaboração do perfil será realizado de modo a garantir sempre 

distâncias mínimas ao solo no plano vertical para linhas de 400 kV. Por outro lado, no plano horizontal 

procurar-se-á garantir que não exista nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei 

nº 11/2018) no interior da zona de proteção da linha, que corresponde a um corredor de 45 m (22,5 

m para cada lado do eixo da linha). 

Considerando que a linha a ser construída irá cumprir com os requisitos legais em vigor, e que 

salvaguardará a maior distancia possível à localidade mais próxima (Amoreira) não se prevê que 

acrescente impactos aos já verificados face à proximidade da subestação a esta localidade e 

consequente rede de linhas que ali confluem.  

48) Esclarecer, Atendendo ao Uso Eficiente da Água, quais os consumos de água previstos na fase de 

exploração do projeto e o destino a dar às águas residuais produzidas;  

Durante a fase de exploração o abastecimento de água à subestação será realizado a partir de 

reservatório com uma capacidade de 1 000 L, que estará localizado no exterior do edifício, junto à 

entrada, o qual será alimentado por autotanque das corporações de bombeiros locais ou meio 

equivalente, com origem na rede pública. A água será colocada em rede, sob pressão, recorrendo a um 

grupo hidropneumático de 50 L. Estima-se um consumo anual de 1 000 L. 

O abastecimento de água para alimentação será assegurado através de água engarrafada. Note-se 

que o parque funcionará em regime de central não assistida, o que significa que não estará ninguém a 

trabalhar em permanência nestas instalações. Apenas pontualmente haverá necessidade de visitas de 

técnicos para atividades de operação e manutenção. 

A subestação do projeto será dotada de fossa estanque com 2 000 L de capacidade. Anualmente será 

avaliada a necessidade de esvaziar a fossa. A água da fossa será sempre recolhida e encaminhada 

por operador devidamente autorizado/licenciado. 
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2.2.7 Geologia e Geomorfologia  

49) Refazer os textos e atualizar a terminologia técnica, como por exemplo no caso do uso do termo 

“Primário” para designação do Paleozoico;  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 

50) Rever, na página 131 do Relatório Técnico (RT) a indicação que “Os aplanamentos sucessivos que 

se têm verificado desde o final do Primário colocaram em discordância estratigráfica rochas antigas 

e recentes, como é o caso das formações da Orla Mesocenozóica Meridional que contacta quer 

com o Soco Antigo quer com formações muito recentes do Holocénico, estão na origem desta 

superfície de erosão.”, sendo que na Figura 5.9 do RT, no extrato da Carta Geológica de Portugal, 

escala 1.200 000, Folha 8 (1988), onde se encontra identificada a área da Central Fotovoltaica e 

alternativas de corredor da linha elétrica, apenas se encontra representado o soco Paleozoico, não 

se verificando a proximidade regional à Orla Mesocenozoica Meridional, nem às desconformidades 

indicadas. Deverá ser consultada a Carta Geológica de Portugal, escala 1:50 000, Folha 46-C 

Almodôvar (2016) para análise da geologia regional/local e enquadramento da área da Central 

Fotovoltaica, assim como no que diz respeito a “A área da Central é atravessada por um 

lineamento que poderá corresponder a falha provável.” (página 136 do RT);  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 

51) Harmonizar critérios e conclusões relativamente à análise da Sismicidade e Neotectónica, 

verificando-se ao longo do Relatório Técnico alguma inconsistência de critérios entre o 

enquadramento regional (página 137 RT), a avaliação de impactes (página 325 RT) e a avaliação 

de riscos (página 420 RT), considerando por um lado que a área em estudo se enquadra em zonas 

onde poderão ocorrer sismos classificados como “ruinosos” a “desastrosos” (página 421 RT), mas 

concluindo-se, na mesma página, que “No entanto, o risco de ocorrência de um sismo é considerado 

não significativo, quer na construção quer na exploração uma vez que, apesar de em caso de 

ocorrência, considerando um sismo de elevada magnitude, as suas consequências serem gravosas 

(nível 4 – Quadro 6.31), podendo originar graves danos materiais e humanos com elevados custos 

de reposição do equilíbrio natural e elevados danos económicos, a sua probabilidade de ocorrência 

é considerada muito baixa, de nível 1 (vd. Quadro 6.31).”.  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 
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52) Corrigir, na página 141 (RT), os seguintes conteúdos “Todo o Maciço Hespérico foi sujeito a 

mineralização filoniana de idade póshercínica, por cobre, chumbo, zinco, antimónio e bauxite. Esta 

fase pós-orogénica é mais ou menos coincidente no tempo com a fracturação das formações de 

Mira e de Mértola referidas.”, dado não existirem mineralizações filonianas de bauxite, não estar 

em causa a análise da totalidade do Maciço Hespérico e a ocorrência de mineralizações filonianas 

de cobre, chumbo e zinco na Formação de Mértola, se encontrarem associadas à deformação Tardi 

a Pós-Orogénica;  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 

53) Esclarecer a divergência, no que aos Recursos Minerais diz respeito, entre o texto escrito no 

Relatório Técnico, que indica na página 141, “A consulta ao site da DGEG em 3 de abril de 2019 

evidência que na área de estudo do Parque e da Linha, não existem direitos de prospeção e 

pesquisa de depósitos minerais pedidos ou atribuídos, localizando-se a área mais próxima a cerca 

de 5 km a poente. Não existem também na área de estudo concessões mineiras ou áreas com 

período de exploração experimental” e o texto do Relatório Não Técnico que menciona, na página 

7: “A área de estudo situa-se na Faixa Piritosa Ibérica, sendo por isso uma área potencial para 

exploração de minerais metálicos, encontrando-se no interior de duas áreas para prospeção e 

pesquisa de recursos minerais, uma em fase de publicitação e outra em fase de pedido, 

designadamente de ouro, prata, cobre, zinco, chumbo, estanho e metais associados.”  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 

54) Identificar, no descritor Geologia e Geomorfologia, os classificadores utilizados na avaliação dos 

impactes, que se encontram resumidos no Quadro 6.1 (página 316 RT).  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 

55) Identificar e analisar o eventual impacte das zonas de movimentação de terras e construção de 

aterros na alteração dos fluxos naturais de escoamento;  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 

56) Analisar o risco de erosão dos solos aliado à diminuição da área de infiltração para recarga do 

sistema hidrogeológico, considerando particularmente a previsão da ocorrência de fenómenos 

extremos de precipitação;  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 
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57) Detalhar e concretizar as medidas de minimização de impactes previstas para as fases de construção 

e exploração da movimentação de terras e construção de aterros, em particular as MFC.62 e 

MFE.1;  

Resposta desenvolvida no Anexo 6 do presente Aditamento 

2.3 REFORMULAÇÃO DO RESUMO NÃO TÉCNICO  

58) Apresentar com maior pormenorização a informação constante no ponto “O Que Foi Proposto Para 

Minimizar e Acompanhar Os Efeitos Negativos do Projeto?” para permitir uma correta análise das 

medidas de minimização;  

59) Nas páginas 1 (5º parágrafo) e 11 (2º parágrafo) – onde se lê “Avaliação de Incidências 

Ambientais” deverá ler-se “Avaliação de Impacte Ambiental”;  

60) Na página 1, “Apresentação” (8º parágrafo), deverão estar referidas as freguesias afetadas pelo 

corredor da Linha Elétrica;  

61) O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos adicionais 

solicitados e uma data atualizada. 

Apresenta-se em volume autónomo ao presente relatório a reformulação do Resumo Não Técnico. 

 

Carcavelos, 6 de dezembro de 2019 

 

Margarida Fonseca    Nuno Ferreira Matos
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Pedido de elementos adicionais. Ofício APA 
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ANEXO 

 

PROCESSO DE AIA N.º 3305 

“CENTRAL SOLAR DE SÃO MIGUEL DO PINHEIRO” 

Pedido de Elementos Adicionais para efeitos de conformidade do EIA 

1. Introdução e descrição do projeto 

1.1 Disponibilizar o ficheiro georreferenciado contendo os limites da área de 
intervenção do projeto e respetivas infraestruturas associadas, preferencialmente 
em formato shapefile; 

1.2 Identificar o local onde termina o traçado da linha de muito alta tensão na região 
Alentejo e onde se inicia para a região Algarve; 

2. Caracterização da situação atual e avaliação de impactes 

2.1 Património cultural 

2.1.1 Solicitar o envio à tutela do património cultural do Relatório Final de Trabalhos 
Arqueológicos que valida a informação constante no EIA, demostrando esse 
envio através da entrega de recibo; 

2.1.2 Aditar ao anterior pedido de autorização para trabalhos arqueológicos (PATA) ou 
submeter novo pedido relativamente à prospeção do corredor da linha elétrica, 
junto da tutela do património cultural, pois este não se encontrava previsto no 
Plano de Trabalhos já apreciado; 

2.1.3 Apresentar cartografia relativa à visibilidade do solo no momento da prospeção, 
que delimite as áreas efetivamente prospetadas, designadamente de forma 
seletiva no caso do corredor da linha elétrica; 

2.1.4 Esclarecer quanto à designação atribuída ao sítio designado como «Chardão», 
n.º 25 do EIA, e que na base de dados Endovélico se encontra designado como 
«Chadão», CNS 32338, em referência ao topónimo do local; 

2.1.5 Clarificar relativamente a possíveis ajustes do projeto da Central Solar para 
compatibilização com os elementos patrimoniais identificados ou que ainda 
venham a ser identificados. 

2.2 Sistemas ecológicos 

2.2.1 Apresentar as áreas de povoamento de sobreiro e de azinheira, na Carta de 
Ocupação do Solo e Habitats, tendo por base o disposto na alínea q) do artigo 
1.º do Decreto-Lei n.°169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
155/2004, de 30 de junho (para a área de instalação do projeto e corredor da 
linha elétrica); 

2.2.2 Incluir, na Carta de Condicionantes, as áreas de povoamentos de sobro e/ou de 
azinho (no âmbito das Servidões e Restrições de Utilidade Pública); 
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2.2.3 Apresentar a estimativa de cortes de sobreiros e/ou azinheiras, identificando se 
estes incidem em árvores isoladas ou em povoamento; 

2.2.4 Adaptar o estudo, no ponto referente ao enquadramento nos Instrumentos de 
Gestão Territorial, ao PROF ALT – Programa Regional de Ordenamento Florestal 
do Alentejo (aprovado e regulamentado pela Portaria n.º 54/2019, de 11 de 
fevereiro), uma vez que o PROF BA não se encontra em vigor. Qualquer 
intervenção de âmbito florestal que inclua recuperação paisagística com 
introdução de espécies, deve ter por base o regulamento do PROF Alentejo e ter 
em consideração o estipulado no Decreto-Lei n.º 92/2019, de 10 de junho que 
regula a introdução na natureza de espécies não indígenas da flora e da fauna; 

2.2.5 Referir a existência ou inexistência de Árvores de Interesse Público de acordo 
com o estipulado na Lei n.º 53/2012, de 5 de setembro, regulamentada pela 
Portaria n.º 124/2014, de 24 de junho, que estabelece os critérios de 
classificação e desclassificação de arvoredo de interesse público, os 
procedimentos de instrução e de comunicação e define o modelo de 
funcionamento do Registo Nacional do Arvoredo de Interesse Público; 

2.2.6 Demonstrar o estado contratual e os mecanismos legais para a desafetação dos 
povoamentos florestais presentes na área de estudo, nomeadamente de pinheiro 
manso, mistos de pinheiro manso com azinheira/sobreiro ou de azinheira que 
foram instalados ao abrigo de programas nacionais e comunitários, com 
contratos com o Estado por 20 anos; 

2.2.7 Incluir como medida de minimização a realização de ações de “fomento de 
presas”, tendo em conta a perda de habitat, nomeadamente no que diz respeito 
diretamente à avifauna, resultante da desmatação/desarborização da área a 
intervir e da construção de estruturas temporárias; 

2.2.8 Incluir, na caracterização da avifauna, a presença de 1 casal de Águia-imperial-
ibérica Aquila adalberti a cerca de 1,5 km. Considerando as ameaças conhecidas 
para a espécie, sobretudo eletrocussão, perda de habitat e perturbação, devendo 
ainda ser incluídas medidas de minimização eficazes que contribuam para a 
conservação da espécie; 

2.2.9 Analisar de forma pormenorizada as ações de desflorestação a executar, tendo 
em conta que as mesmas, com área igual ou superior a 50 ha (caso geral), se 
encontram sujeitas a procedimento de avaliação de impacte ambiental (AIA), 
nos termos da alínea b) n.º 3 do artigo 1.º, classificadas no Anexo II, n.º 1 
alínea d) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro; 

2.2.10 Incluir medidas que minimizem, sobretudo na fase de construção, o inerente 
risco de incêndio, dada a sensibilidade ambiental da área em apreço, bem como 
a natureza da intervenção proposta.  

2.3 Paisagem 

Caracterização da Situação de Referência 

2.3.1 Apresentar as orientações de Cancela de Abreu para a gestão das unidades de 
Paisagem na Carta de Unidades e Subunidades de Paisagem. 
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2.3.2 Apresentar a Carta de Qualidade Visual revista de forma a corrigir os seguintes 
aspetos incongruentes: 

 À classe de “Elevada”, em numerosas situações, encontra-se sobreposto um 
grisé que não tem correspondência com a legenda;  

 Os valores em presença – negativos ou positivos - devem sempre traduzir-se 
através das classes consideradas para este parâmetro, podendo, no entanto, 
ser apresentados, de forma complementar, numa carta separada, todos os que 
se considerem pertinentes. No caso das linhas elétricas, a sua tradução, numa 
qualquer classe de qualidade visual, deve ser ponderada com cuidado, dado 
que a mesma é uma intrusão no campo visual do observador, mas, não se 
traduz, necessariamente, numa alteração do uso do solo, quando a este se 
associa uma determinada classe visual; 

 Não se encontra, sempre, relação direta com o uso do solo – Carta de 
Ocupação do Solo e Habitats - que, a mero título de exemplo, se verifica que, 
nalguns casos, ao “Esteval” foi atribuída qualidade visual “Elevada” e a uma 
mesma área de “Pinheiro-manso” foram atribuídas 3 classes distintas; 

 Às áreas de “Pinheiro-manso” é frequente ser atribuída uma valoração cénica 
superior à considerada na carta apresentada, que aparece equiparada, nalguns 
casos, ao “Esteval”; 

2.3.2.1 Apresentar em quadro a quantificação das classes consideradas, em 
unidades de “ha” a par do valor total do buffer que delimita a Área de Estudo e 
proceder a uma análise deste parâmetro para toda a Área de Estudo; 

2.3.2.2 A análise da sobreposição do Projeto a este parâmetro deve ser objeto 
de análise crítica, no sentido de como este conflitua com as classes em 
presença, fazendo, também, recurso da quantificação dos valores de cada 
classe. É da sua leitura que parte a classificação de impactes, em termos de 
perda de valor cénico, assim como a proposta de medidas de minimização 
consequentes, como a exclusão de áreas que deve ser assumida na avaliação. 

2.3.3 Analisar a sobreposição do Projeto na Carta de Capacidade de Absorção Visual, 
no sentido de como este conflitua com as classes em presença. É da sua leitura 
que parte a classificação de impactes, em termos de áreas mais visíveis ou 
menos visíveis, assim como a proposta de medidas de minimização 
consequentes; 

2.3.4 Substituir a Carta de Sensibilidade Visual da Paisagem dado que a mesma 
apresenta erros gráficos sem relação com este parâmetro e que inviabilizam a 
sua leitura. A sua substituição deverá, no entanto, atender às alterações que 
venham a ser introduzidas na Carta de Qualidade Visual da Paisagem. 

Identificação, Avaliação e Classificação de Impactes 

2.3.5 Avaliar, no contexto global da Área de Estudo, de forma conclusiva, a relevância 
da perda das subunidades – área e estrutura -, às quais o Projeto se sobrepõe, 
quanto à sua representatividade e importância; 

2.3.6 Apresentar as Bacias Visuais, individualizadas, de um número de áreas que 
possam ser suficientemente representativas da área de implantação do Projeto, 
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como se de setores se tratassem. Na divisão da área de implantação por áreas 
considerar a hipsometria que dá, em parte, orientações para a referida divisão; 

2.3.7 Apresentar a bacia visual, em separado, das soluções possíveis para a linha 
elétrica aérea e diretamente comparáveis. Para a geração das bacias visuais 
deverá ser considerada a altura média dos apoios da linha, numa métrica de 
separação característica do tipo de linha em causa. Os apoios a considerar 
devem ter representação gráfica e devem alinhar-se ao longo da diretriz de cada 
um dos corredores a considerar; 

2.3.8 Quantificar as áreas, e apresentadas em quadro em unidades de “ha”, das 
classes de qualidade visual “Média” e “Elevada” afetadas na sua integridade 
visual pelo Projeto, isto é, pelas bacias visuais acima solicitadas. 
Consequentemente, da análise desta cartografia deve resultar uma apreciação 
quanto à viabilidade do Projeto em termos de afetação visual da Paisagem e, em 
particular das referidas classes; 

2.3.9 Apresentar as bacias visuais, de forma individualizada, das povoações: São 
Miguel do Pinheiro; Gato; Manuel Galo; Góis; Murteira; Corredoura e Penedos; 

2.3.10 Apresentar, no âmbito da identificação dos impactes cumulativos, a 
representação gráfica dos Projetos existentes e previstos, para a Área de Estudo, 
numa Carta de Impactes Cumulativos; 

2.3.11 Proceder à reavaliação e classificação dos impactes estruturais e funcionais e 
visuais com base na informação acima solicitada; 

2.3.12 Apresentar uma análise exploratória dos impactes indiretos, potencialmente 
induzidos pelo Projeto, na Fase de Exploração, sobre a ocupação/transformação 
do território delimitado pela Área de Estudo e, consequente, grau de 
alteração/artificialização da Paisagem futura como resultado da implementação 
do Projeto, assim como que repercussões o mesmo pode representar sobre o 
impedir do desenvolvimento de outras atividades, sobretudo ao nível do turismo 
e/ou fixação da população. Nessa projeção, deverão ser 
interpretados/considerados os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em 
vigor, e/ou previstos, unicamente na perspetiva da Paisagem, no sentido de 
perceber de que modo os mesmos são, ou não, um controlo dessa possível 
expansão de artificialização da Paisagem. Essa análise, deve ainda considerar o 
efeito cumulativo dos diversos projetos existentes ou futuros, dos quais haja 
registo; 

2.3.13 Avaliação crítica ao Projeto no seu todo com base na informação obtida na 
cartografia, incluindo bacias visuais individuais, na afetação do relevo, na 
afetação muito significativa da vegetação, na afetação das linhas de água e 
outros, enquanto valores/atributos visuais que representam para a Paisagem. A 
avaliação deve ser conclusiva quanto à aceitabilidade da afetação gerada pelo 
Projeto face à Paisagem em presença e tendo também em consideração o 
impacte cumulativo que esta infraestrutura representa face ao existente e/ou em 
projeto/desenvolvimento. 

Medidas de Minimização 

2.3.14 Face aos resultados da nova cartografia e da classificação de impactes devem 
ser, consequentemente, apresentadas medidas de minimização, dado que as 
apresentadas são generalidades e não observam os valores visuais existentes.  
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2.4 Uso do Solo 

2.4.1 Justificar por que motivo a área aproximada de implantação do projeto (703 ha) 
é inferior à área da central fotovoltaica (708,48 ha). Indicar quais as áreas a 
impermeabilizar o solo com os vários componentes da central solar; 

2.4.2 Identificar e quantificar as classes de uso do solo presentes na área de 
intervenção da linha de muito alta tensão para as alternativas consideradas e 
avaliar os respetivos impactes expectáveis; 

2.4.3 Quantificar o número de exemplares de quercíneas a abater com a 
implementação do projeto (central solar e respetivos traçados da linha de muito 
alta tensão); 

2.4.4 Esclarecer a referência no Relatório Técnico do Estudo de Impacte Ambiental 
(EIA) que “...na fase de construção, verifica-se que as comunidades vegetais 
afetadas pela implantação do Projeto apresentam predominantemente reduzido 
valor conservacionista e/ou ecológico. As afetações com maior significado 
cingem-se à destruição de uma área de matos e ao corte de alguns exemplares 
de azinheira que se encontram dispersas e de forma isolada pela área de 
intervenção.”; contudo, para a mesma área, nas imagens do Google Earth figura 
um povoamento de pinheiro manso relativamente recente, também identificado 
no Desenho 10 do EIA. Clarificar esta incoerência e reavaliar os respetivos 
impactes. 

2.5 Ordenamento do Território 

2.5.1 Atualizar a referência ao Regime Jurídico da REN com a introdução da indicação 
de que o Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de agosto, foi alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de agosto; 

2.5.2 Retificar, na página 60 do EIA, as referências à inexistência de qualquer linha de 
água, classificada como “Leitos dos cursos de água”, integrada na Reserva 
Ecológica Nacional (REN) na área onde se prevê a instalação da Central Solar de 
São Miguel do Pinheiro. Para a área em causa existem linhas de água integradas 
na REN, conforme delimitação publicada em Diário da República (Resolução de 
Conselho de Ministros (RCM) n.° 156/97, de 17 de setembro, RCM n.° 114/2005, 
de 4 de julho e RCM n.° 171/2008, de 21 de novembro) e que os elementos 
georreferenciados disponibilizados na página da internet da CCDR Alentejo 
também contêm, retificando também o Desenho 5 em consonância com o 
exposto; 

2.5.3 Demonstrar que as linhas de água integradas na REN não serão afetadas pela 
implantação das diversas componentes do projeto; 

2.5.4 Indicar as áreas de REN ocupadas pelas diversas componentes do projeto, 
identificando e quantificando a afetação dos respetivos subsistemas; 

2.5.5 Referir, relativamente à linha de transporte de energia, a possibilidade de 
enquadramento, para as tipologias de REN nas quais tal é admissível, na alínea 
i) Redes elétricas aéreas de alta e média tensão, excluindo subestações do Ponto 
II – INFRAESTRUTURAS do Anexo II do Decreto-Lei n.° 166/2008, de 22 de 
agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.° 124/2019, de 28 de agosto; 

2.5.6 Enquadrar e analisar a linha elétrica de ligação entre a CS e a subestação de 
Tavira, com o Plano Regional de Ordenamento do Território do Algarve (PROT- 
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Algarve), o Plano Regional de Ordenamento Regional do Algarve (PROF Algarve) 
e as Condicionantes e Servidões Administrativas e Restrições de Utilidade Publica 
dos Planos Diretores Municipais de Tavira e Alcoutim, designadamente a sua 
análise no que se refere à incidência do corredor de estudo da linha elétrica na 
Reserva Ecológica Nacional (REN); 

2.5.7 Analisar, no que se refere ao Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Algarve (PROT), não só a sua componente estratégica, mas também no que se 
refere às normas específicas de carácter setorial e especificamente no que se 
refere à Estrutura Regional de proteção e valorização Ambiental (ERPVA); 

2.6 Socioeconomia 

2.6.1 Clarificar o número de postos de trabalho efetivos na central uma vez que na 
pág. 109 do Relatório Técnico, no subcapítulo 4.9.3 Meios humanos, se refere 
que o seu número é de 35 postos de trabalho e na pág. 405, no subcapítulo 
6.1.14.3 Fase de exploração, relativo aos impactes, refere-se que os novos 
postos de trabalho deverão ser em número reduzido. No Resumo Não Técnico, 
na pág. 6, é referido que se prevê que poderão estar afetas à exploração do 
projeto duas pessoas; 

2.6.2 Analisar, com maior detalhe, a atividade turística na envolvente da área de 
intervenção do projeto, incluindo a identificação dessas atividades e a avaliação 
dos respetivos impactes. Reavaliar a eventual necessidade de definir medidas de 
minimização ou de compensação; 

2.6.3 Avaliar eventuais impactes cumulativos dos diversos traçados de linhas 
existentes e/ou direcionados para a subestação de Tavira; 

2.6.4 Esclarecer, Atendendo ao Uso Eficiente da Água, quais os consumos de água 
previstos na fase de exploração do projeto e o destino a dar às águas residuais 
produzidas; 

2.7 Geologia e Geomorfologia 

2.7.1 Refazer os textos e atualizar a terminologia técnica, como por exemplo no caso 
do uso do termo “Primário” para designação do Paleozoico; 

2.7.2 Rever, na página 131 do Relatório Técnico (RT) a indicação que “Os 
aplanamentos sucessivos que se têm verificado desde o final do Primário 
colocaram em discordância estratigráfica rochas antigas e recentes, como é o 
caso das formações da Orla Mesocenozóica Meridional que contacta quer com o 
Soco Antigo quer com formações muito recentes do Holocénico, estão na origem 
desta superfície de erosão.”, sendo que na Figura 5.9 do RT, no extrato da Carta 
Geológica de Portugal, escala 1.200 000, Folha 8 (1988), onde se encontra 
identificada a área da Central Fotovoltaica e alternativas de corredor da linha 
elétrica, apenas se encontra representado o soco Paleozoico, não se verificando 
a proximidade regional à Orla Mesocenozoica Meridional, nem às 
desconformidades indicadas. Deverá ser consultada a Carta Geológica de 
Portugal, escala 1:50 000, Folha 46-C Almodôvar (2016) para análise da 
geologia regional/local e enquadramento da área da Central Fotovoltaica, assim 
como no que diz respeito a “A área da Central é atravessada por um lineamento 
que poderá corresponder a falha provável.” (página 136 do RT); 

2.7.3 Harmonizar critérios e conclusões relativamente à análise da Sismicidade e 
Neotectónica, verificando-se ao longo do Relatório Técnico alguma inconsistência 
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de critérios entre o enquadramento regional (página 137 RT), a avaliação de 
impactes (página 325 RT) e a avaliação de riscos (página 420 RT), considerando 
por um lado que a área em estudo se enquadra em zonas onde poderão ocorrer 
sismos classificados como “ruinosos” a “desastrosos” (página 421 RT), mas 
concluindo-se, na mesma página, que “No entanto, o risco de ocorrência de um 
sismo é considerado não significativo, quer na construção quer na exploração 
uma vez que, apesar de em caso de ocorrência, considerando um sismo de 
elevada magnitude, as suas consequências serem gravosas (nível 4 – Quadro 
6.31), podendo originar graves danos materiais e humanos com elevados custos 
de reposição do equilíbrio natural e elevados danos económicos, a sua 
probabilidade de ocorrência é considerada muito baixa, de nível 1 (vd. Quadro 
6.31).”. 

2.7.4 Corrigir, na página 141 (RT), os seguintes conteúdos “Todo o Maciço Hespérico 
foi sujeito a mineralização filoniana de idade póshercínica, por cobre, chumbo, 
zinco, antimónio e bauxite. Esta fase pós-orogénica é mais ou menos coincidente 
no tempo com a fracturação das formações de Mira e de Mértola referidas.”, 
dado não existirem mineralizações filonianas de bauxite, não estar em causa a 
análise da totalidade do Maciço Hespérico e a ocorrência de mineralizações 
filonianas de cobre, chumbo e zinco na Formação de Mértola, se encontrarem 
associadas à deformação Tardi a Pós-Orogénica; 

2.7.5 Esclarecer a divergência, no que aos Recursos Minerais diz respeito, entre o 
texto escrito no Relatório Técnico, que indica na página 141, “A consulta ao site 
da DGEG em 3 de abril de 2019 evidência que na área de estudo do Parque e da 
Linha, não existem direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais 
pedidos ou atribuídos, localizando-se a área mais próxima a cerca de 5 km a 
poente. Não existem também na área de estudo concessões mineiras ou áreas 
com período de exploração experimental” e o texto do Relatório Não Técnico que 
menciona, na página 7: “A área de estudo situa-se na Faixa Piritosa Ibérica, 
sendo por isso uma área potencial para exploração de minerais metálicos, 
encontrando-se no interior de duas áreas para prospeção e pesquisa de recursos 
minerais, uma em fase de publicitação e outra em fase de pedido, 
designadamente de ouro, prata, cobre, zinco, chumbo, estanho e metais 
associados.” 

2.7.6 Identificar, no descritor Geologia e Geomorfologia, os classificadores utilizados 
na avaliação dos impactes, que se encontram resumidos no Quadro 6.1 (página 
316 RT).  

2.7.7 Identificar e analisar o eventual impacte das zonas de movimentação de terras e 
construção de aterros na alteração dos fluxos naturais de escoamento; 

2.7.8 Analisar o risco de erosão dos solos aliado à diminuição da área de infiltração 
para recarga do sistema hidrogeológico, considerando particularmente a 
previsão da ocorrência de fenómenos extremos de precipitação; 

2.7.9 Detalhar e concretizar as medidas de minimização de impactes previstas para as 
fases de construção e exploração da movimentação de terras e construção de 
aterros, em particular as MFC.62 e MFE.1; 
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3. Reformulação do Resumo Não Técnico 

3.1 Apresentar com maior pormenorização a informação constante no ponto “O Que Foi 
Proposto Para Minimizar e Acompanhar Os Efeitos Negativos do Projeto?” para 
permitir uma correta análise das medidas de minimização; 

3.2 Nas páginas 1 (5º parágrafo) e 11 (2º parágrafo) – onde se lê “Avaliação de 
Incidências Ambientais” deverá ler-se “Avaliação de Impacte Ambiental”; 

3.3 Na página 1, “Apresentação” (8º parágrafo), deverão estar referidas as freguesias 
afetadas pelo corredor da Linha Elétrica;  

3.4 O Resumo Não Técnico (RNT) reformulado deve ter em consideração os elementos 

adicionais solicitados e uma data atualizada. 
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Ref.ª: C0008/19 

 

Sacavém, 6 de dezembro de 2019 

 

  

 

Assunto: Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro, em fase de 

Estudo Prévio. 

Relatório dos Trabalhos Arqueológicos – RTA 

Proc. Nº EX-DRE/2018/02-9/99/PATA/10531 (C.S:173387) 

 

 

Vimos por este meio apresentar o relatório dos trabalhos arqueológicos realizados para o factor 

ambiental património arqueológico no âmbito do estudo do projecto referido em epígrafe. 

 

Gratos pela atenção dispensada,  

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 
 

____________________________________ 
Carla Alves Fernandes 

 
 

Direcção Regional de Cultura do 

Alentejo 

Rua de Burgos, n º 5 

7000 - 863 Évora 

   

 
Rua Camilo Castelo Branco, 9 - 3º Dto 
2685-031 Sacavém 
Tm 966132044 
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Anexo 2.2 
Plano de trabalho para a prospeção arqueológica seletiva dos 

corredores de estudo das alternativas de linha elétrica 
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EEEssstttuuudddooo   dddeee   IIImmmpppaaacccttteee   AAAmmmbbbiiieeennntttaaalll      

CCCeeennntttrrraaalll   FFFoootttooovvvooollltttaaaiiicccaaa   dddooo   SSSãããooo   MMMiiiggguuueeelll   dddooo   PPPiiinnnhhheeeiiirrrooo      

Aditamento – Estudo de corredores alternativos de linhas eletricas 

Ligação à Subestação de Tavira 

Fator ambiental: Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico 

 

 

 

Considerações gerais 

O presente plano de trabalho corresponde ao Aditamento relativa ao estudo de corredores alternativos de 

linhas eletricas de Ligação à Subestação de Tavira a integrar no fator ambiental Património Arqueológico, 

Arquitetónico e Etnográfico no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental Central Fotovoltaica do São Miguel 

do Pinheiro, de forma a regularizar a autorização para trabalhos arqueológicos previamente solicitada para 

a área da central. 

 

 

Breve descrição do projeto 

Ao nível da Linha Elétrica será efetuada uma análise ambiental que incide sobre os fatores ambientais 

considerados mais relevantes. 

O estudo compreende a análise de três corredores alternativos com o objetivo de viabilizar aquele que 

seja do ponto de vista ambiental mais favorável para ligação elétrica entre a Central Solar de São Miguel 

do Pinheiro e a Subestação de Tavira. A escolha do referido corredor permitirá, posteriormente, definir a 

diretriz do traçado da Linha Elétrica sustentada numa planta de condicionamentos ambientais. 

A linha fará a ligação entre subestação da Central Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro e a existente 

subestação de Tavira da RNT no concelho de Tavira. 

Do ponto de vista técnico será constituído pelos elementos estruturais normalmente usados em linhas do 

escalão de tensão de 400 kV. 
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Breve enquadramento histórico-arqueológico 

O território de estudo integra-se genericamente na charneira entre o Baixo Alentejo e o Alto Algarve 

Oriental, nos contrafortes das serranias. O clima e a ocupação natural do solo correspondem à típica 

região mediterrânica (Lopes, 2003, p. 18). 

A área de estudo regista uma topografia acidentada, com alguns relevos abruptos e cursos de água de 

leitos encaixados e profundos. 

Os solos xistosos delgados do maciço antigo carbónico e o grauvaque originaram uma terra arável pouco 

espessa e com pouca aptidão agrícola. 

A Ribeira de Carreiras corresponde à linha de água estruturante da rede hidrográfica existente na área de 

estudo e é complementada por um conjunto de outras pequenas ribeiras e barrancos. Todas estas outras 

linhas subsidiárias têm também um papel pertinente para a estruturação do povoamento.  

A maior parte destes cursos de água têm variações sazonais de caudal muito significativas. Sendo 

praticamente imperceptíveis em período estival. 

Assinala-se também a presença de vegetação espontânea genericamente confinada às margens das 

ribeiras, sendo representada por espécies como o loendro, a cana, o junco, a mariola ou o freixo. 

Registam-se algumas extensões de matos, com a presença de carrascos, rosmaninho, soagem ou 

orégãos.  

Regionalmente é de enorme importância o montado de azinho, para o pastoreio e a apicultura, mas 

também de extracção de madeira e lenha. A exploração destes espaços no sul do território do atual 

concelho de Mértola encontra-se atestada desde o período romano (Lopes, 2003, p. 18, 20). 

Esta composição vegetal corresponde a uma paisagem atual, que não será muito distinta da antiguidade. 

Apesar da sua importância económica, a agricultura e a pecuária ocupam somente uma área de cerca de 

3% da área do concelho de Mértola. Na área de incidência do Projeto destaca-se o cultivo de cereais, 

prados temporários, pastagens permanentes e culturas forrageiras, frutos secos, pousio, olival, vinha e 

alguns hortícolas nas imediações das povoações e dependentes da água disponível. 

Os aspectos dissonantes correspondem às amplas manchas de arborização recente, de pinhal, para a 

plantação das quais foi necessário uma ampla campanha de arroteias e de conversão das vertentes em 

socalcos e às extensões de terrenos progressivamente ocupados por esteva, sobretudo após a ocorrência 

de incêndios florestais ou abandono dos campos agrícolas. 

 

A toponímia do território é particularmente sugestiva em relação à oro-hidrografia. Cerro é provavelmente 

o mais recorrente, mas também se registam outros exemplos como Ribeira, Montejão, Covão ou Rocha. 

Em relação à composição florística há a assinalar Tojo, Murteiras, Vinha, Loendrinhos, Junqueira. 

Os topónimos particularmente sugestivos de interesse histórico-arqueológico são: 

 Alcaria (aldeia de grandes dimensões ou qarya em árabe). Em época moderna banaliza-se a 

designação alcaria, enquanto sítio arruinado, independentemente da sua cronologia de ocupação. 
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As designações Aldeia e Monte também são frequentes. Regista-se ainda o Cerro da Moura, como 

topónimo sugestivo de ocupação islâmica;  

 Casa, Montinho, Mesquita, Moinho, Fonte, Poço, Moroiço, Palheirinho, Cerca, Curral, Malhão, 

Horta são topónimos indicadores de edifícios isolados ou complexos edificados; 

 Porto denuncia a existência de vias antigas; 

 Mina como indício de locais de extração de minério ou da importância que a mineração e a 

metalurgia desempenharam na socio-economia local. 

 Portela, Porto e Caminho denunciam a existência de vias antigas; 

 Castelo / Castelinhos indica quase sempre a existência de restos de um antigo recinto 

amuralhado, ainda que a efetiva atribuição cronológica seja muitas vezes difícil. A atual palavra 

castelo pode derivar de castrum (acampamento militar romano, fortaleza, com diminutivo em 

castellum) como de qasr (palácio ou fortaleza), que aparentemente deriva da mesma origem 

latina; 

 Mina, Ferrarias, Tesouro ou Ouro são indícios de locais de extração de minério ou da importância 

que a mineração e a metalurgia desempenharam na socio-economia local. 

 

Para além das bases nacionais consultadas e da informação facultada pela DGPC, destacam-se os dados 

provenientes da Carta Arqueológica do Concelho de Mértola (projeto desenvolvido pelo Campo 

Arqueológico de Mértola) e do Inventário do Património Arqueológico do Concelho de Alcoutim. 

Foram também consultados os trabalhos monográficos resultantes de investigação arqueológica e histórica 

neste território. 

Relativamente ao enquadramento histórico-arqueológico deste território, refira-se que à Pré-história 

Recente correspondem os testemunhos megalíticos, as tumulações em antas, tholos, e cistas, que são 

implantadas preferencialmente em pontos muito destacados na paisagem e com grande visibilidade. Sítios 

arqueológicos particularmente pertinentes para este período consistem em exemplos como a Anta da 

Castelhana, Cerro da Masmorra, Anta da Masmorra, Anta das Pedras Altas, Pedra do Alagar, Anta do 

Beringel, Tholos do Cerro do Malhanito, Tholos da Eira dos Palheiros, Tholoi do Cerro do Castelo de Santa 

Justa ou a Cista Megalítica do Malhão.  

O povoamento Calcolítico e da Idade do Bronze inicial caracteriza-se pela ocupação de cumeada, 

sobranceira a cursos de água e associada a pontos de passagem. O núcleo murado, composto por 

pequenos aglomerados com escassas cabanas, era o local a partir do qual se exploravam os recursos 

naturais, praticando a agricultura possível, tecelagem, metalurgia de cobre. Nestes povoados 

identificaram-se indícios de sistemas de trocas, pelo menos com o Baixo Alentejo. Corte João Marques, 

Castelão ou Cerro do Castelo das Mestras são exemplos particularmente representativos. 

No Bronze Final são registadas ocupações de meia encosta, de habitat e de necrópole. No caso de 

Castelos de Bernalflor indicia-se uma possível preferência pelo domínio de uma via entre o litoral e o 

interior, surgindo o povoado implantado numa depressão entre duas cumeadas. 

Na Idade do Ferro assinala-se a diversidade de formas de povoamento, que divergem entre núcleos 

muralhados de cumeada (com possíveis necrópoles de encosta) e os povoados abertos implantados em 
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pequenas elevações relacionadas com várzeas férteis e cursos de água, com necrópoles nas imediações 

implantadas em pontos de características similares. Nas imediações da área de estudo surgem as 

referências a Moinho da Vargem e Herdade do Cerro Alto 1 como povoados, Mestras, Masmorras 2 e Goias 

como necrópoles, a estela epigrafada de Vale da Moita, a inscrição de Martim Longo e a “estela do 

Cavaleiro” de Monte das Mestras. 

Durante o processo de romanização e a plena romanidade, as condições climáticas e a limitada qualidade 

dos solos tornam este território serrano pouco apelativo para a fixação de colonos, não permitindo uma 

profunda romanização das populações autóctones.  

Assim, a influência romana restringe-se às imediações dos cursos de água e vias de comunicação 

litoral/interior. Exemplos de arqueossítios deste período são: Quinta de Dona Maior, Barranco do Cigano, 

Ribeira de Carreiras e Pereiras (uillae), Montinho 2, Cerro da Mértola, Courela dos Cavalos e Zurreiras 

(povoados com ocupação também medieval), Castelhana, Chã II e Leitejo (necrópoles), as fortificações de 

Torrejão, Castelejo, Monte Manuel Galo, Cerro do Castelo do Papa Leite e Touris (construção fortificada 

associada à mineração), Barranco do Azeite, Curral da Corte, Pereirão e Cabra Assada 2 (casal agrícola).    

Uma calçada romana, integrada nos eixos viários de ligação entre Ossonoba (Faro) e Balsa (Tavira) a Pax 

Iulia (Beja) e Salacia (Alcácer do Sal), passaria neste território. 

Corografias do séc. XIX, nomeadamente de Silva Lopes, e informações de Pinho Real atestam a passagem 

da estrada de Tavira para Lisboa nesta região. 

Os investigadores não prevêem a existência de uma via romana, pública ou militar, lajeada segundo a 

fórmula canónica, mas antes potenciais caminhos primitivos, de terra batida e veredas cortadas na rocha, 

utilizando como piso o solo de xisto, que dispensava qualquer revestimento (Maia, 2000, 21).  

Não se encontram documentados na região sítios cronologicamente integrados no período tardo-

romano/visigótico. Apenas foi identificada uma moeda de ouro do imperador Justiniano (séc. VI d.C.) em 

Alcaria Alta. Neste mesmo local foi instalada posteriormente uma fortificação islâmica, que controla a um 

ponto de passagem de uma antiga via (Maia, 2000, p.18). 

Ao período islâmico corresponde à complexificação do sistema de povoamento, com a concentração dos 

núcleos urbanos no litoral (à semelhança do período romano). No interior serrano encontram-se sítios de 

cumeada e outros de média altitude, que podem ser associados a recintos fortificados, dominando 

pequenos territórios agrícolas e mineiros e casais de natureza rural. 

Contudo, são escassos os dados relativos à primeira fase de ocupação islâmica. 

Os sítios rurais plenamente islamizados (datados entre os séc. X e XI d.C.) são bastante comuns e 

facilmente classificáveis através da presença de “telha grossa de canudo com impressões digitadas”. Neste 

contexto, também se pode aferir a possível presença de necrópoles, pois seriam frequentemente cobertas 

com telhas decoradas. 

São diversas as formas de implantação dos habitats, entre as cumeadas e esporões, encostas, havendo 

uma clara pretensão de domínio de vales férteis e/ou de acessos a linhas de água. Destacam-se áreas de 

habitat como Alcaria de Longa, Vila Longa, Monte da Santana Lobata / Monte Lobato, a alcaria de Montado 

do Pereirão e a atalaia da Herdade do Cerro Alto 11. 
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Entre os núcleos de povoamento com características mais modestas, nomeadamente os casais agrícolas, 

destacam-se os conjuntos rurais de Cabanas e Cerca dos Cavalos, cuja ocupação se manteve até Época 

Tardo-medieval ou Moderna. 

A passagem de uma via nas imediações é uma hipótese que requer confirmação (Maia, 2000, p. 18-9). 

A construção das fortalezas urbanas ou das rurais enquadra-se no processo da reconquista do Gharb, que 

instala uma insegurança generalizada (Catarino, 1997, 455).  

Mesmo ao longo e após o processo de reconquista cristã (séc. XIII) admite-se uma relativa continuidade 

da rede de povoamento e dos principais eixos viários, no interior rural, que é pouco afetado pela 

instabilidade deste período. 

O “encrespado serrano, com os seus vales cavados e caminhos de pé posto…permitiu e protegeu um 

povoamento arcaico do qual sobreviveram algumas insólitas construções cilíndricas de alvenaria, com uma 

cobertura de palha ou retama” (Torres, 1997, p. 437).  

Apresenta-se como teoria plausível o abandono das aldeias, alcarias serranas islâmicas, sobretudo após o 

decreto de expulsão de D. Manuel (1495) e a posterior atividade da Inquisição, levando à constituição de 

novas aldeias a curtas distâncias, simulando tratar-se de cristãos velhos a ocupar as terras abandonadas 

(Maia, 2000, p. 15).  

A comprovar a antiguidade do povoamento da área de estudo regista-se que Corredoura, Lobato e Corcha 

são citadas no Inquérito Paroquial de 1758 realizado no concelho de Mértola. Nesse período a subsistência 

das populações locais era assegurada pela produção de trigo, cevada e centeio, a par da criação de 

ovelhas e cabras (Boiça e Barros, 1995, p. 104, 108 e 109). 

A pastorícia, atualmente resumida a alguns rebanhos de caprinos, a apicultura ou a extração de cortiça 

constituem as atividades económicas tradicionalmente complementares. 

Nestes núcleos urbanos, existem espaços cercados, povoados por vegetação arbórea dispersa e pequenas 

hortas. 

São muito abundantes os muros de alvenaria de xisto de junta seca, que delimitam as propriedades.  

A componente etnográfica é particularmente pertinente neste território. Parte muito significativa da 

população atual ainda se encontra dispersa por alguns dos montes ainda ocupados, onde se desenvolvem, 

em moldes genericamente artesanais, atividades como o do linho e produtos alimentares (nomeadamente, 

o pão, o queijo, os enchidos).  

 

Equipa técnica 

Os trabalhos de pesquisa documental e de campo a desenvolver no âmbito do fator ambiental Património 

Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico serão desempenhados por Carla Alves Fernandes, Maria João 

Lopes e Renata Correia (arqueóloga).  

 

 

Logística  
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Os trabalhos de campo serão apoiados por cartografia em formato papel (à escala 1:25.000 e esboço 

corográfico do projeto) e em formato digital, implantada em GPS. 

Estes suportes permitem a rigorosa orientação da equipa em campo e a geo-referenciação das ocorrências 

patrimoniais identificadas com uma margem de erro aproximada de 4 metros. 

Todo o registo fotográfico será executado em formato digital. 

O tratamento da informação obtida em campo será realizado com recurso a programas específicos de 

gestão de cartografia, de imagem, de texto e de inventário. 

 

Enquadramento legal  

A equipa compromete-se ao cabal cumprimento da legislação em vigor, para execução de trabalhos 

arqueológicos: Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 4 de 

Novembro. 

A metodologia específica aplicada ao descritor enquadra-se nas diretrizes estabelecidas na Circular do 

Instituto Português de Arqueologia “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 2004. 

 

 

Trabalhos a realizar 

Pesquisa documental 

A recolha de informação incide sobre elementos de natureza distinta:  

 Levantamento bibliográfico, com desmontagem comentada do máximo de documentação 

específica disponível, de carácter geral ou local.  

 Levantamento toponímico e fisiográfico, baseado na Carta Militar de Portugal, à escala 1:25.000, 

com recolha comentada de potenciais indícios. 

A pesquisa incidente sobre documentação cartográfica leva à obtenção de um levantamento sistemático 

de informação de carácter fisiográfico e toponímico. O objectivo desta tarefa é identificar indícios 

potencialmente relacionados com vestígios e áreas de origem antrópica antiga. 

 

O levantamento bibliográfico tem as seguintes fontes de informação: 

 Inventários patrimoniais de organismos públicos (Portal do Arqueólogo; base de dados Ulysses - 

Sistema de Informação do Património Classificado e SIPA – Sistema de Informação para o 

Património Arquitetónico da Direção-Geral do Património Cultural – DGPC; bases de dados das 

autarquias abrangidas pelo corredor de estudo); 

 Carta arqueológica municipal; 

 Bibliografia especializada de âmbito local e regional; 

 Planos de ordenamento e gestão do território; 

 Projetos de investigação ou processos de avaliação de impactes ambientais em curso na região. 
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Trabalho de campo 

Nos termos da Lei (Regulamento de Trabalhos Arqueológicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 164/2014, de 

4 de Novembro) os trabalhos de prospeção arqueológica são previamente autorizados através de ofício 

específico. 

Em campo serão desempenhadas as seguintes tarefas: 

 Reconhecimento dos dados inventariados durante a fase de levantamento bibliográfico; 

 Reconhecimento no terreno dos indícios toponímicos e fisiográficos que apontem para a presença 

de outros vestígios de natureza antrópica (arqueológicos, arquitectónicos e etnográficos) não 

detectados na bibliografia; 

 Recolha de informação oral junto dos habitantes e instituições locais conectadas com o 

património e posterior confirmação de dados ou indícios da natureza patrimonial; 

 Prospeção arqueológica selectiva dos corredores de estudo das alternativas de linha elétrica 

(conforme a Circular do Instituto Português de Arqueologia “Termos de Referência para o 

Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, de 10 de Setembro de 

2004). 

 

 

Estrutura do relatório  

A realização do fator Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico pretende: 

 Caracterizar a presença de valores histórico-culturais na área de afetação do projeto; 

 Identificar e avaliar os impactes resultantes da sua concretização; 

 Apresentar propostas para minimização de potenciais impactes negativos e incremento dos 

impactes positivos. 

Estes resultados são alcançáveis através da execução de diferentes tarefas, nomeadamente, a de pesquisa 

documental e prospeção arqueológica. 

 

Apresenta-se a seguinte estrutura base para o relatório: 

1. Caracterização da situação de referência – este é o capítulo no qual será concedida particular 

relevância à identificação de materiais, sítios, edificações e imóveis de interesse público, de valor 

científico e patrimonial, integrados na área de estudo e potencialmente afetados pela 

concretização do projeto. Procurar-se-á elaborar: 

a) Descrição sintética, mas rigorosa e actualizada dos trabalhos de investigação 

documental e de levantamento de campo efetuados, do historial da investigação e 

conhecimentos sobre o património e a arqueologia de âmbito local e regional; 
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b) Inventário exaustivo e sistemático de todos os elementos de interesse patrimonial 

identificados na área de estudo (relatando identificação – n.º de inventário e topónimo –, 

localização geográfica e administrativa – freguesia, concelho e coordenadas geográficas –, 

categoria, tipologia e cronologia, valor patrimonial, protecção/legislação, descrição e 

referências bibliográficas); 

c) Criação de cartografia (à escala 1:25.000 e à escala de projeto), que documenta os 

trabalhos de campo, através da carta de visibilidade de solos e de condicionantes para a 

prospeção arqueológica e regista a localização de estruturas e áreas de dispersão de 

vestígios arqueológicos (rigorosamente definidos através da leitura de GPS); 

2. Caracterização da evolução da situação de referência na ausência de projeto. 

3. Identificação e avaliação de impactes – a identificação de situações impactantes é efetuada 

através do cruzamento do inventário produzido com a descrição do tipo e localização da afetação 

a induzir, considerando as diversas fases de implementação do projeto (fase de construção, fase 

de exploração e fase de desactivação). Proceder-se-á à identificação de situações de 

compatibilidade/incompatibilidade, considerando a natureza e o significado do impacte induzido, 

quando confrontados com a importância específica dos elementos patrimoniais. Após a avaliação 

dos impactes gerais, causados pela implementação do projeto, destacam-se os casos 

particularmente sensíveis. 

4. Proposta de medidas de minimização e definição de necessidades de monitorização – as soluções 

concretas de minimização dos impactes negativos, inevitáveis ou irreversíveis (nomeadamente, 

planos de salvamento dos elementos patrimoniais integrados em áreas de impacte negativo, 

podendo consistir na realização de sondagens/escavações e registo apropriado e implementação 

de um programa de acompanhamento arqueológico, estabelecido de acordo com as fases de 

execução e com as áreas de incidência do projeto), bem como propostas soluções para uma 

preservação harmoniosa de elementos patrimoniais cuja integridade possa ser salvaguardada, 

numa perspectiva de valorização ou recuperação. 

5. Lacunas de conhecimento – as lacunas de conhecimento reconhecidas no decurso do estudo 

deverão justificar a proposta de realização de trabalhos complementares posteriores a esta 

avaliação. 

 

 

Prazo de execução  

O prazo de execução previsto para concretização do plano de trabalhos de campo proposto é de 5 dias. 

Este prazo é meramente estimativo e poderá ser ampliado para efectivo cumprimento do plano. 

 

 
 
Sacavém, 06 de dezembro de2019 
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Anexo 2.4 
Ficha de sítio - Chadão 
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Ficha de Sítio/Trabalho Arqueológico 

(para acompanhar o relatório) 

Sítio Arqueológico 

Designação 

 

Distrito   Concelho  

Freguesia    Lugar   

C.M.P. 1:25.000 folha n.º   Altitude (m)  

Coordenada X  Coordenada Y  

Tipo de sítio *  

Período cronológico *  

Descrição do sítio (15 linhas) 

 

Bibliografia 

 

Proprietários  

Classificação *   

Decreto  

Estado de conservação *  Uso do solo *   

Ameaças *  Protecção/Vigilância *   

Chadão

Beja Mértola

União das Freguesias São Miguel do Pinheiro, São Pedro Solis e São Sebastião dos Carros Chadão

573 259

604505,3767 4150587,207

Povoado

Medieval / Moderno

Na vertente este da plataforma elevada do Chadão regista-se um amontoado alargado 
de elementos pétreos onde é possível reconhecer alguns alinhamentos de antigos 
muros, alguns com espessura considerável e vestígios de edifícios. A vegetação 
existente colocou algumas dificuldades na observação do solo, no entanto, 
pontualmente, foi possível reconhecer alguns materiais cerâmicos incaracterísticos, 
nomeadamente cerâmica comum.

CNS 32338

Indeterminado

Inexistente

-

Indeterminado Agrícola e Florestal

Agricultura e pastoreio -



     

* Preencher de acordo com a lista do Thesaurus do ENDOVÉLICO. Essa lista poderá ser consultada em: www.igespar.pt 
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Acessos 

 

Descrição do Espólio 

 

Local de depósito  

Trabalho Arqueológico Anual 

Arqueólogo responsável  

Tipo de trabalho *   

Datas: de início  de fim  duração (em dias)   

Projecto de Investigação   

Objectivos (10 linhas)  

 

Resultados (15 linhas) 

 

A partir da povoação de Corredoura seguir por caminho de terra batida.

Alguma cerâmica de construção e cerâmica comum

Não foi recolhido espólio no decurso do trabalho

Carla Sofia Alves Fernandes 

Prospeção Arqueológica

27-05-2018 a 29-05-2018 13-12-2018 e 17-12-2018 8

Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro

Proceder à avaliação de impactes resultantes da implementação do projeto da Central 
Fotovoltaica de São Miguel do Pinheiro sobre o património histórico-arqueológico 
existente e definir as medidas de minimização de impactes adequadas.

O sítio foi delimitado de acordo com os vestígios descritos na bibliografia e os visíveis no 
terreno.



Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar de São Miguel do Pinheiro 

Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

Fermesolar, Lda. 

 

 

 

T01118_13_v0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3  
Sistemas Ecológicos 

 



 Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar de São Miguel do Pinheiro 

Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

Fermesolar, Lda. 

 

 

T01118_13_v0 

(página propositadamente deixada em branco) 

 



Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar de São Miguel do Pinheiro 

Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

Fermesolar, Lda. 

 

 

 

T01118_13_v0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3.1 
Revisão da Carta de Condicionantes apresentada no EIA 
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Anexo 3.2 
Estado contratual dos povoamentos florestais presentes na área 
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RESUMO

 BENEFICIÁRIO

NOR

Pág. de1

(PUN2019.25838.1)(7788833.NOR.10-0000)

Declarações de Intenção
Ajuda

Áreas Candidatas por Ajuda/Apoio

Pagamentos Diretos
Ajuda Área (ha)

Desenvolvimento Rural
Apoio Operação

Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas

Áreas (ha)/CN's candidatas 
9.0.2 - Zonas Sujeitas A Condicionantes Naturais Significativas

Região da Candidatura
Direcção Regional AgriculturaNUT II

Alentejo Dir. Reg. Agric. E Pescas Do Alentejo

 127.74

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HORTA DA GORDA - SOCIEDADE AGRO PECUARIA, SA 7788833 503661546

(Ha)

2019-02-26Data Candidatura :

Data da Notificação para Modo Produção Biológico
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RESUMO

 BENEFICIÁRIO

NOR

Pág. de2

(PUN2019.25838.1)(7788833.NOR.10-0000)

Superficies Declaradas

 127.74Superficie Agrícola (ha)
 0Superfície Florestal (ha)

 0Superficie Forrageira Temporária
Pastagens Permanentes
Pastagens Arbustivas
Pastagens em Baldio

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HORTA DA GORDA - SOCIEDADE AGRO PECUARIA, SA 7788833 503661546

 0Cabeças Normais Declaradas

Pastagens em Sobcoberto de Sobreiro para Produção de Cortiça
Superfície de Culturas Temporárias
Superfície de Culturas Permanentes

 0
 0  0
 0  7.14
 0  0
 0  0
 0  0

 127.74  127.74

Área 1º Pilar Área 2º Pilar

2019-02-26Data Candidatura :

Direitos de RPB

ID Nº de Direitos

11
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

135 - Pinhão

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -

 14.88

 3.11

 1.3

 0.94

 0.42

 0.1

 0.09

 0.09

 0.09

 0.05

 0.13

 0.09

 0.12

 0.05

 0.07

 0.08

 0.07

Distrito/Concelho/Freguesia

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

3

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :

11
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604144200

2280604145004

2280604145004

2280604145004

2280604145004

2280604145004

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

135 - Pinhão

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

135 - Pinhão

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

083 - Olival 

083 - Olival 

083 - Olival 

083 - Olival 

083 - Olival 

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -

 0.15

 4.74

 4.89

 0.49

 0.44

 2.38

 0.47

 0.58

 0.95

 0.4

 0.15

 0.05

 14.81

 0.21

 0.17

 0.02

 0.06

 0.07

 0.15

Azeite

Azeite

Azeite

Azeite

Azeite

Distrito/Concelho/Freguesia

Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

30

31

32

33

35

36

37

1

3

5

6

7

3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 38.67

 3.62

 3.62

 3.62

 3.62

 3.62

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :

11
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

3

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611833200

2280611834008

2280611834008

2280611834008

Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

135 - Pinhão

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

083 - Olival 

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

 1.18

 0.29

 11.15

 23.44

 0.04

 19.78

 9.5

 13.27

 3.22

 0.08

 0.07

Azeite

Distrito/Concelho/Freguesia

Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

19

22

23

24

25

26

27

28

1

2

3

8

9

10

11

12

13

14

15

1

2

3

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 96.55

 3.38

 3.38

 3.38

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :

11
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Nº
 Seq

Nº  
Parcelário

Seq/
Reg.

Ecologização
(greening)

Árvores/cepas

Total Olival
+ 30

 anos

Total Cast.
+ 60 anos

Cepas
/

Plan
tas

Out
ras

Frutei
ras

Sob
rei
ro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604144200
2280604145004
2280604145004
2280604145004
2280604145004
2280604145004
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200

S
S

S
S

S
S

S
S
S
S
S
S

S
S

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

3
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33
35
36
37
1
3
5
6
7
3
12
13
14
15
16
17
19
22
23
24

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Subparcelas

Socalcos/
Terraços/
Várzeas/

DRA
Olival

RPB/
RPA

Al
go

dão

Ar
roz

To
ma
te

Castanheiros

MZD

Pagamentos Diretos
Des.
Rur

Regimes de Ajudas

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S
S

S
S

S
S

S
S
S
S
S
S

S
S

SIE Isen
ção
MPB

Azi
nhei
ra

Car
valho

Ne
gral

PAS

2019-02-26Data Candidatura :
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eiras

Alfar
ro
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Nº
 Seq

Nº  
Parcelário

Seq/
Reg.

Ecologização
(greening)

Árvores/cepas

Total Olival
+ 30

 anos

Total Cast.
+ 60 anos

Cepas
/

Plan
tas

Out
ras

Frutei
ras

Sob
rei
ro

3
3
3
3
4
4
4

2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611833200
2280611834008
2280611834008
2280611834008

S
S
S
S

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

25
26
27
28
1
2
3

12
13
14
15
1
2
3

Subparcelas

Socalcos/
Terraços/
Várzeas/

DRA
Olival

RPB/
RPA

Al
go

dão

Ar
roz

To
ma
te

Castanheiros

MZD

Pagamentos Diretos
Des.
Rur

Regimes de Ajudas

N
N
N
N
N
N
N

S
S
S
S

SIE Isen
ção
MPB

Azi
nhei
ra

Car
valho

Ne
gral

PAS

2019-02-26Data Candidatura :

Amen
do

eiras

Alfar
ro

beiras

Figueir
as
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PEDIDO ÚNICO - 2019 

 Organizações de Produtores

 Pagamento Específico - Setor do Tomate para Transformação

Apoios Associados

Pagamento para Jovens Agricultores

Regime de Pagamento Base
Pedido de Pagamento

Apoios - Setores das Carnes de Bovino, Ovinos e Caprinos

Prémio por vaca em aleitamento 2020

Prémio por ovelha e por cabra 2020

Prémio por vaca leiteira 2020

Regime da Pequena Agricultura (RPA)
Pretende retirar-se do Regime da Pequena Agricultura (S/N) 
Pedido de pagamento - Regime da Pequena Agricultura  (S/N) 

Candidata-se à reserva ? 

Jovem agricultor ? 

Agricultor que inicia atividade agrícola ? 

Proprietário com arrendamento total em 2013 ?

 Regime Pagamento Base

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HORTA DA GORDA - SOCIEDADE AGRO PECUARIA, SA 7788833 503661546

2019-02-26Data Candidatura :
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 BENEFICIÁRIO

NOR

Pág. de9

(PUN2019.25838.1)
(7788833.NOR.10-0000)

GREENING - Cumprimento de práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HORTA DA GORDA - SOCIEDADE AGRO PECUARIA, SA 7788833 503661546

Prados permanentes

PP ambientalmente Sensível

Total Áreas 
declaradas (AD) (ha) % da superfície agrícola elegível

 0  0

Práticas equivalentes ? Organismo certificador :

Superfície Agrícola Elegível (SAE)  0  0

Total declarado (ha)

Total em Modo de Produção
Biológico (ha)

Total sujeito às regras do 
Greening (ha)

 0

Terra Arável (TA)  0  0  0

Prados Permanentes (PP)  0  0  0

Culturas Permanentes (PP)  0  0  0

PP Restantes

Total PP

 0  0

 0  0

2019-02-26Data Candidatura :

 - 
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PEDIDO ÚNICO - 2019 

Arroz

% da superfície agrícola elegível
(TC/SAE)*100

Indicadores para cálculos de isenções (áreas que não se encontram em modo de produção biológico

 0

Pousio

Produção de ervas ou herbáceas

Leguminosas

 0

 0

Total Terra Arável  0

Outras Culturas(exceto todas as anteriores)

 0

 0

 0

 0

 0

Total declarado para o tipo de
Cultura (TC) (ha)

% da terra arável
(TC/TA)*100

 0

 0

Diversificação de culturas

Tipo de Cultura

 0  100

Cultura principal

Total declarado
(TDC)

% da terra arável
(TDC/TA)*100

2ª cultura 

Cultura (ha)
 0

 0

 0

 0

Soma das duas culturas principais  0  0

Culturas Declaradas como SIE (ha)

Culturas Fixadoras de Azoto  0
Total

Superfície de Interesse Ecológico

Área de Pousio  0

Elementos Lineares de Orizicultura  0

Galerias Ripícolas localizadas em Rede Natura 2000 e declaradas como SIE  0

Superfície florestada  0

 0

 Bosquetes  0

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HORTA DA GORDA - SOCIEDADE AGRO PECUARIA, SA 7788833 503661546

2019-02-26Data Candidatura :

 0

Área necessária para cumprir a obrigação SIE 0

Hectares Agroflorestais declarados como SIE

Total Área declarada como SIE
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(PUN2019.25838.1)(7788833.NOR.10-0000)

Ajuda/Apoio Compromisso
Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas a) Manter a atividade agrícola na exploração durante o período anual a que respeita o compromisso;

b) Cumprir na exploração agrícola os requisitos legais de gestão e as boas condições agrícolas e ambientais,
em conformidade com os artigos 93.º e 94.º e o anexo II do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, e com a correspondente legislação nacional.

Tomei conhecimento dos critérios de elegibilidade e dos compromissos das ajudas e/ou apoios a que me candidato, bem como, da Politica de Privacidade do
IFAP (disponível em https://www.ifap.pt/privacidade) 

Sim

Critérios de elegibilidade/Compromissos

Autorizo que o meu relatório de controlo de campo seja disponibilizado, no portal do IFAP, à entidade que formaliza o meu pedido de ajudasS

Autorização

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HORTA DA GORDA - SOCIEDADE AGRO PECUARIA, SA 7788833 503661546

2019-02-26Data Candidatura :
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NOR

Pág. de1

(PUN2019.25511.1)(6442766.NOR.10-0000)

Declarações de Intenção
Ajuda

Áreas Candidatas por Ajuda/Apoio

Pagamentos Diretos
Ajuda Área (ha)

Desenvolvimento Rural
Apoio Operação

Florestação - Reg. (CE) nº 2080/92

Áreas (ha)/CN's candidatas 

Região da Candidatura
Direcção Regional AgriculturaNUT II

Alentejo Dir. Reg. Agric. E Pescas Do Alentejo

 166.35

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE HORTA DO SACRISTÃO-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA. SA 6442766 504210700

(Ha)

2019-02-26Data Candidatura :

Data da Notificação para Modo Produção Biológico

12



V30-09-2004

2019-11-20 18:04:22Impresso em

PEDIDO ÚNICO - 2019

RESUMO

 BENEFICIÁRIO

NOR
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Superficies Declaradas

 0Superficie Agrícola (ha)
 166.35Superfície Florestal (ha)

 0Superficie Forrageira Temporária
Pastagens Permanentes
Pastagens Arbustivas
Pastagens em Baldio

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE HORTA DO SACRISTÃO-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA. SA 6442766 504210700

 0Cabeças Normais Declaradas

Pastagens em Sobcoberto de Sobreiro para Produção de Cortiça
Superfície de Culturas Temporárias
Superfície de Culturas Permanentes

 0
 0  0
 0  10.34
 0  0
 0  0
 0  0
 0  166.35

Área 1º Pilar Área 2º Pilar

2019-02-26Data Candidatura :

Direitos de RPB

ID Nº de Direitos
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

168 -
Povoamento
De Pinheiro

Manso
168 -

Povoamento
De Pinheiro

Manso
280 -

Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

 162.54

 3.81

 2.36

 0.13

 0.19

 1.66

 0.63

 0.4

 0.08

 0.15

 0.55

 0.02

 0.1

 0.2

 0.07

Pinheiro
Manso -
Madeira/ Fruto

Pinheiro
Manso -
Madeira/ Fruto

Distrito/Concelho/Freguesia

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

16

19

20

21

23

24

25

26

27

28

33

34

35

36

37

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270630654002

2270631605001

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

 0.18

 0.48

 0.24

 0.36

 0.05

 0.11

 0.09

 0.05

 2.24

Distrito/Concelho/Freguesia

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

38

40

41

42

43

44

46

47

1

16

17

18

19

20

21

22

23

1

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 177.41

 2.24

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :
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Nº
 Seq

Nº  
Parcelário

Seq/
Reg.

Ecologização
(greening)

Árvores/cepas

Total Olival
+ 30

 anos

Total Cast.
+ 60 anos

Cepas
/

Plan
tas

Out
ras

Frutei
ras

Sob
rei
ro

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270630654002
2270631605001

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

16
19
20
21
23
24
25
26
27
28
33
34
35
36
37
38
40
41
42
43
44
46
47
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
1

Subparcelas

Socalcos/
Terraços/
Várzeas/

DRA
Olival

RPB/
RPA

Al
go

dão

Ar
roz

To
ma
te

Castanheiros

MZD

Pagamentos Diretos
Des.
Rur

Regimes de Ajudas

N
N

SIE Isen
ção
MPB

Azi
nhei
ra

Car
valho

Ne
gral

PAS

2019-02-26Data Candidatura :

Amen
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eiras
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PEDIDO ÚNICO - 2019 

 Organizações de Produtores

 Pagamento Específico - Setor do Tomate para Transformação

Apoios Associados

Pagamento para Jovens Agricultores

Regime de Pagamento Base
Pedido de Pagamento

Apoios - Setores das Carnes de Bovino, Ovinos e Caprinos

Prémio por vaca em aleitamento 2020

Prémio por ovelha e por cabra 2020

Prémio por vaca leiteira 2020

Regime da Pequena Agricultura (RPA)
Pretende retirar-se do Regime da Pequena Agricultura (S/N) 
Pedido de pagamento - Regime da Pequena Agricultura  (S/N) 

Candidata-se à reserva ? 

Jovem agricultor ? 

Agricultor que inicia atividade agrícola ? 

Proprietário com arrendamento total em 2013 ?

 Regime Pagamento Base

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE HORTA DO SACRISTÃO-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA. SA 6442766 504210700

2019-02-26Data Candidatura :

12



V30-09-2004

2019-11-20 18:04:22Impresso em

PEDIDO ÚNICO - 2019

PAGAMENTOS DIRETOS

 BENEFICIÁRIO

NOR
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(PUN2019.25511.1)
(6442766.NOR.10-0000)

GREENING - Cumprimento de práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE HORTA DO SACRISTÃO-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA. SA 6442766 504210700

Prados permanentes

PP ambientalmente Sensível

Total Áreas 
declaradas (AD) (ha) % da superfície agrícola elegível

 0  0

Práticas equivalentes ? Organismo certificador :

Superfície Agrícola Elegível (SAE)  0  0

Total declarado (ha)

Total em Modo de Produção
Biológico (ha)

Total sujeito às regras do 
Greening (ha)

 0

Terra Arável (TA)  0  0  0

Prados Permanentes (PP)  0  0  0

Culturas Permanentes (PP)  0  0  0

PP Restantes

Total PP

 0  0

 0  0

2019-02-26Data Candidatura :

 - 
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PEDIDO ÚNICO - 2019 

Arroz

% da superfície agrícola elegível
(TC/SAE)*100

Indicadores para cálculos de isenções (áreas que não se encontram em modo de produção biológico

 0

Pousio

Produção de ervas ou herbáceas

Leguminosas

 0

 0

Total Terra Arável  0

Outras Culturas(exceto todas as anteriores)

 0

 0

 0

 0

 0

Total declarado para o tipo de
Cultura (TC) (ha)

% da terra arável
(TC/TA)*100

 0

 0

Diversificação de culturas

Tipo de Cultura

 0  100

Cultura principal

Total declarado
(TDC)

% da terra arável
(TDC/TA)*100

2ª cultura 

Cultura (ha)
 0

 0

 0

 0

Soma das duas culturas principais  0  0

Culturas Declaradas como SIE (ha)

Culturas Fixadoras de Azoto  0
Total

Superfície de Interesse Ecológico

Área de Pousio  0

Elementos Lineares de Orizicultura  0

Galerias Ripícolas localizadas em Rede Natura 2000 e declaradas como SIE  0

Superfície florestada  0

 0

 Bosquetes  0

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE HORTA DO SACRISTÃO-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA. SA 6442766 504210700

2019-02-26Data Candidatura :

 0

Área necessária para cumprir a obrigação SIE 0

Hectares Agroflorestais declarados como SIE

Total Área declarada como SIE
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Nº
Seq
Par

Nº  Seq
SubPar

Florestação de TerrasNº Subpar
Parcelário

Ocupação Cultural

PM(ha) PPR(ha)
1

1

1

2

16

19

168 - POVOAMENTO DE PINHEIRO
MANSO

168 - POVOAMENTO DE PINHEIRO
MANSO

FLORESTAÇÂO

Área
da

Cultura

Espécie

Descrição

Nº. Projeto /Operação Local

PM(ha)

Sistemas
Agro-

florestais

       162.54

         3.81

Tipo
Oper.

Agrupamento

NIFAP Nome

20800

20800

Pág. de9

PM PPR
1998640044305

1998640044305

 162.54

 3.81

PINHEIRO MANSO -
MADEIRA/ FRUTO

PINHEIRO MANSO -
MADEIRA/ FRUTO
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 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE HORTA DO SACRISTÃO-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA. SA 6442766 504210700

2019-02-26Data Candidatura :

Agrícolas

PM(ha)

Não Agríc/
Abandon.
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(PUN2019.25511.1)(6442766.NOR.10-0000)

Ajuda/Apoio Compromisso
Florestação - Reg. (CE) nº 2080/92 a) Respeitar as práticas culturais previstas no plano orientador de gestão integrante do projeto de

investimento;
b) Manter e proteger os povoamentos florestais instalados ou beneficiados e as infraestruturas nele
existentes por um período mínimo de 10 anos ou, quando haja lugar à atribuição de prémio por perda de
rendimento, durante o respetivo período de atribuição;
c) Respeitar as medidas cautelares a tomar para proteção das árvores e do solo, designadamente quando o
controlo da vegetação espontânea for feito com recurso ao pastoreio, o qual só pode ter lugar: 1) no caso de
pastoreio ovino, após o período de atribuição do prémio à manutenção e se o povoamento florestal se
encontrar devidamente consolidado para suportar esta prática; 2) para o pastoreio por outras espécies, após
o período mínimo de 10 anos a contar da data de conclusão da instalação;
d) Após o período mínimo de 10 anos, o beneficiário pode prescindir dos prémios e solicitar a desvinculação
do cumprimento das obrigações emergentes da concessão do apoio, mediante requerimento escrito dirigido
ao IFAP, devidamente justificado, cujo deferimento depende, designadamente, da confirmação da
regularidade do projeto de investimento pelas entidades competentes.

Tomei conhecimento dos critérios de elegibilidade e dos compromissos das ajudas e/ou apoios a que me candidato, bem como, da Politica de Privacidade do
IFAP (disponível em https://www.ifap.pt/privacidade) 

Sim

Critérios de elegibilidade/Compromissos

Autorizo que o meu relatório de controlo de campo seja disponibilizado, no portal do IFAP, à entidade que formaliza o meu pedido de ajudasS

Autorização

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE HORTA DO SACRISTÃO-SOCIEDADE AGRO-PECUÁRIA. SA 6442766 504210700

2019-02-26Data Candidatura :
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Cód. Descrição

ERROS / AVISOS

NOR (PUN2019.25511.1)(6442766.NOR.10-0000)

Complemento Regra
688

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

A área candidata para o Local/Operação é diferente da área
contratualizada.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação

Nº Operação/Projeto: /1998640044305. Local: . Área Ppr
(Contratada): 170.00. Área Ppr (Indicada No Pu): 166.35
Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 28. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 31. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 30. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 47. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 18. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 25. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 26. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 27. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 34. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 40. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 41. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 46. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 17. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 37. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 44. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

O total de área declarada no PU para a Operação/Local deve ser
igual à area contratada no âmbito da ajuda à Florestação.
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Cód. Descrição

ERROS / AVISOS

NOR (PUN2019.25511.1)(6442766.NOR.10-0000)

Complemento Regra

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

1073

do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 33. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 13. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 20. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 36. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 39. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 42. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 43. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 21. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 32. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270631605001. Subparcela Isip: 1. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 24. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 29. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 35. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 38. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305

Parcelário (Nº): 2270630654002. Subparcela Isip: 23. Nº
Projeto/Operação: 1998640044305
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Declarações de Intenção
Ajuda

Áreas Candidatas por Ajuda/Apoio

Pagamentos Diretos
Ajuda Área (ha)

Desenvolvimento Rural
Apoio Operação

Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas
Florestação - Reg. (CE) nº 2080/92
Florestação de terras agrícolas - RURIS

Áreas (ha)/CN's candidatas 
9.0.2 - Zonas Sujeitas A Condicionantes Naturais Significativas

Região da Candidatura
Direcção Regional AgriculturaNUT II

Alentejo Dir. Reg. Agric. E Pescas Do Alentejo

 196.07
 45

 37.82

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

(Ha)
(Ha)
(Ha)

2019-02-26Data Candidatura :

Data da Notificação para Modo Produção Biológico
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RESUMO

 BENEFICIÁRIO

SUB

Pág. de2

(PUN2019.25462.2)(6468125.SUB.10-0000)

Superficies Declaradas

 196.07Superficie Agrícola (ha)
 92.11Superfície Florestal (ha)

 0Superficie Forrageira Temporária
Pastagens Permanentes
Pastagens Arbustivas
Pastagens em Baldio

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

 0Cabeças Normais Declaradas

Pastagens em Sobcoberto de Sobreiro para Produção de Cortiça
Superfície de Culturas Temporárias
Superfície de Culturas Permanentes

 0
 0  0
 0  5.98
 0  0
 0  0
 0  0

 196.07  288.18

Área 1º Pilar Área 2º Pilar

2019-02-26Data Candidatura :

Direitos de RPB

ID Nº de Direitos
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2270605672800

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

168 -
Povoamento
De Pinheiro

Manso
135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens

 37.82

 37.56

 0.51

 0.84

 0.11

 0.04

 0.1

 0.04

 0.03

 0.54

 0.18

 0.14

 0.01

 0.35

 0.16

 0.26

Pinheiro
Manso -
Madeira/ Fruto

Distrito/Concelho/Freguesia

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

2

17

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

1

1

4

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 38.67

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

Arbustivas
280 -

Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

 0.05

 0.05

 0.06

 17.57

 0.07

 12.49

 0.69

 0.15

 0.15

 0.08

 0.03

 0.06

 0.05

 0.18

 0.08

 0.03

Distrito/Concelho/Freguesia

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

42

43

44

45

47

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

135 - Pinhão

135 - Pinhão

280 -
Pastagens
Arbustivas

280 -
Pastagens
Arbustivas

174 - Outras
Superfícies
Florestais

135 - Pinhão

135 - Pinhão

 0.09

 0.05

 0.04

 0.1

 0.1

 0.06

 0.18

 0.09

 0.05

 0.05

 2.12

 6.44

 0.05

 0.04

 0.34

 10.11

 0.64

Distrito/Concelho/Freguesia

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

72

73

74

75

77

80

83

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :
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Nº
 Seq

Nº
Parcelário

Ocupação 
Cultural

Área
da

Cultura

Atributos da Ocupação Cultural

Espécie Variedade Revestimento Finalidade da
Cultura

Estufa

2

2

2

2

2

2

3

3

3

4

4

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270627704200

2270620200202

2270620200202

2270620200202

2270624177001

2270624177001

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

135 - Pinhão

168 -
Povoamento
De Pinheiro

Manso
280 -

Pastagens
Arbustivas

 3.67

 7.86

 20.47

 4.35

 3.29

 14.24

 34.87

 12.97

 7.42

 53.95

 0.04

Pinheiro
Manso -
Madeira/ Fruto

Distrito/Concelho/Freguesia

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros
Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Beja/Mertola/S.Mig. Pinheiro, S.Pedro
Solis, S.Sebastião Carros

Tipo 
de 

Zona

Área 
Explorada

IQFP

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

84

85

86

88

90

91

4

12

13

1

2

52

53

54

55

56

57

1

2

3

1

2

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

ZCN

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 152.32

 56.51

 56.51

 56.51

 53.99

 53.99

CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Subparcelas

Casta

2019-02-26Data Candidatura :
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Pág. de7CARATERIZAÇÃO DA EXPLORAÇÃO - SUPERFÍCIES

Nº
 Seq

Nº  
Parcelário

Seq/
Reg.

Ecologização
(greening)

Árvores/cepas

Total Olival
+ 30

 anos

Total Cast.
+ 60 anos

Cepas
/

Plan
tas

Out
ras

Frutei
ras

Sob
rei
ro

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2270605672800
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200

S

S

S

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

2
17
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

1
1
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Subparcelas

Socalcos/
Terraços/
Várzeas/

DRA
Olival

RPB/
RPA

Al
go

dão

Ar
roz

To
ma
te

Castanheiros

MZD

Pagamentos Diretos
Des.
Rur

Regimes de Ajudas

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S

S

S

SIE Isen
ção
MPB

Azi
nhei
ra

Car
valho

Ne
gral

PAS

2019-02-26Data Candidatura :

Amen
do

eiras

Alfar
ro

beiras

Figueir
as
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Nº
 Seq

Nº  
Parcelário

Seq/
Reg.

Ecologização
(greening)

Árvores/cepas

Total Olival
+ 30

 anos

Total Cast.
+ 60 anos

Cepas
/

Plan
tas

Out
ras

Frutei
ras

Sob
rei
ro

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4
4

2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270627704200
2270620200202
2270620200202
2270620200202
2270624177001
2270624177001

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

Nº
SubPar
Parcel.

Nº
Seq.
da

SubPar

69
70
72
73
74
75
77
80
83
84
85
86
88
90
91
4
12
13
1
2

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
1
2
3
1
2

Subparcelas

Socalcos/
Terraços/
Várzeas/

DRA
Olival

RPB/
RPA

Al
go

dão

Ar
roz

To
ma
te

Castanheiros

MZD

Pagamentos Diretos
Des.
Rur

Regimes de Ajudas

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

S
S

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

SIE Isen
ção
MPB

Azi
nhei
ra

Car
valho

Ne
gral

PAS

2019-02-26Data Candidatura :

Amen
do

eiras

Alfar
ro

beiras

Figueir
as

15
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PAGAMENTOS DIRETOS
Pág. de9

PEDIDO ÚNICO - 2019 

 Organizações de Produtores

 Pagamento Específico - Setor do Tomate para Transformação

Apoios Associados

Pagamento para Jovens Agricultores

Regime de Pagamento Base
Pedido de Pagamento

Apoios - Setores das Carnes de Bovino, Ovinos e Caprinos

Prémio por vaca em aleitamento 2020

Prémio por ovelha e por cabra 2020

Prémio por vaca leiteira 2020

Regime da Pequena Agricultura (RPA)
Pretende retirar-se do Regime da Pequena Agricultura (S/N) 
Pedido de pagamento - Regime da Pequena Agricultura  (S/N) 

Candidata-se à reserva ? 

Jovem agricultor ? 

Agricultor que inicia atividade agrícola ? 

Proprietário com arrendamento total em 2013 ?

 Regime Pagamento Base

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

2019-02-26Data Candidatura :
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 BENEFICIÁRIO

SUB

Pág. de10

(PUN2019.25462.2)
(6468125.SUB.10-0000)

GREENING - Cumprimento de práticas agrícolas benéficas para o clima e o ambiente

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

Prados permanentes

PP ambientalmente Sensível

Total Áreas 
declaradas (AD) (ha) % da superfície agrícola elegível

 0  0

Práticas equivalentes ? Organismo certificador :

Superfície Agrícola Elegível (SAE)  0  0

Total declarado (ha)

Total em Modo de Produção
Biológico (ha)

Total sujeito às regras do 
Greening (ha)

 0

Terra Arável (TA)  0  0  0

Prados Permanentes (PP)  0  0  0

Culturas Permanentes (PP)  0  0  0

PP Restantes

Total PP

 0  0

 0  0

2019-02-26Data Candidatura :

 - 

15



V30-09-2004

2019-12-05 12:09:31Impresso em

SUB (PUN2019.25462.2)(6468125.SUB.10-0000)

PAGAMENTOS DIRETOS
Pág. de11

PEDIDO ÚNICO - 2019 

Arroz

% da superfície agrícola elegível
(TC/SAE)*100

Indicadores para cálculos de isenções (áreas que não se encontram em modo de produção biológico

 0

Pousio

Produção de ervas ou herbáceas

Leguminosas

 0

 0

Total Terra Arável  0

Outras Culturas(exceto todas as anteriores)

 0

 0

 0

 0

 0

Total declarado para o tipo de
Cultura (TC) (ha)

% da terra arável
(TC/TA)*100

 0

 0

Diversificação de culturas

Tipo de Cultura

 0  100

Cultura principal

Total declarado
(TDC)

% da terra arável
(TDC/TA)*100

2ª cultura 

Cultura (ha)
 0

 0

 0

 0

Soma das duas culturas principais  0  0

Culturas Declaradas como SIE (ha)

Culturas Fixadoras de Azoto  0
Total

Superfície de Interesse Ecológico

Área de Pousio  0

Elementos Lineares de Orizicultura  0

Galerias Ripícolas localizadas em Rede Natura 2000 e declaradas como SIE  0

Superfície florestada  0

 0

 Bosquetes  0

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

2019-02-26Data Candidatura :

 0

Área necessária para cumprir a obrigação SIE 0

Hectares Agroflorestais declarados como SIE

Total Área declarada como SIE
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Nº
Seq
Par

Nº  Seq
SubPar

Florestação de TerrasNº Subpar
Parcelário

Ocupação Cultural

PM(ha) PPR(ha)
1

4

1

1

2

1

168 - POVOAMENTO DE PINHEIRO
MANSO

168 - POVOAMENTO DE PINHEIRO
MANSO

FLORESTAÇÂO

Área
da

Cultura

Espécie

Descrição

Nº. Projeto /Operação Local

PM(ha)

Sistemas
Agro-

florestais

        37.82

        45.00

Tipo
Oper.

Agrupamento

NIFAP Nome

RURIS

20800

Pág. de12

PM PPR
2006640011877

1998640044313

 37.82

 53.95

PINHEIRO MANSO -
MADEIRA/ FRUTO

PINHEIRO MANSO -
MADEIRA/ FRUTO

PEDIDO ÚNICO - 2019 

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

2019-02-26Data Candidatura :

Agrícolas

PM(ha)

Não Agríc/
Abandon.
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COMPROMISSOS E AUTORIZAÇÕES

SUB

Pág. de13

(PUN2019.25462.2)(6468125.SUB.10-0000)

Ajuda/Apoio Compromisso
Manutenção da atividade agrícola em zonas desfavorecidas

Florestação de terras agrícolas - RURIS

Florestação - Reg. (CE) nº 2080/92

a) Manter a atividade agrícola na exploração durante o período anual a que respeita o compromisso;

b) Cumprir na exploração agrícola os requisitos legais de gestão e as boas condições agrícolas e ambientais,
em conformidade com os artigos 93.º e 94.º e o anexo II do Regulamento (UE) n.º 1306/2013, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 17 de dezembro, e com a correspondente legislação nacional.
a) Respeitar os objetivos específicos do projeto;
b) Manter os povoamentos instalados e infraestruturas associadas por um período mínimo de 10 anos ou,
quando haja lugar à atribuição de prémio por perda de rendimento, durante o respetivo período de atribuição;
c) Cumprir o Plano de Gestão Florestal que integra a candidatura durante, pelo menos, o período de
atribuição do prémio por perda de rendimento, mas nunca por período inferior a 10 anos;
d) Respeitar as medidas cautelares a tomar para proteção das árvores e do solo, designadamente quando o
controlo da vegetação espontânea for feito com recurso ao pastoreio, o qual só pode ter lugar: 1) No caso de
pastoreio ovino, após o período de atribuição do prémio à manutenção e se o povoamento florestal se
encontrar devidamente consolidado para suportar esta prática; 2) Para o pastoreio por outras espécies, após
o período mínimo de 10 anos a contar da data de conclusão da instalação;
e) Após o período mínimo de 10 anos, se pretender prescindir dos prémios e solicitar a desvinculação do
cumprimento das obrigações emergentes da concessão do apoio, deve enviar ao IFAP requerimento escrito,
devidamente justificado, cujo deferimento depende, designadamente, da confirmação da regularidade do
projeto de investimento pelas entidades competentes.
a) Respeitar as práticas culturais previstas no plano orientador de gestão integrante do projeto de
investimento;
b) Manter e proteger os povoamentos florestais instalados ou beneficiados e as infraestruturas nele
existentes por um período mínimo de 10 anos ou, quando haja lugar à atribuição de prémio por perda de
rendimento, durante o respetivo período de atribuição;
c) Respeitar as medidas cautelares a tomar para proteção das árvores e do solo, designadamente quando o
controlo da vegetação espontânea for feito com recurso ao pastoreio, o qual só pode ter lugar: 1) no caso de
pastoreio ovino, após o período de atribuição do prémio à manutenção e se o povoamento florestal se
encontrar devidamente consolidado para suportar esta prática; 2) para o pastoreio por outras espécies, após
o período mínimo de 10 anos a contar da data de conclusão da instalação;
d) Após o período mínimo de 10 anos, o beneficiário pode prescindir dos prémios e solicitar a desvinculação
do cumprimento das obrigações emergentes da concessão do apoio, mediante requerimento escrito dirigido
ao IFAP, devidamente justificado, cujo deferimento depende, designadamente, da confirmação da
regularidade do projeto de investimento pelas entidades competentes.

Critérios de elegibilidade/Compromissos

Autorizo que o meu relatório de controlo de campo seja disponibilizado, no portal do IFAP, à entidade que formaliza o meu pedido de ajudasS

Autorização

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

2019-02-26Data Candidatura :
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COMPROMISSOS E AUTORIZAÇÕES

SUB

Pág. de14

(PUN2019.25462.2)(6468125.SUB.10-0000)

Tomei conhecimento dos critérios de elegibilidade e dos compromissos das ajudas e/ou apoios a que me candidato, bem como, da Politica de Privacidade do
IFAP (disponível em https://www.ifap.pt/privacidade) 

Sim

 BENEFICIÁRIO

NIFAP : Nº Identif. Fiscal:NOME : HERDADE DO NEGRACHO - SOCIEDADE AGRO PECUÁRIA S.A 6468125 503225231

2019-02-26Data Candidatura :
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Cód. Descrição

ERROS / AVISOS

SUB (PUN2019.25462.2)(6468125.SUB.10-0000)

Complemento Regra
688

1073

1073

1073

1073

1073

A área candidata para o Local/Operação é diferente da área
contratualizada.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
do solo no SIP.
Não está a candidatar uma subparcela com projeto FTA.
Confirme/corrija a área do polígono de investimento ou a ocupação
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do solo no SIP.

Nº Operação/Projeto: /2006640011877. Local: . Área Ppr
(Contratada): 38.22. Área Ppr (Indicada No Pu): 37.82
Parcelário (Nº): 2270623882001. Subparcela Isip: 1. Nº
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Projeto/Operação: 2006640011877

Parcelário (Nº): 2270624177001. Subparcela Isip: 2. Nº
Projeto/Operação: 1998640044313

O total de área declarada no PU para a Operação/Local deve ser
igual à area contratada no âmbito da ajuda à Florestação.
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Anexo 3.3 
Pedido de elementos ao ICNF 
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28/11/2019 Pedido de orçamento/informação: localização de ninhos e/ou ocorrência de territórios aves

192.168.1.254/intranet/index.php?m=public&a=mailprint&maccount=14&mfolder=206&msgid=940729&fullScreen=1&suppressHeaders=1&suppr… 1/2

De: Sílvia Barreiro
Assunto: Pedido de orçamento/informação: localização de ninhos e/ou ocorrência de territórios

aves
Para:
Data: Qua, 20 Novembro 2019 11:06

O Remetente desta mensagem pretende ser notificado quando esta mensagem for lida.
Pretende notificar o Remetente?

Bom dia, 
venho por este meio pedir orçamento para fornecimento de informação que possuam sobre a localização de
ninhos e/ou ocorrência de territórios, das espécies abaixo listadas, nos concelhos de Alcoutim, Mértola, Tavira,
São Brás de Alportel  e Loulé.

Esta informação será utilizada no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental da Central Fotovoltaica de Santa Marta
(Alcoutim) e Linhas eléctricas associadas (Sta Marta -> Cachopo (Tavira)).

Águia-imperial (Aquila adalber�)

Águia-real (Aquila adalber�)

Águia-real (Aquila chrysaetos)

Águia-de-Bonelli (Aquila fasciata)

Águia-caçadeira (Cyrcus pygargus)

Tartranhão-ruivo-dos-pauís /Águiasapeira (Circus aeruginosus)

Tartaranhão-cinzento (Circus cyanus)

Açor (Accipiter gen�lis)

Grifo (Gyps fulvus)

Abutre-negro (Aegypius monachus)

Peneireiro das torres (Falco naumanni)

Falcão-peregrino (Falco peregrinus)

Ógea (Falco subbuteo)

Búteo-vespeiro (Pernis apívorus)

Bufo real (Bubo bubo)

Cegonha-preta (Ciconia nigra)

Sisão (Tetrax tetrax)

Abetarda (O�s tarda)

Com os melhores cumprimentos, 

Sílvia Barreiro
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Anexo 4 
Paisagem 
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Apresentado em volume autónomo 
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Anexo 5 
Carta da REN 



 Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar de São Miguel do Pinheiro 

Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

Fermesolar, Lda. 

 

 

T01118_13_v0 

(página propositadamente deixada em branco) 

 



A1 05
T02018_07_v0_Des5 Rev_00

25000

25000

27500

27500

30000

30000

-2
47

50
0

-2
47

50
0

-2
45

00
0

-2
45

00
0

-2
42

50
0

-2
42

50
0

-2
40

00
0

-2
40

00
0

-2
37

50
0

-2
37

50
0

-2
35

00
0

-2
35

00
0

ESCALAS: DESENHO Nº:

Data

Est./Proj.

PROJECTOU:

DESENHOU:

VERIFICOU:

Substitui des. nº

Substitui por des. nº

Revisão Descrição Data Rúbrica

Estudo de Impacte Ambiental da
Central Fotovoltaica de S. Miguel do Pinheiro

Aditamento

Freguesias

Concelhos

Limites administrativos

FARO

BEJA

VISEU

EVORA

PORTO

BRAGA

LISBOA

LEIRIA

GUARDA
AVEIRO

SETUBAL

COIMBRA

SANTAREM

BRAGANCA

VILA REAL

PORTALEGRE

CASTELO BRANCO

Enquadramento Nacional

Reserva Ecológica Nacional

ANM

AMF

1:25 000

ALCOUTIM

TAVIRA

MÉRTOLA

Martim Longo

Cachopo

Vaqueiros

27500

27500

30000

30000

32500

32500

-2
57

50
0

-2
57

50
0

-2
55

00
0

-2
55

00
0

-2
52

50
0

-2
52

50
0

-2
50

00
0

-2
50

00
0

-2
47

50
0

-2
47

50
0

-2
45

00
0

-2
45

00
0

Cachopo

Ameixial
Vaqueiros

Giões

Santa Cruz

Odeleit

Espírito Santo

Martim Longo

Alcoutim e Perei

Almodôvar e
raça dos Padrões

S. Mig. Pinheiro, S. Pedro Solis,
S. Sebastião dos Carros

Cam

MÉRTOLA

ALCOUTIM

ALMODÔVAR

LOULÉ

TAVIRA

CASTR
MARIM

Enquadramento Administrativo

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80

Projeção: Mercator Transversa

0 1,000 m
ESCALA: 1: 25 000

Sistema de Coordenadas: ETRS89/PT-TM06
Elipsóide: GRS80

Projeção: Mercator Transversa

0 1,000 m
ESCALA: 1: 25 000

Base Cartográfica: CAOP (2017), DGT; Extrato da Carta Militar de Portugal, Série M888, escala 1/25.000, folha n.º 565, 573, 574, 581 e 582, IGeoE

Reserva Ecológica Nacional

Cabeceiras de Linhas de Água

Zonas Ameçadas pelas Cheias

Áreas com Risco de Erosão

Áreas de Instabilidade de Vertentes

Cabeceiras de linhas de água + Áreas com riscos de erosão

Legenda

Central Solar de S. Miguel do Pinheiro

Corredor da Linha Elétrica - Alternativas

Corredor A

Corredor B

Corredor C

Área de Estudo da Central Solar

Dezembro 2019

Fonte: CCDR Alentejo e CCDR Algarve

Cursos de Água e respetivos Leitos e Margens



Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar de São Miguel do Pinheiro 

Resposta ao Pedido de Elementos Adicionais 

Fermesolar, Lda. 

 

 

 

T01118_13_v0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6 
Revisão do fator ambiental geologia 
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1 DESCRIÇÃO DO ESTADO ATUAL DO AMBIENTE 

1.1 GEOMORFOLOGIA, GEOLOGIA E SISMICIDADE  

1.1.1 Enquadramento Geomorfológico Regional 

A área de estudo da Central Solar e da Linha Elétrica localiza-se a nordeste da serra do Caldeirão, nas 

bacias hidrográficas das ribeiras de Carreiras, Vascão e Foupana, entre Almodôvar e Alcoutim, próximo 

do vale do Rio Guadiana, na Peneplanície do Baixo Alentejo. 

Trata-se de uma vasta superfície, com altitude rondando 200 m a 300 m, onde afloram rochas muito 

antigas, da cadeia Hercínica arrasada, onde predominam os xistos e grauvauques. 

A natureza litológica e estrutural das rochas existentes e as características climáticas da região, têm 

determinado a génese da morfologia da área em estudo, correspondente aos afloramentos de rochas 

mais antigas (xistos argilosos e grauvaques), onde predominam as formas arredondadas dos topos e os 

vales que apresentam por vezes algum vigor, nalguns casos com vertentes escarpadas.  

O aspeto geomorfológico fundamental consiste no predomínio de vastas superfícies de erosão pouco 

conservadas, entalhadas por uma densa rede de drenagem constituída por sulcos, valeiros, barrancos e 

ribeiras, que têm promovido a dissecação e o rebaixamento daquelas superfícies, por escorrência difusa 

ou escoamento torrencial, sendo os numerosos cabeços o testemunho da vasta superfície de erosão. A 

Carta Militar de Portugal na escala 1:25 000, folhas 565 e 573, onde se localiza o projeto, evidencia 

bem a superfície recortada pela rede hidrográfica e os cabeços referidos. 

Entre a rede hidrográfica que drena para leste este sector nordeste-nascente da Serra do Caldeirão, 

salientam-se as ribª de Carreiras a norte da área de estudo e as ribeiras do Vascão e da Foupana, que 

atravessam o sector central e sul da área de estudo da linha elétrica, e, mais a sul da área de estudo, as 

ribeiras de Odeleite e de Beliche. Todas as ribeiras referidas são afluentes do rio Guadiana. 

Vários trechos das referidas ribeiras apresentam orientação geral WSW-ENE, coincidente com uma das 

orientações da rede de falhas representadas na carta geológica (vd. Figura 1.1), o que sugere 

condicionamento estrutural de alguns trechos das referidas ribeiras, que terão aproveitado estas zonas 

de fratura do maciço para se instalarem. 
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1.1.2 Geomorfologia local da área de estudo 

A superfície planáltica da área de estudo da Central Solar encontra-se entalhada pela rede hidrográfica, 

apresentando interflúvios aplanados, com topos arredondados, por vezes estreitos e alongados. As 

vertentes são de um modo geral retilíneo-convexas, formas típicas do modelado xistento. 

O sector norte apresenta altitude entre 210 m na zona da localidade de São Miguel do Pinheiro e 230 

m no limite norte e junto à localidade de Gato no limite leste. Na metade norte os topos situam-se a 

altitudes entre 250 m e 230 m, drenando para nordeste através de pequenas linhas de água que formam 

a nordeste da Central Solar o barranco de Montepio e para noroeste através do barranco das Arquinhas, 

afluente da ribeira de Carreiras. 

No setor sul a altitude varia entre 290 m e 240 m, com topos arredondados à altitude de 260 e 270 m, 

observando-se o entalhe dos barrancos da Água das Gambas e do Curral da Igreja, que formam a 

sudeste da área da Central Solar a ribeira da Lampreia. 

A rede hidrográfica é de regime efêmero, com escoamento apenas no Inverno por ocasião de 

precipitação intensa. 

Os corredores da linha elétrica têm uma orientação geral NNW-SSE, com altitude de 289 m no limite 

norte junto à subestação do Parque em estudo e cerca de 382 m no limite sul junto à estrada municipal 

EM 505 na entrada para a subestação, onde se observa a maior altitude.  

 A menor altitude observa-se no atravessamento dos barrancos e ribeiras, indicando-se a altitude nos 

locais de atravessamento, de norte para sul: 

 Barranco da Lampreia, Corredor A e C - 265 m; Corredor B – 255 m 

 Barranco do Farelo, Corredor B – 200 m 

 Ribeira do Vascão, Corredor A - 155 m; Corredor B – 145 m; 

 Barranco da Aldeia, Corredor A – 195 m; Corredor B e C – 215 m 

 Ribeira da Foupana, Corredor A – 185 m a 180 m; Corredor B e C – 172 m 

 Barranco do Cervo, Corredor A – 225 m; Corredor B e C – 195 m a 180 m 

 Ribeira da Foupanilha, Corredor A – 245 m a 235 m; Corredor B e C – 225 m a 215 m 
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Figura  1.1 - Enquadramento Geológico
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Figura 1.1 - verso 

  



Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar de São Miguel do Pinheiro 

Revisão do Fator Ambiental Geologia 

Fermesolar, Lda.  
 

5 

T02018_08_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJETOS, LDA 

 Barranco do Ribeirão, Corredor A - 275 m a 255 m  

A rede hidrográfica é densa em toda a área e evidencia acentuada dissecação do relevo, mais 

expressiva do que o descrito para a área do Parque Fotovoltaico, definindo valeiros e barrancos que 

individualizam pequenos cabeços arredondados e pequenos topos estreitos e alongados, e vales 

encaixados nos principais cursos de água atravessados que drenam para o rio Guadiana a nascente. 

Entre os cursos de água atravessados, destacam-se a ribeira do Vascão no local de atravessamento do 

corredor A a poente do Cerro do Tojo e corredor B em Rocha Grande, com vertente da margem esquerda 

com cerca de 100 m de desnível. A ribeira da Foupanilha no atravessamento do corredor A em Cerro do 

Buto e do corredor B e C na volta dos Cágados com cerca de 60 m de desnível, é também um dos setores 

de vale encaixado atravessado pelos corredores. 

A ribeira da Foupana é atravessada pelos corredores num setor de fundo largo com vertentes menos 

abruptas e com cerca de 60 m de desnível.  

No trecho correspondente ao afloramento da Formação de Mira os valeiros e barrancos são mais estreitos 

e apresentam as vertentes com declive mais acentuado do que se verifica na área abrangida pela 

Formação de Mértola.  

1.1.3 Enquadramento Geológico Regional 

A caracterização geológica da área de estudo do Parque Fotovoltaico e da linha elétrica é efetuada 

com base na Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000, folha 46C (LNEGE 2016) para a área 

do Parque), e na escala 1/200 000, folha 8 (Tomás Oliveira et al. 1988) e respetiva Nota Explicativa 

(Tomás Oliveira et al. 1992) para a área da Linha Elétrica, e no reconhecimento local efetuado em abril 

de 2019. 

A área de estudo integra-se geologicamente na Zona Sul Portuguesa, em terrenos Paleozóicos (Viseano), 

constituída, entre outras, pela Faixa Piritosa Ibérica e pelo Grupo do Flysch do Baixo Alentejo onde se 

insere a área de estudo. Segundo a referida Nota Explicativa, o Grupo do Flysch do Baixo Alentejo é 

constituído por uma importante sequência turbidítica, onde se identificam três unidades litoestratigráficas 

principais: Formação de Mértola, Formação de Mira e Formação de Brejeira (vd. Figura 1.1). 

Na área de estudo da Central Solar aflora exclusivamente a Formação de Mértola (HMt). 

No corredor da Linha Elétrica aflora maioritariamente a Formação de Mértola, numa extensão de cerca 

de 16,5 km entre a Central Solar e Barradas, e numa extensão menor, de cerca de 3 km, a Formação de 

Mira (HMi) nos trechos próximos da subestação de Tavira, entre Barradas e o limite sul dos corredores. 
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Estas formações encontram-se afetadas por intenso dobramento, sendo as falhas bastante frequentes 

como se observa na Figura 5.9. As falhas apresentam direções diversas, desde ENE-WSW (direção 

principal), NE-SW a NNE-SSW e NNW-SSE, algumas delas cartografadas como falhas prováveis, 

evidenciando que o substrato rochoso apresenta-se muito fraturado (vd. Figura 1.1). A área da Central 

é atravessada por uma falha provável (vd. Figura 1.1). Descrevem-se seguidamente as principais 

características das formações geológicas aflorantes na área de estudo, segundo a notícia explicativa da 

referida carta na escala 1:200 000: 

 HMt – Grupo Flysch – Formação de Mértola 

 Esta formação é constituída por uma sucessão de sedimentos turbidíticos, que incluem 

grauvaques, siltitos, pelitos e intercalações de conglomerados. Os grauvaques, quando 

ocorrem, apresentam estruturação interna, do tipo organizado (estrutura interna) ou 

desorganizados (do tipo “debri flows”). Os siltitos e pelitos encontram-se finamente 

estratificados. As bancadas turbidíticas podem variar entre 3 m e 6 m de espessura ou entre 

7 m e 30 m, dependendo das características da sua deposição. Salienta-se, no entanto, que 

estas bancadas são separadas por níveis métricos a decamétricos onde ocorrem lentículas e 

nódulos silto–carbonatados, encontrando-se preservados alguns fósseis. 

 HMi – Grupo Flysch – Formação de Mira 

 Esta formação possui características sedimentológicas semelhantes à Formação de Mértola, 

residindo a principal diferença na escassez de conglomerados. À medida que nos 

aproximamos da serra do Caldeirão, a Formação de Mira torna-se mais rica em fácies 

finamente estratificadas, com domínio dos xistos em relação aos grauvaques. 

1.1.4 Geologia local 

Segundo a Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000, folha 46C, na área da Central identificam-

se 3 membros da referida Formação de Mértola (vd. Figura 1.1): 

 Membro A3 - Xistos e Grauvaques, com afloramentos de bancadas de grauvaques. Esta 

unidade está presente na maior parte da área de estudo, no setor norte e central; 

 Membro B2 - Xistos e Grauvaques finamente estratificados. Correspondem a duas faixas 

estreitas, com direção NW-SE. A faixa mais a norte está presente no setor poente da metade 

norte da área da Central numa extensão de cerca de 1 km. Na metade sul da área da 

Central observa-se uma faixa de maior dimensão atravessando toda a área; 
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 Membro A1+A2 – Xistos e Grauvaques, com afloramentos de bancadas de grauvaques. Esta 

unidade está presente no setor sul da Central na zona de Curral da Igreja.  

As indicações sobre estratificação presentes na Carta Geológica na área de estudo, apontam para 

inclinações mais frequentes para N e NE, com valores da ordem de 30º. NaS zonas de afloramentos de 

bancadas de grauvaques na parte central da área do Parque a estratificação tem inclinação para SW. 

No contacto entre as formações dos membros B2 e A1+A2, a inclinação é ligeiramente superior (35º a 

45º) mantendo o sentido NE.  

Na referida carta geológica identifica-se uma falha com direção W-E na metade sul da área do Parque, 

no contacto entre as formações dos Membros B2 e A1+A2. Associado a esta falha a inclinação da 

estratificação é de 65º para N.  

No contacto das duas formações A1+A2 com B2, com direção NW-SE a sul do Marco Geodésico S. 

Miguel, na metade norte da área do Parque, identifica-se uma de falha com cavalgamento provável. A 

inclinação da estratificação neste local é de 35º para NE. 

Entre S. Miguel do Pinheiro e Cerro das Fontainhas identifica-se uma falha provável com cavalgamento 

provável. Os terrenos a nascente deste alinhamento apresentam estratificação para NE com 30º. 

Para a área de estudo da Linha Elétrica, a Carta Geológica disponível é a folha 8 na escala 1:200 00. 

Como referido anteriormente as rochas aflorantes são constituídas essencialmente por sedimentos 

turbidíticos, que incluem grauvaques, siltitos, pelitos e intercalações de conglomerados.  

A fracturação e diaclasamento do substrato rochoso tem contribuído para acentuar os processos de 

alteração das rochas, em muitos casos observáveis no topo dos taludes dos caminhos que atravessam a 

área de estudo e também nas áreas florestadas ou de matos.  

A alteração superficial é devida aos processos de evolução geomorfológica com destaque para os 

agentes erosivos como a água e a variação da temperatura, e também devido à intervenção humana, 

traduzida esta última pela preparação dos terrenos para plantação de espécies florestais ou para 

operações de limpeza de matos, sendo visíveis os fragmentos de rocha mobilizada. 

Nos caminhos observam-se com frequência afloramentos de rocha menos alterada, sendo visíveis a densa 

rede de fracturação e diaclasamento. 
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Nas vertentes escarpadas das principais ribeiras atravessadas pelos corredores da Linha Elétrica, os 

afloramentos de rocha mais bem conservada mostram as bancadas rochosas e também a fraturação e 

diaclasamento do substrato rochoso.  

A escavabilidade dos terrenos depende essencialmente do grau de fracturação e de alteração que 

apresentam. No maciço rochoso da área de estudo, admite-se que a alteração da camada superficial 

do substrato xistento e de grauvaques, embora muito pequena, possa facilitar as escavações para a 

construção das fundações e infraestruturas da subestação do Parque Fotovoltaica com meios mecânicos.  

1.1.5 Sismicidade e Neotectónica  

Portugal, particularmente o Sul, encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e 

a Euro–asiática, sendo esta fronteira genericamente designada por falha Açores–Gibraltar, 

apresentando uma razoável atividade sísmica associada à interação das duas placas.  

Pela análise dos estudos sobre sismicidade histórica observa-se que vários sismos tiveram origem nesta 

fronteira de placas afetando de um modo global todo o território continental.  

Os dados sobre sismicidade do ex-Instituto de Meteorologia demonstram que a atividade sísmica mais 

intensa e destrutiva na região do Algarve foi também registada em 1755, correspondendo a sismos com 

epicentros situados na zona intraoceânica, localizada a Sul do Banco de Gorringe. 

Segundo o Mapa de Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental (IM, 

1997), escala de Mercalli modificada (1956), a área de estudo do Parque Fotovoltaico insere-se numa 

zona de grau VIII (vd. Figura 5.6). A área de estudo da Linha Elétrica insere-se também numa zona de grau 

VIII e na extremidade sul insere-se numa pequena extensão numa zona de grau IX (vd. Figura 1.2). 

Em Portugal Continental a Intensidade Sísmica Máxima observada varia entre grau V e grau X, 

correspondendo a sismos classificados como “forte e destruidor”, respetivamente. 

De acordo com a referida escala, os sismos de grau VIII são classificados como “ruinosos”, provocando danos 

nas construções em alvenaria do tipo C1 com colapso parcial, queda de estuques, torção e queda de 

chaminés, monumentos, torres e reservatórios elevados. As estruturas movem-se sobre as fundações se não 

estão ligadas inferiormente e também se observam fraturas no chão húmido e nas vertentes escarpadas. 

 
1 Alvenaria tipo C – São de execução ordinária e fracamente argamassada. Apesar de não apresentar zonas de menor resistência 
não é reforçada nem projetada para resistir às forças horizontais.    
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Figura 1.2 – verso 
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Os sismos de grau IX são classificados como “desastrosos”, provocando pânico geral nas populações; 

destruindo as alvenarias tipo D2; danificando grandemente as alvenarias tipo C, por vezes com colapso 

completo, e danificando seriamente as alvenarias tipo B3. Provocam também danos gerais nas fundações, 

as estruturas são fortemente abanadas e quando não ligadas deslocam-se das fundações. Dão-se 

importantes fraturas no solo e nos terrenos aluvionares dão-se ejeções de areia e de lama. 

De acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) 

a área de estudo do Parque e da Linha Elétrica insere-se na zona sísmica A (vd. Figura 1.2), 

correspondente à zona de maior sismicidade das quatro em que Portugal Continental se encontra 

classificado, e à qual corresponde um coeficiente de sismicidade () igual a 1. 

De acordo com o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na área de estudo são, essencialmente, do 

Tipo I (xistos e grauvaques) segundo a tipologia estabelecida naquele regulamento: 

 Tipo I: Rochas e solos coerentes rijos; 

 Tipo II: Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes 

compactos; 

 Tipo III: Solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos. 

Segundo o Eurocódigo 8 (EC8), que estabelece o zonamento sísmico de Portugal Continental relativamente 

ao dimensionamento estrutural no que se refere à ação sísmica, são considerados dois tipos de ação 

sísmica que podem afetar Portugal: 

 Um cenário designado de “afastado” referente, em geral, aos sismos com epicentro na região 

Atlântica e que corresponde à Ação sísmica Tipo 1; 

 Um cenário designado de “próximo” referente, em geral, aos sismos com epicentro no território 

Continental, ou no Arquipélago dos Açores, e que corresponde à Ação sísmica Tipo 2. 

 

 

 
2Alvenaria tipo D – Construídas com materiais fracos, execução de baixa qualidade e fraca resistência às forças horizontais 

3 Alvenaria tipo B – Bem executada e argamassada; reforçada mas não projetada para resistir às forças horizontais. 
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A sismicidade é definida com base no valor da aceleração máxima de referência, agR (m/s2), o qual 

representa a aceleração máxima à superfície de um terreno do tipo rocha, para um período de retorno 

de 275 anos. A área de estudo do Parque insere-se na zona sísmica 1.3 (vd. Quadro 1.1) para uma ação 

sísmica Tipo 1 (sismo afastado – interplacas); e na zona sísmica 2.4 para uma ação sísmica Tipo 2 (sismo 

próximo – intraplacas), que correspondem a zonas sísmicas de aceleração média e baixa, para ações 

sísmicas tipo 1 e 2, respetivamente (vd. Figura 1.3). 

A área da Linha Elétrica atravessa zonas sísmicas 1.3 (3ª zona de maior aceleração numa escala de 6) 

para  ação sísmica tipo I e zonas sísmicas 2.3 e 2.4 (3ª e 4ª zonas numa escala de 5) para ação sísmica 

tipo II).  

Quadro 1.1 

Zonamento sísmico na área de estudo segundo o Eurocódigo 8 

Município 

Tipo 1 (sismo afastado – interplacas) Tipo 2 (sismo próximo – intraplacas) 

Zona sísmica 
Aceleração 
agR (m/s2) 

Zona sísmica 
Aceleração 
agR (m/s2) 

Mértola 1.3 1,5 2.4 1.1 

Alcoutim 1.3 1,5 2.4 1.1 

Tavira 1.3 1,5 2.3 1.7 

Fonte: Norma Portuguesa NP EN 1998-1, 2010 - “Eurocódigo 8: Projecto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras 
gerais, acções sísmicas e regras para edifícios”. IPQ, Caparica. 

 

Figura 1.3 - Zonamento sísmico de Portugal Continental segundo o Eurocódigo 8 
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Segundo a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988) a área do Parque Fotovoltaico situa-

se a cerca de 6,5 km a norte de um lineamento com direção aproximada NNE–SSW, que poderá 

corresponder a falha ativa, o qual atravessa a área de estudo dos corredores da Linha Elétrica entre o 

Parque e a ligação entre os corredores A e B. 

A maior parte dos corredores, a sul da ligação referida, localizam-se entre dois lineamentos que poderão 

corresponder a falhas ativas: O lineamento norte, referido anteriormente, com direção aproximada NNE–

SSW, e o lineamento sul com direção NE–SW (vd. Figura 1.2). 

1.1.6 Recursos Minerais 

Como referido no subcapítulo da geologia, a maior parte da área de estudo situa-se na Faixa Piritosa 

Ibérica (junto ao limite sudeste), sendo por isso uma área potencial para exploração de minerais metálicos. 

A consulta ao site da DGEG em 3 de abril de 2019 evidencia que na área de estudo do Parque e da 

Linha, não existem direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais pedidos ou atribuídos, 

localizando-se a área mais próxima a cerca de 5 km a poente. Não existem também na área de estudo 

concessões mineiras ou áreas com período de exploração experimental. 

Na Figura 1.4 apresenta-se a localização da área de estudo e os polígonos das áreas de prospeção e 

pesquisa na proximidade. Segundo o reconhecimento local efetuado em abril de 2019 não se 

identificaram explorações de pedreiras na área de estudo. 

1.1.7 Património geológico 

Na consulta ao Portal dos Geossítios de Portugal Continental em 6 de dezembro de 2019, não foram 

identificados geossítios de relevância nacional na área de estudo (http://geossitios.progeo.pt/). 
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(página propositadamente deixada em brqanco) 
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Figura 1.4 - verso 
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2 IMPACTES AMBIENTAIS E MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

2.1 GEOMORFOLOGIA E GEOLOGIA 

2.1.1 Considerações gerais 

Os impactes da construção da Central Solar no meio geológico estão associados a alguma movimentação 

de terras, abertura, beneficiação de acessos incluindo a execução dos sistemas de drenagem e ocupação 

e impermeabilização dos solos, uma vez que interferem com as formações geológicas, embora 

superficialmente e a pequenas profundidades. 

Os principais impactes na morfologia e relevo resultam das atividades associadas à desmatação e 

remoção da camada superficial dos solos para a construção dos postos de transformação, edifício de 

comando, plataformas das vias de circulação e das redes de valas para os cabos de ligação até à 

subestação. Salienta-se o facto de que a área de implantação dos painéis não possui elementos 

geológicos relevantes e a sua instalação será realizada por cravamento de estacas no solo não 

necessitando de escavação para fundações. 

2.1.2 Fase de construção 

Na fase de construção as escavações na abertura das valas de cabos provocarão algumas alterações 

nas formas de relevo, embora pouco significativas. O Projeto emprega uma tecnologia que permite que 

as mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem a morfologia do terreno. Assim, as alterações 

das formas constituem um impacte negativo na morfologia do local, de reduzida magnitude, imediato e 

reversível após o enchimento das valas, considerando-se, pouco significativo e de âmbito local. 

Também não se prevê que seja necessário afetar localmente a morfologia do terreno para a construção 

da plataforma do estaleiro de apoio às obras uma vez que se situará numa área relativamente plana, 

reduzindo ao mínimo a realização de terraplenagens.  

O estudo geotécnico do terreno e os ensaios de tração e impulso laterais a realizar determinarão a 

profundidade de perfuração necessária para cravar as estacas ou parafusos de suporte à estrutura dos 

painéis, mas admite-se que em projetos desta natureza seja, entre 1,5 m a 2,0 m. Assim, o cravamento 

das estacas/ parafusos de fundação de suporte dos painéis, não é suscetível de originar impacte no meio 

geológico, atingindo somente a camada superficial. 
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Considera-se, por isso, que não se verificarão impactes com significado devido a movimentações de terras 

na fase de construção do Parque e da Linha Elétricasendo as perturbações de magnitude reduzida, certas, 

temporárias (dado que será praticamente reposta a morfologia do terreno após conclusão das obras, 

particularmente com o fecho das valas onde serão enterrados os cabos de ligação até ao posto de 

transformação), e por isso reversível em parte, mas pouco significativo e de âmbito estritamente local. 

A desmatação dos solos nos setores fotovoltaicos, dependendo da época do ano, poderá provocar o 

aumento do transporte sólido para as linhas de água, em particular durante o período das chuvas. 

Esclarece-se que, para implantação dos módulos fotovoltaicos, não haverá necessidade de decapagem 

ou movimentação de solos, havendo, neste caso, apenas a necessidade de desmatação. Considera-se este 

impacte negativo, de âmbito local, de reduzida magnitude, provável, imediato, temporário e reversível 

com a regeneração da vegetação espontânea entre as mesas. 

2.1.3 Fase de exploração 

A redução da área de infiltração direta da área da propriedade, abrangerá área coberta com a 

subestação/parque de baterias, com a área dos postos de transformação e edifício de comando, com a 

área ocupada pelos caminhos, promoverá um aumento do escoamento superficial e consequentemente o 

aumento do risco de erosão e arrastamento de material sólido, embora muito pouco expressivo atendendo 

às áreas diminutas que envolve.  

De acordo com a carta da Reserva Ecológica Nacional, na área de estudo ocorrem algumas zonas de 

risco de erosão, não se esperando contudo que possa ocorrer fenómenos de erosão dada a reduzida 

dimensão das intervenções, e a adoção das medidas que previnem essas eventuais ocorrências. Por outro 

lado, uma vez que a estrutura de fixação dos painéis será cravada no solo, não provocando 

movimentação de terras, a interferência dos painéis sobre estas áreas será pontual, considerando-se este 

impacte negativo, pouco significativo, de magnitude reduzida, pouco provável, imediato, temporário, 

reversível e de âmbito local. 

Relativamente ao conjunto dos painéis, a impermeabilização não é contínua, havendo o espaçamento 

entre fiadas, o que atenua grandemente o efeito de impermeabilização e por conseguinte o risco de 

erosão por escoamento concentrado. 

A presença das mesas dos painéis não constituirá um fator de contraste muito acentuado com a morfologia 

local, uma vez que houve a preocupação de adaptar o projeto ao relevo do terreno. Contudo, considera-

se um impacte negativo pela alteração das formas naturais, certo, com pouco significado, de magnitude 

moderada, irreversível e de âmbito local. 
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A zona da Central Solar, bem como toda a região envolvente, de acordo com a Norma Portuguesa 

“Eurocódigo 8: Projeto de estruturas para resistência aos sismos. Parte 1: Regras gerais, ações sísmicas e 

regras para edifícios”, inserem-se na zona sísmica 1.3 para uma ação sísmica Tipo 1 (sismo afastado – 

interplacas); e na zona sísmica 2.4 para uma ação sísmica Tipo 2 (sismo próximo – intraplacas), que 

correspondem a zonas sísmicas intermédias de aceleração de referência de Portugal Continental. Não se 

preveem assim afetações das infraestruturas e equipamentos da Central, atendendo à tipologia das 

construções (subestação, edifício de comando e postos de transformação) e dado que a sua construção é 

feita de acordo com as exigências normativas e regulamentares. 
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(página propositadamente deixada em brqanco) 
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3 ANÁLISE DE RISCO 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

O presente capítulo consiste na análise do risco ambiental referente ao Projeto da Central Solar de São 

Miguel do Pinheiro baseia-se em recolha bibliográfica, bem como na análise pericial da equipa 

envolvida.  

A referida avaliação é efetuada para as fases de construção e exploração do Projeto e baseia-se em 

recolha bibliográfica, bem como na análise pericial da equipa envolvida.  

O Projeto em causa, pela sua tipologia e características, não apresenta riscos elevados para o ambiente. 

A análise que se apresenta reflete situações extremas de origem externa, de efeitos negativos, mas 

também aborda os riscos associados às atividades de construção e exploração do Projeto. 

A anlise que se apresenta aborda as seguintes vertentes: 

 Riscos com origem em fenómenos e ações externas, naturais e humanas, e não imputadas 

diretamente ao Projeto da Central Solar, traduzindo-se em impactes com uma determinada 

significância para o ambiente, e; 

 Riscos com origem direta no Projeto da Central Solar, em resultado da consequência dos 

fenómenos e ações externas avaliados no ponto anterior, e em ações resultantes da construção 

e manutenção do Parque imputadas a erro humano. 

Refira-se que a análise dos riscos na saúde humana, tal como previsto no  Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 

de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

encontra-se desenvolvida em capítulo próprio. 

Importa salientar que a presente análise de risco não inclui referências aos riscos de segurança relativos 

à execução dos trabalhos na fase de construção, uma vez que este tipo de preocupações se encontra 

devidamente regulamentado, bem como a segurança interna e respetivas medidas, associadas à 

atividade de exploração e manutenção que deverá salvaguardar os trabalhadores e eventuais visitantes, 

aspetos alvo de legislação e enquadramento próprios fora do âmbito da avaliação de impacte 

ambiental. 

 

 

https://dre.pt/application/file/513900
https://dre.pt/application/file/513900
https://data.dre.pt/eli/dec-lei/152-b/2017/12/11/p/dre/pt/html
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3.2 ENQUADRAMENTO METODOLÓGICO 

O risco é o produto da probabilidade de ocorrência de um determinado acontecimento indesejado pelo 

efeito que pode causar numa dada população ou estrutura. Por consequência, em processos de análise 

de risco haverá, primeiramente, que identificar os perigos, e depois, que avaliar os riscos dos perigos 

identificados, tendo presente quer a probabilidade de ocorrência desses perigos quer a severidade dos 

danos que esse evento, quando ocorre, pode causar. 

A avaliação de risco conduz ao estabelecimento de prioridades dos riscos - de acordo com determinadas 

escalas, que podem ser definidas por métodos simples - através de uma matriz que utiliza conjuntamente 

a classificação quanto à probabilidade de ocorrência dos perigos com a classificação quanto à 

severidade das suas consequências. 

A análise de risco efetuada destina-se, assim, a identificar os incidentes passíveis de gerar impactes no 

ambiente e a qualificar, comparar e hierarquizar os riscos a eles associados para as atividades 

significativas inerentes a cada fase do Projeto, permitindo, consequentemente, estruturar as medidas de 

minimização correspondentes, com ênfase para os riscos significativos. 

De modo a alcançar os objetivos pretendidos estabeleceram-se os seguintes passos metodológicos: 

 Avaliação do sistema alvo de estudo e definição de fronteira; 

 Identificação dos perigos e desenvolvimento de cenários de acidentes; 

 Estimativa da tipologia de efeitos ou consequências resultantes dos acontecimentos 

identificados para a população, ambiente e bens materiais; 

 Estimativa da probabilidade de ocorrência dos acontecimentos e dos seus efeitos, tendo em 

conta as medidas de prevenção e minimização propostas; 

 Avaliação do risco; 

 Definição/ identificação de medidas de minimização/meios de controlo. 
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Neste enquadramento foram identificados os Perigos para as fases de construção e exploração, podendo 

cada um deles ser imputados a causas externas ou internas ao Projeto, sendo alguns perigos comuns à 

fase de exploração e construção:  

 Fase de construção/exploração (causas externas): 

 Ocorrência de fenómenos naturais (sismos, inundações, incêndios, nevões, ondas de calor, 

vagas de frio, secas); 

 Atos de vandalismo/Atentados terroristas. 

 Fase de construção e exploração (causas internas e externas): 

 Circulação de veículos no exterior e interior da área do empreendimento; 

 Utilização, manuseamento e operação de equipamentos e máquinas relacionadas com a 

especificidade da obra; 

 Armazenamento e manuseamento de combustíveis, óleos e outros produtos químicos; 

 Fase de exploração (causas internas e externas): 

 Falhas durante as ações de manutenção (ocorrência de incêndios, derrames, acidentes com 

viaturas); 

 Acidentes que provoquem emissões de SF6 (hexafluoreto de hexano); 

 Campos eletromagnéticos; 

 Falhas no sistema de armazenagem (parque de baterias de lítio). 

A análise de risco que se segue é efetuada de acordo com a probabilidade de ocorrência desse risco e 

a sua gravidade. 

Em relação à probabilidade de ocorrência, esta foi definida de 1 a 5, de acordo com os critérios 

apresentados no Quadro 3.1 e de acordo com a fase de projeto em que os mesmos poderão ocorrer. A 

gravidade do risco será traduzida em termos de impactes, ou seja, em termos de severidade e de 

reversibilidade dos impactes, tendo sido classificada de 1 a 5, de acordo com o Quadro 3.2. 
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Quadro 3.1 

Critérios de avaliação dos riscos ambientais 

Fase Parâmetro n nível 

Construção/ 
Exploração 

Severidade 

(s) 

 

- Sem danos ambientais ou insignificantes. Danos económicos nulos ou 
insignificantes. Sem danos para a saúde humana 

1 

- Danos ambientais reduzidos reversíveis, com reposição fácil do equilíbrio 
natural. Alguns prejuízos económicos. Danos inexpressivos para a saúde 

humana. 
2 

- Danos ambientais reversíveis elevados e com custos de reposição do 
equilíbrio natural. Prejuízos económicos elevados. 

- Consumo de recursos naturais renováveis. Danos leves para a saúde 
humana 

3 

- Danos ambientais graves reversíveis, com elevados custos de reposição do 
equilíbrio natural. Elevados prejuízos económicos. 

- Consumo de recursos naturais não renováveis. Danos graves para a saúde 
humana 

4 

- Danos irreversíveis no ambiente e para a saúde humana. 

- Consumo elevado de recursos naturais, renováveis e/ou não renováveis. 
Muito elevados prejuízos económicos. 

- Meio recetor sensível. 

5 

Exploração 

Probabilidade 

(p) 

 

- mais de 10 anos 1 

- até 1 vez/10 anos 2 

- até 1 vez/ 5 anos 3 

- até 1 vez/ano  4 

- pelo menos 1 vez/semestre 5 

Construção 

- mais de 6 meses 1 

- até 1 vez/semestre 2 

- até 1 vez/trimestre 3 

- até 1 vez/mês 4 

- pelo menos 1 vez/semana 5 

A significância é calculada através da seguinte expressão: 

resultado da significância (r) = 2s · p 

 

Os impactes ambientais, resultantes das situações de risco serão, assim, classificados de acordo com os 

critérios do Quadro 3.2. 

Quadro 3.2 

Critérios de classificação dos riscos ambientais 

Interpretação dos Resultados Classificação do Risco Ambiental 

R < 10 Não Significativo 

R ≥ 10 Significativo 
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Todos os riscos ambientais classificados como significativos, ou outros considerados pertinentes, deverão 

ser sujeitos a uma análise e planeamento de ações com vista a controlar, minimizar e/ou eliminar a sua 

origem. 

De acordo com a classificação dos riscos deverão ser implementadas as medidas adequadas, de forma 

a atingir os objetivos definidos. No Quadro 3.3 apresenta-se o tipo de medidas a tomar, função da 

classificação de impactes obtida. 

Quadro 3.3 

Nível de Ação, em função da classificação dos riscos ambientais 

Classificação do Risco Ambiental Descrição da Acão 

Não significativo Manter boas práticas e medidas para controlo de riscos 

Significativo Controlar, minimizar e/ou eliminar até risco controlado 

3.3 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS E AVALIAÇÃO DE RISCOS 

Apresenta-se no Quadro 3.4 uma síntese da identificação dos perigos e a respetiva classificação de 

riscos, descritos na avaliação seguinte dos subcapítulos seguintes. 

3.3.1 Fase de construção/exploração 

 Sismos  

A área do Parque Fotovoltaico situa-se a cerca de 6,5 km a norte de um lineamento com direção 

aproximada NNE–SSW, que poderá corresponder a falha ativa, o qual atravessa a área de estudo dos 

corredores da Linha Elétrica entre o Parque e a ligação entre os corredores A e B. 

A área de estudo do Parque Fotovoltaico insere-se numa zona de grau VIII da escala de Mercalli 

modificada (1956) correspondendo a sismos ruinosos. A área de estudo da Linha Elétrica insere-se 

também numa zona de grau VIII e na extremidade sul insere-se numa pequena extensão numa zona de 

grau IX que corresponde a sismos desastrosos. Os efeitos destes sismos estão tipificados para ambientes 

de construção precária, contrariamente às construções previstas no projeto as quais estarão de acordo 

com a mais exigente regulamentação para resistir à ação sísmica (Eurocódigo 8 para o dimensionamento 

estrutural de edifícios e Eurocódigo 3 para o dimensionamento de estruturas metálicas).Não obstante o 

zonamento da área do Parque apontar para zona sísmica 1.3 (3ª zona de maior aceleração numa escala 

de 6) para uma ação sísmica Tipo 1 (sismo afastado – interplacas) e na zona sísmica 2.4 para uma ação 

sísmica Tipo 2 (sismo próximo – intraplacas), que correspondem a zonas sísmicas de aceleração média e 

baixa, para ações sísmicas tipo 1 e 2, respetivamente, a resistência das construções aos efeitos de sismos 

de magnitude elevada sobre as infraestruturas da Central Solar ou da Linha Elétrica estará de acordo 

com as exigências regulamentares para a sua construção. 
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O risco de ocorrência de um sismo é considerado não significativo, quer na fase de construção quer na 

fase de exploração uma vez que, apesar de em caso de ocorrência, considerando um sismo de elevada 

magnitude, as suas consequências serem gravosas (nível 4 – Quadro 3.4), podendo originar graves danos 

materiais e humanos com elevados custos de reposição do equilíbrio natural e elevados danos económicos, 

a sua probabilidade de ocorrência é considerada muito baixa, de nível 1 e os efeitos atenuados devido 

à construção resistente a sismos (vd. Quadro 3.4). 

 Inundações  

A ocorrência de cheias e inundações no local de implantação do parque traria necessariamente 

consequências adversas, mesmo tendo em consideração a adoção de equipamento estanque e adequado 

para resistir a intempéries. No entanto, dadas as características da área de estudo com um escoamento 

superficial natural pouco expressivo devido às características litológicas existentes e a tipologia de 

ocupação, a probabilidade de ocorrência é considerada nula, razão pela qual não se considera a sua 

inclusão no Quadro 3.4. 

 Vagas de frio e Nevões 

A probabilidade de ocorrência de um nevão, ou de uma vaga de frio nesta região do país é considerada 

nula no âmbito da análise de risco, especialmente se se atentar às projeções climáticas para a região 

que apontam para uma subida generalizada das temperaturas mínimas e diminuição de ocorrência de 

dias e noites frias. Assim, tal como no caso das inundações, o risco associado a nevões não é incluído na 

descrição apresentada no Quadro 3.4. 

 Ondas de calor e secas 

Contrariamente ao considerado para os nevões a probabilidade de ocorrência de ondas de calor e 

períodos de seca é elevada e, dadas as projeções climáticas disponíveis para a região, terá tendência 

a aumentar. No entanto consideram-se nulas as consequências para o projeto e, como tal, o risco é 

considerado nulo, não se apresentando igualmente no Quadro 3.4.    

No entanto, será de salientar a contribuição das ondas de calor e secas para a criação de condições 

favoráveis à ignição e propagação de incêndios, sendo que este risco se encontra descrito e avaliado 

autonomamente, sendo considerado como significativo. 
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 Atos de vandalismo  

A ocorrência de atos de vandalismo no Parque e área envolvente, para além de poderem resultar em 

situações de destruição de materiais e equipamentos, podem causar situações de incêndio com as 

consequências inerentes aos mesmos. Caso se venha a verificar algum, deverá ser assegurada a sua 

deteção e atuação imediata e eficaz no foco de origem do incêndio.  

No entanto, o risco de incêndio associado a centrais solares, não é superior a qualquer outro tipo de 

instalação elétrica ou central de produção de energia, estando prevista a proteção contra descargas 

atmosféricas e sobretensões, reduzindo a probabilidade de incêndio por esta via. 

Consideram-se, igualmente, os incêndios com origem no exterior ao Projeto, que poderão ter origem em 

atos de vandalismo, mas também em causas naturais, especialmente potenciados pelo aumento das 

temperaturas médias, ocorrência de ondas de calor e períodos de seca, sendo esta uma região 

historicamente sujeita à ocorrência de incêndios florestais. 

As consequências de um incêndio, quer em obra, quer durante a exploração, são graves, resultando em 

contaminações da qualidade do ar, solo e qualidade da água, danos materiais graves e consumos de 

recursos, podendo mesmo causar danos irreversíveis na saúde humana. 

Este risco é, assim, classificado na sua globalidade como significativo na fase de exploração uma vez que 

a sua probabilidade de ocorrência é de nível 2 e as suas consequências são, na sua globalidade, 

consideradas como de nível 4 (vd. Quadro 3.4), com danos graves para o Ambiente e Saúde Humana. 

Já na fase de construção não é considerado significativo uma vez que apesar das consequências se 

manterem, a probabilidade é de 1. 

 Circulação de veículos e máquinas no exterior e interior da área do empreendimento  

Na fase de construção existirá uma grande diversidade e quantidade de máquinas, veículos e 

equipamentos em funcionamento e em circulação. 

A existência de máquinas e equipamentos de obra em deficiente estado de conservação pode originar 

situações de poluição do ar, água e solos, por derrames, de óleos e combustíveis, emissões gasosas não 

controladas e emissões de ruído significativas. 

Por outro lado, da ocorrência de colisões entre os veículos podem resultar acidentes vários que colocam 

em risco o ambiente circundante, por derrames de combustível e óleos, com contaminação dos solos em 

que este incidir, o que, dependendo o seu efeito da área afetada e da quantidade de combustível/óleos 

derramados. 
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Neste enquadramento, este risco é considerado como significativo na fase de construção, uma vez que se 

considerou com uma probabilidade de nível 3 e com severidade de nível 2, assumindo-se que não 

existirão grandes quantidades em obra e que os mecanismos de atuação serão implementados. (vd. 

Quadro 3.4). 

Na fase de exploração também se verificará circulação de veículos, embora com menor frequência, podendo 

ocorrer situações de acidentes que provoquem o derrame de combustíveis ou a ocorrência de explosões, 

embora estas últimas com menor probabilidade. Considera-se este risco como não significativo, uma vez que 

se considerou com uma probabilidade de nível 2 e com severidade de nível 2 (vd. Quadro 3.4). 

3.3.2 Fase de Construção 

 Armazenagem e manuseamento de combustíveis, óleos e outros produtos químicos 

As atividades a desenvolver durante a construção de uma infraestrutura deste tipo, implicam a 

necessidade de manutenções diversas durante a fase de construção, pelo que se justifica o 

armazenamento de óleos e outros tipos de lubrificantes. Assim, nesta fase devem ser cumpridas regras 

de segurança, que deverão estar previamente estabelecidas no Plano de Acompanhamento Ambiental, 

bem como no Sistema de Gestão Ambiental. 

Por outro lado, os combustíveis, líquidos ou gasosos, são materiais que apresentam elevado risco de 

incêndio e explosão, podendo também, em certas circunstâncias, constituir um foco de intoxicação. Estes 

riscos são interdependentes uns dos outros, podendo desencadear o vulgarmente denominado “efeito de 

dominó”. 

Para além dos riscos associados ao armazenamento, podem ser igualmente considerados os riscos 

decorrentes de um eventual derrame. As características do solo no local, nomeadamente a 

permeabilidade, poderão potenciar a contaminação dos solos e de recursos subterrâneos locais e recursos 

hídricos superficiais.  O grau de contaminação induzido dependerá, obviamente, das propriedades e 

quantidade da substância derramada.  

Estes derrames, quando efetuados perto de fontes de ignição, poderão ainda ocasionar pequenos 

incêndios e consequentemente explosões, dependente das substâncias envolvidas.  

Deste modo, os perigos associados à armazenagem de combustíveis e óleos e outros produtos químicos 

podem dividir-se em perigo de ocorrência de incêndios e explosões e perigo de ocorrência de derrames 

das substâncias no meio. 
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Os riscos associados aos perigos anteriormente referidos são distintos, pelas consequências inerentes a 

cada um deles. Assim, considera-se que a ocorrência de incêndios e explosões tem uma probabilidade 

mais baixa (nível 2), mas consequências mais gravosas (nível 4), resultando num risco significativo (vd. 

Quadro 3.4). 

O risco de ocorrência de derrames tem uma probabilidade de ocorrência de nível 2 e consequências 

menos gravosas (nível 2), o que resulta também num risco não significativo (vd. Quadro 3.4). 

Estes riscos são significativamente reduzidos pela adoção de medidas de minimização que estão 

apresentadas no Quadro 3.4 e referidas no final do presente capítulo. 

3.3.3 Fase de Exploração 

 Ocorrência de incêndios  

Durante a fase de exploração o risco de incêndio associado ao funcionamento de uma central solar é 

muito reduzido. Mesmo em caso de avaria elétrica (curto-circuito) as proteções previstas conduzem à sua 

imediata eliminação, já que a conceção do projeto irá incorporar as normas técnicas e os regulamentos 

de segurança aplicáveis a instalações elétricas que serão submetidos à aprovação por parte da entidade 

licenciadora competente (DGEG). 

No entanto, estas situações, para além de constituírem um risco para trabalhadores e população em geral 

(que deverá estar acautelado de acordo com a legislação em vigor, nomeadamente em planos de 

emergência), poderão estar associados a contaminação de ar, água e solos. 

Assim, os riscos associados à ocorrência de um incêndio são de probabilidade baixa (nível 1), até porque 

se considera que os equipamentos e as instalações serão dotados de todos os instrumentos de deteção e 

combate a incêndio, que serão alvo de manutenção preventiva, com consequências elevadas (nível 4), 

resultando num risco não significativo (vd. Quadro 3.4). 

 Derrames de óleos e outros produtos químicos 

Durante as ações de manutenção poderão ocorrer situações de derrames decorrentes de acidentes com 

os veículos, ou mau manuseamento de materiais e produtos.  

Estas situações consideram-se de probabilidade reduzida (2) e severidade também reduzida (2) uma vez 

que os derrames, a ocorrerem, não serão de dimensão significativa face ao tipo de equipamento 

envolvido, resultando num risco não significativo. 
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 Acidentes que provoquem emissões de SF6 (hexafluoreto de hexano) 

Durante as operações de exploração e manutenção poder-se-ão provocar, acidentalmente, danos nos 

disjuntores com ocorrência de libertação de SF6 (hexafluoreto de hexano. Este gás, nas condições normais 

de pressão e temperatura, é um gás não inflamável, incolor sem cheiro, não venenoso, quimicamente 

estável e funciona em circuito fechado. As operações de reposição/reciclagem deste gás são, usualmente, 

efetuadas pelos fabricantes nas próprias instalações, as quantidades que se encontram em cada 

equipamento são muito reduzidas. 

É um gás com um elevado potencial de aquecimento global pelo que, mesmo em pequenas quantidades, 

apresenta algum impacte a este nível. Assim, considerou-se uma probabilidade baixa (1) mas com uma 

severidade média (2) uma vez que apesar do seu elevado potencial de aquecimento global, de 23.500 

vezes maior que o do CO2, se encontra em quantidades muito pequenas. 

 Campos elétricos e magnéticos 

Os campos elétrico e magnético associados à presença de linhas de distribuição de energia, são campos 

de frequência muito baixa (50Hz), e são essencialmente determinados pelo nível de tensão das linhas e 

pelas cargas que as mesmas alimentam. 

No caso da ligação elétrica da Central Solar de São Miguel à subestação de Tavira da Rede Nacional 

de Distribuição, considerando uma distância de condutores inferiores ao solo igual a 18,33m, verifica-se 

que a linha não produzirá a 1,8 m do solo um valor de campo elétrico superior a 0.16kV/m e um campo 

magnético superior a 0.80 µT, que corresponde a cerca de 3.2% e 0.8% respetivamente aos valores 

definidos como limite de exposição a campos elétricos e magnéticos, justificando o sucesso da opção 

técnica utilizada para este troço de linha em particular. Salienta-se que a linha, previsivelmente, não 

sobrepassará nenhuma habitação nem se desenvolverá a uma distância inferior, em planta, a 50 m. 

Verifica-se, que a linha em analise terá um baixo trânsito de potência, minorando diretamente este efeito. 

Em função dos estudos científicos sobre os efeitos dos campos eletromagnéticos de frequência industrial 

na saúde das pessoas em exposição permanente e atualmente cientificamente comprovados, conclui-se 

que a linha projetada não apresenta nenhum risco para a saúde das populações na vizinhança da linha. 

As questões relacionadas com a saúde são abordadas também no capítulo relativo à saúde humana. 

Finalmente importa referir que dado o caracter constante e permanente do campo eletromagnético ao 

longo de todo o período de exploração da linha elétrica, não lhe está associada uma probabilidade de 

ocorrência, razão pelo que não consta do Quadro 3.4.  
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 Parque de baterias 

O parque de baterias é constituído por 10 contentores de 40 pés (12,19 m) tal como descrito no capítulo 

da descrição do Projeto. As baterias encontram-se fechadas em contentores que dispõem de todos os 

mecanismos de segurança.  

Associados a este parque de baterias tem-se riscos de incêndio, de libertação de eletrólito das células 

compostos de lítio) e do composto refrigerante do sistema de refrigeração. Estes provocam libertação de 

substâncias poluentes para a atmosfera. Tendo em conta que estes equipamentos são dotados de todos 

os sistemas de segurança considera-se que a probabilidade de ocorrência é baixa (1) e que a sua 

severidade é de nível 3, pelo que se considera um risco não significativo. 
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Quadro 3.4 

Síntese da Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos 

Tipo de 
causa 

Fase de 
Projeto 

Atividade Perigo Consequências 
Avaliação do risco 

Significância Medidas 

P S CR 

Externa Construção NA 
Ocorrência de 

Sismos 

Rotura de estruturas; Elevados danos 
materiais; Danos graves ambientais e na 

saúde humana. 
1 4 8 NS 

Procedimentos de Emergência; Observância e 
cumprimento dos critérios legais e regulamentares 

relativos aos processos construtivos a adotar. 

Externa Exploração NA 
Ocorrência de 

Sismos 

Rotura de estruturas; Elevados danos 
materiais; Danos graves ambientais e na 

saúde humana. 
1 4 8 NS 

Procedimentos de Emergência; Observância e 
cumprimento dos critérios legais e regulamentares 

relativos aos processos construtivos a adotar. 
Implementação de Plano de Manutenção Preventiva. 

Externa Construção 
Atos de 

Vandalismo  
Ocorrência de 

incêndios 

Danos graves para a saúde humana; 
Contaminações de solo, água e 

atmosfera; Danos materiais graves 
1 4 8 NS 

Plano de Segurança e Saúde em Obra; Sistema de 
vigilância da Obra. Procedimentos de atuação em caso 
de emergência. Acompanhamento Ambiental da Obra 

Externa Exploração 

Atos de 
Vandalismo e 

Causas 
Naturais 

Ocorrência de 
incêndios 

Danos graves para a saúde humana; 
Contaminações de solo, água e 

atmosfera; Danos materiais graves 
2 4 16 S 

Sistema de combate a incêndio; Plano de emergência 
incluindo os procedimentos para prevenção e combate 

a incêndios e minimização dos impactes ambientais 

Internas Construção 

Circulação de 
veículos e 

funcionamento 
de 

equipamentos 

Acidentes e 
colisões entre 
veículos; Mau 
funcionamento 
dos veículos e 
equipamentos 

Derrames resultantes de situações 
acidentais entre veículos e situações de 

mau funcionamento, resultando em 
contaminações do solo, da água e do ar; 

Danos materiais e até, eventualmente, 
danos para a saúde humana 

3 2 12 S 
Plano de Segurança e Saúde em Obra; 

Acompanhamento Ambiental; 

Internas Exploração 
Circulação de 

veículos  

Acidentes e 
colisões entre 
veículos; Mau 
funcionamento 
dos veículos  

Derrames resultantes de situações 
acidentais entre veículos e situações de 

mau funcionamento, resultando em 
contaminações do solo, da água e do ar; 

Danos materiais e até, eventualmente, 
danos para a saúde humana 

2 2 8 NS 
Plano de Gestão Ambiental (incluindo o 

Acompanhamento Ambiental) 
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Quadro 3.4 (Continuação) 

Síntese da Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos 

Tipo de 
causa 

Fase de 
Projeto 

Atividade Perigo Consequências 
Avaliação do risco 

Significância Medidas 

P S CR 

Internas Construção 

Armazenagem 
e 

manuseamento 
de combustíveis 

e óleos 

Ocorrência de 
incêndios; 

Danos graves para a saúde humana; 
Contaminações de solo, água e 

atmosfera; Danos materiais graves 
2 4 16 S 

Plano de Segurança e Saúde em Obra; Plano de 
Gestão de Resíduos e Acompanhamento Ambiental 

Ocorrência de 
derrames 

Danos ambientais, contaminação dos 
solos e recursos hídricos 

2 2 8 NS 
Plano de Gestão de Resíduos e Acompanhamento 

Ambiental 

Internas  Exploração  

Falhas durante 
as ações de 
manutenção  

Ocorrência de 
derrames e 
acidentes  

Danos ambientais, contaminação dos 
solos e recursos hídricos. Danos humanos. 

2 2 8 NS 

Sistema de Gestão Ambiental incluindo procedimentos 
para emergências; Observância e cumprimento dos 

critérios legais e regulamentares relativos a segurança 
de trabalhadores e Implementação de Plano de 

Manutenção Preventiva 

Ocorrência de 
incêndios 

Danos graves para a saúde humana; 
Contaminações de solo, água e 

atmosfera; Danos materiais graves 
1 4 8 NS 

Plano de Manutenção. Sistema de Gestão Ambiental 
incluindo procedimentos para emergências 

Internas Exploração 
Falhas durante 
as ações de 
manutenção 

Afetação dos 
disjuntores que 

resultem em 
emissões de SF6 

Emissões de gás com elevado potencial 
de aquecimento global. 

1 2 4 NS 
Plano de Manutenção. Sistema de Gestão Ambiental, 
Plano de Emergência, incluindo procedimentos para 

emergências 

Internas Exploração 
Falhas durante 
as ações de 
manutenção 

Acidentes 
associados ao 

Parque de 
Baterias 

Libertação de gases para a atmosfera 1 4 8 NS 
Plano de Manutenção. Sistema de Gestão Ambiental, 
Plano de Emergência, incluindo procedimentos para 

emergências 

P – Probabilidade; S – Severidade; CR – Classificação de Risco; S – Significativos; NS – Não Significativo
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3.3.4 Medidas de minimização ao nível dos riscos 

Em termos gerais, fazem-se as seguintes recomendações, aplicáveis a todos os riscos avaliados e 

cuja implementação permitirá diminuir os riscos: 

 Fase de construção: 

 Elaboração de um Plano de Segurança e Saúde (de acordo com legislação aplicável); 

 Elaboração de um Plano de Emergência, onde se preveja a atuação em caso de situações de 

risco ambiental; 

 Elaboração de um Plano de Gestão Ambiental; 

 Implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental. 

 Fase de exploração: 

 Elaboração de um Plano de Emergência, onde se preveja a atuação em caso de situações de 

risco ambiental; 

 Elaboração de um Plano de Gestão Ambiental, onde se inclua o controlo da vegetação na 

envolvente; 

 Elaboração de um Plano de Manutenção Preventiva; 

 Implementação de um Sistema de Segurança e Vigilância. 
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4 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

4.1 GEOLOGIA E HIDROGEOLOGIA 

4.1.1 Fase de construção 

Ao nível da geologia e hidrogeologia deverá ser assegurada a implementação e prática das medidas de 

minimização de carácter geral definidas no subcapítulo 6.2.2, com especial destaque para as medidas com 

a referência MFC.22, MFC.23, MFC.24, MFC.29, MFC.34, MFC.36, MFC.39, MFC.40, MFC.53 e MFC.54. 

MFC.1 -  Nos locais onde ocorrer a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos 

temporários (para serventia das obras) e pela circulação de máquinas e viaturas nos locais de 

instalação das infraestruturas da Central Solar, deverá proceder-se à sua descompactação 

adequada em redor do edifício de comando e da subestação e das áreas de serventia 

utilizadas durante a abertura das valas entre os postos de transformação e a subestação. Igual 

procedimento deverá ser adotado na construção da Linha Elétrica. 

Esta medida facilita a infiltração das águas da precipitação, devolvendo assim ao terreno 

grande parte das características de permeabilidade que tinha antes da intervenção, 

facilitando dessa forma a regeneração dos solos e da vegetação; 

MFC.2 -  A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais a 

aprovar pela equipa de acompanhamento ambiental. Dependendo do local em consideração, 

poderá ser indicada a abertura de uma bacia de retenção, de preferência num local de 

passagem obrigatória para todas as betoneiras e afastado da rede hidrográfica. A bacia de 

retenção poderá ter uma camada de brita, que ao fim de algumas lavagens poderá ser 

removida e utilizada para execução noutros locais da obra; 

MFC.3 -  Assegurar a descompactação adequada das áreas de serventia e de trabalho adjacentes às 

obras após conclusão das mesmas. Desta forma reduz-se a área impermeabilizada retomando 

grande parte das condições antes da intervenção, facilitando a infiltração das águas da 

precipitação e consequentemente a recarga do sistema hidrogeológico. Esta medida é 

semelhante à medida MFC.60; 

MFC.4 -  Com vista à proteção dos poços existentes na área de estudo do Parque e da Linha Elétrica 

deverá ser assinalada a sua presença com fitas coloridas e dadas instruções ao pessoal da 

obra para a obrigatoriedade de proteção e de não afetação dos pontos de água existentes; 



 

Estudo de Impacte Ambiental da Central Solar de São Miguel do Pinheiro 

Revisão do Fator Ambiental Geologia 

Fermesolar, Lda. 

 

38 

T02018_01_v0 

MATOS, FONSECA & ASSOCIADOS 

ESTUDOS E PROJETOS, LDA 

4.1.2 Fase de exploração 

Para a fase de exploração, deverá ser dada continuidade às seguintes medidas de minimização de 

caráter específico que presentemente já se aplicam na área de estudo: 

MFE.1 -  Recomenda-se a observação de eventuais processos de erosão dos solos nos setores das mesas, 

sobretudo nas vertentes mais declivosas, procurando-se identificar áreas com vestígios de 

ravinamentos. Nas áreas onde se verificar a ocorrência destes processos de erosão poderão 

adotar-se medidas de encaminhamento do escoamento superficial para a rede hidrográfica, ou 

em casos de acentuado ravinamento e erosão laminar, reforçar a proteção do solo com 

enrocamento constituido por fragmentos de rocha existente na vasta área do Parque. Desta 

forma protege-se camada superficial do solo nos locais de descarga das águas da precipitação 

que escorrem sobre os painéis e se concentram na base destes, reduzindo-se a possibilidade de 

mobilização do solo; 

MFE.2 -  À semelhança do referido para a fase de construção, na eventualidade de um derrame 

acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias nas ações de manutenção do 

empreendimento, deverá proceder-se imediatamente à remoção da camada de solo afetada 

e o seu encaminhamento para tratamento em instalações apropriadas e licenciadas nos termos 

da legislação em vigor. 
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