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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA) do projeto do “Parque Solar Escalabis”, em fase de projeto de execução, sendo emitido pela
Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.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.
Dando cumprimento ao disposto no diploma acima mencionado, a Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA,
I.P.) para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo ao “Parque Solar
Escalabis”, em fase de projeto de execução, cujo proponente é a Escalabis Solar, S.A..
O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual por corresponder a
uma tipologia definida pelo n.º 3, alínea a) do Anexo II:
“Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não
incluídos no anexo I), com uma potência igual ou superior a 50 MW (caso geral)”.
Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA
competente é a APA, I.P. Assim, através do ofício n.º S025402-201904-DAIA.DAP, de 17/04/2019 a APA,
I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º,
uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do
Ambiente, I.P. (APA, I.P.), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia
e Geologia (LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e Vale do Tejo
(CCDR LVT), Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas (ICNF), Administração-Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) e Instituto Superior
de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:


APA/DAIA - Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques



APA/DCOM - Eng.ª Cristina Sobrinho



DGPC - Dr.ª Ana Nunes



LNEG - Dr. Paulo Hagendorn Alves



CCDR LVT - Eng. Cristiano Amaro (em substituição do Eng. João Gramacho, inicialmente nomeado)



DGEG - Eng. José Couto



APA/DGA - Eng.ª Margarida Guedes



ICNF – Arq. Pais. Fernando Pereira



APA/ARH Tejo e Oeste – Arq.ª Pais. Sofia Tainha (até à conformidade) / Eng.ª Conceição Calado



ARS LVT - Eng.ª Lígia Ribeiro



ISA/CEABN - Arq. Pais. João Jorge

O EIA objeto da presente análise, datado de julho de 2019, é da responsabilidade da empresa Matos,
Fonseca e Associados, Estudos e Projectos, Lda, tendo sido elaborado entre dezembro de 2018 e julho
de 2019. É composto pelos seguintes volumes: 1 - Resumo Não Técnico, 2 - Relatório Síntese, 3 - Anexos
Técnicos e 4 - Peças Desenhadas. O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de
execução.
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Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: Aditamento e Resumo Não
Técnico reformulado, ambos datados de janeiro de 2020; e Elementos Complementares e novo Resumo
Não Técnico reformulado, ambos de fevereiro de 2020.
Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao
projeto em causa.

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto do “Parque Solar Escalabis”, foi a
seguinte:
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Análise da conformidade do EIA, com suspensão do prazo e solicitação de elementos adicionais,
a 29 de novembro de 2019, relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: Aspetos Gerais,
Descrição do Projeto; Fatores Ambientais – situação de referência, avaliação de impactes e
medidas de minimização (Ordenamento do Território; Recursos Hídricos; Geologia e
Geomorfologia; Saúde Humana; Sistemas Ecológicos; Paisagem e Património) e Impactes
Cumulativos. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação foi
enviada a 21 de janeiro de 2020.



Declaração da conformidade do EIA a 6 de fevereiro de 2020, tendo sido solicitados Elementos
Complementares, os quais foram enviados durante esse mesmo mês.



Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante um período total excecional
de 60 dias úteis (ver detalhes no capítulo 7), de 13 de fevereiro a 8 de maio.



Visita ao local do projeto, efetuada a 6 de março de 2020, tendo estado presentes
representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.



Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto
de execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade dos mesmos
serem minimizados/compensados. A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por
base os pareceres emitidos pelas entidades que constituem a CA.



Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do
projeto e da respetiva área de implantação.



Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a
integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os
resultados da Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais:
objetivos do projeto, caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos
impactes, medidas de minimização e planos de monitorização.



Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de
avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos
Pareceres das Entidades Externas; 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão Final, 9.
Condicionantes, Elementos a apresentar, Medidas de Minimização e Planos de Monitorização.
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3.

ANTECEDENTES

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
A área do Parque Solar ESCALABIS abrange a área do projeto da Central Fotovoltaica de Encarnado
(potência instalada de 48,5 MW), cuja atribuição do ponto de receção foi emitida pela Direção Geral de
Energia e Geologia e à qual está associado o número de processo E/2.0/1538, já com Licença de
Produção para uma potência instalada de 48,5MW.
No entanto, também foram estudadas na envolvente da Central Fotovoltaica de Encarnado (45MVA)
mais dois projetos de Centrais Fotovoltaicas com potências instaladas correspondentes, cada uma, a
48,5 MW, nomeadamente a Central Fotovoltaica de Casal do Paúl (Número de processo na DGEG El/2.0/1535) e a Central Fotovoltaica de Alforgemel (Número de processo na DGEG - El/2.0/1537).
Estes três projetos de centrais fotovoltaicas encontram-se separadas, entre elas, por uma distância
aproximada de 2 km, ambas apresentaram uma ligação de linha elétrica a 60 kV a uma única subestação
comum às três centrais fotovoltaicas de onde, seria efetuada uma ligação em linha elétrica a 220 kV até
à subestação de Santarém, com uma extensão aproximada de 6 km.
Nenhum destes projetos teve enquadramento no regime jurídico de avaliação de impacte ambiental.
Neste sentido, o objetivo do Parque Solar ESCALABIS é coligir os três projetos de Centrais Fotovoltaicas
num só Parque Solar com uma potência total instalada de 189 MW, aumentando a eficiência total do
projeto (face aos 3 x 48,5 MW = 145,3 MW).
3

Figura 1.

Enquadramento das Centrais Fotovoltaicas de Encarnado, Casal do Paúl e Alformegel
face ao Projeto Solar Escalabis (Fonte: EIA, RS)
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4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
4.1.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O Projeto do Parque Solar ESCALABIS tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma
fonte renovável e não poluente - o sol, contribuindo para a diversificação das fontes energéticas do país
e para o cumprimento dos compromissos assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à
produção de energia a partir de fontes renováveis.
Prevê-se a instalação de uma potência total na ordem de 189MWp (capacidade de ligação de 135 MVA),
com a qual se estima produzir cerca de 390 GWh/ano.
4.2.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

O Projeto de Parque Solar ESCALABIS localiza-se no distrito de Santarém, em território do concelho de
Santarém, freguesia de Almoster e do Concelho do Cartaxo, freguesias de Vila Chã de Ourique e União
das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta (ver Anexo 1).
O Projeto apresenta uma área de estudo com cerca de 686 ha, com uma área para implantação que
abrange uma área de cerca 568 hectares, é atravessada pela Autoestrada A1, que faz ligação entre
Lisboa e Porto (ver Anexo 1). O acesso ao Parque Solar será efetuado através da EN114-2.
A ligação do Projeto à rede elétrica do Sistema Elétrico do Serviço Público será feita na subestação de
Santarém (concessionada pela REN), com uma extensão aproximada de 8.844 m.
4.3.
4

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

4.3.1. PARQUE SOLAR
O Projeto do Parque Solar ESCALABIS contempla, no seu essencial, a construção das seguintes
infraestruturas:


Instalação fotovoltaica;



Instalação elétrica de média tensão (20 kV);



Posto de Transformação;



Posto de Seccionamento;



Subestação;



Caminhos e vedação.

A componente fotovoltaica será constituída por 662.904 módulos fotovoltaicos que correspondem a
uma capacidade instalada total de 189 MWp. Estes painéis ou módulos fotovoltaicos serão instalados
em estruturas de suporte (seguidores, ver características e exemplo no Quadro e Figura seguintes) e
associados em 30.132 “strings” (ou linhas de painéis) que ligarão, por sua vez, a 1.674 inversores. Cada
“string” será formada por 22 módulos.
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Quadro 1 - Características dos seguidores

5

Figura 2.

Exemplos de seguidores solares e de um posto de transformação tipo (Fonte: EIA, RS)

Em termos de funcionamento, a energia elétrica produzida no campo fotovoltaico é convertida em
corrente alternada pelos inversores, sendo elevada para média tensão por meio de transformadores
instalados nos PT. A energia transformada em média tensão (20 kV) é conduzida desde os PT até aos PS,
os quais ligarão, por sua vez, à subestação coletora (MT/AT) a 20 kV/220 kV.
Na definição do layout das várias componentes do Parque Solar ESCALABIS, foram observados e tidos
em consideração os condicionalismos ambientais, de modo a minimizar potenciais impactes decorrentes
das fases de construção e exploração do Projeto.
A distribuição dos painéis solares, subestação e a localização dos inversores e transformadores foi
resultado de um estudo técnico onde se procurou maximizar a produção de energia, diminuindo perdas,
considerando aspetos como a minimização dos efeitos de sombreamentos resultantes de elementos
localizados no terreno tais como como árvores ou postes.
A área total fotovoltaica será de aproximadamente 116 ha.
O Parque será ligado segundo a legislação vigente. Será construída no local uma Subestação Coletora a
20 kV/220kV que assegurará a interligação das 3 Centrais Fotovoltaicas com a rede de transporte da
REN, através da construção de uma nova linha elétrica a 220 kV.
Ao nível da subestação coletora saliente-se que foram apresentados desenhos de maior pormenor
(implantação sobre levantamento topográfico e ortofotomapa), a 12 de março de 2020, após a visita da
CA ao local (ver Anexo 2).
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4.3.2. ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA LINHA
A ligação do Parque Fotovoltaico ESCALABIS à RNT será feita através de uma linha do tipo simples com
uma extensão total de cerca de 8,84 km, constituída pelos elementos estruturais normalmente usados
em linhas elétricas no Escalão de 220kV:


1 Cabo condutor por fase, em alumínio-aço, do tipo ACSR 485 (Zebra).



2 Cabos de guarda, um convencional, em alumínio-aço, do tipo ACSR 153 (Dorking) e outro, do
tipo OPGW, possuindo características mecânicas e elétricas idênticas ao primeiro;



Cadeias de isoladores de vidro temperado do tipo U1;



Acessórios adequados ao escalão de corrente de defeito máxima de 40 kA;



Apoios reticulados em aço das famílias MT (apoios 1 a 26 e 29) para o escalão de 220kV (ver
dimensões no Quadro seguinte);



Apoios reticulados em aço das famílias CW (restantes apoios, num total de 4) para o escalão de
220kV utilizado em situações especiais de projeto (ver dimensões no Quadro seguinte);



Fundações dos apoios constituídas por quatro maciços independentes formados por uma sapata
em degraus e uma chaminé prismática;



Circuitos de terra dos apoios, dimensionados de acordo com as características dos locais de
implantação.
Quadro 2 - Dimensões dos apoios tipo (Fonte: EIA, Aditamento)
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4.3.3. BALIZAGEM AÉREA
4.3.3.1

SINALIZAÇÃO PARA AERONAVES

De acordo com a Circular de Informação Aeronáutica 10/03 de 6 de maio, do Instituto de Nacional de
Aviação Civil (INAC) considera-se necessário efetuar a balizagem dos seguintes obstáculos:


Das linhas aéreas quando penetrem numa área de servidão geral aeronáutica e/ou que,
ultrapassem as superfícies de desobstrução (que são para este nível de tensão de 25 m);



Dos vãos entre apoios que distem mais de 500 m;



Dos vãos que cruzem linhas de água, lagos, albufeiras, etc, com uma largura média superior a
80 m ou que excedam, em projeção horizontal, mais de 60 m relativamente às cotas de projeção
sobre o terreno, no caso de vales ou referida ao nível médio das águas;



Dos elementos de uma linha aérea que se situem nas proximidades de pontos de captação de
água localizados em zonas de risco de incêndios florestais;



Das linhas aéreas que cruzem Autoestradas, Itinerários Principais ou Complementares.

A sinalização diurna da linha consiste na colocação de esferas de cor alternadamente vermelha ou
laranja internacional e branca possuindo o diâmetro mínimo de 600 mm, que serão instaladas nos cabos
de guarda do tipo OPGW com a utilização de pré-formados de proteção, de modo a que a projeção
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segundo o eixo da linha da distância entre esferas consecutivas seja sempre igual ou inferior a 30
metros.
Não foram identificadas situações com necessidade de uso de balizagem diurna de apoios.
A balizagem noturna consiste na colocação de balizadores nos condutores superiores, próximo das
fixações dos cabos às cadeias, de cada lado dos apoios, ou na sinalização no topo dos apoios com díodos
eletroluminescentes (“LED”) alimentados por painéis solares e baterias acumuladoras de energia ou
outro equipamento equivalente desde que aprovado pelo INAC. Estes dispositivos terão de emitir luz
vermelha com uma intensidade mínima de 10 Cd.
Quadro 3 - Vãos a sinalizar com balizagem aérea diurna tipo (Fonte: EIA, Aditamento)

Quadro 4 - Vãos a sinalizar com balizagem aérea noturna tipo (Fonte: EIA, Aditamento)

4.3.3.2

SINALIZAÇÃO PARA AVES

Embora o corredor da linha elétrica não atravesse áreas criticas para aves e o projeto não faça
referência à necessidade de instalar sinalização para aves, no EIA (pág. 463 do Relatório Síntese)
“recomenda-se o uso de sinalização preventiva no atravessamento da Vala Real. Nesse atravessamento
devem então ser instalados sinalizadores de espiral de fixacao dupla de 35cm de diâmetro de cor
vermelha e branca, alternando as referidas cores, afastamento entre cada dispositivo de sinalizacao não
deve ser superior a 10m, ou seja, os sinalizadores deverão ser dispostos de 20 em 20m, alternadamente
em cada cabo de terra”.
4.3.4. TRAVESSIAS DE VIAS DE COMUNICAÇÃO
Nas travessias de vias de comunicação (Estradas Municipais, Estradas Nacionais e Cursos de Água) serão
respeitadas as distâncias mínimas apresentadas no quadro seguinte, cumprindo o RSLEAT.

Quadro 5 - Distâncias de segurança adotadas (Fonte: EIA, Aditamento)

Para melhorar a fiabilidade mecânica da linha, serão utilizadas cadeias duplas de suspensão nas
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travessias de estradas e de outras linhas de alta tensão.
Tratando-se de apoios com cadeias de amarração e como estas são sempre duplas (nas linhas da RNT) a
melhoria da fiabilidade está também garantida.
Quadro 6 - Atravessamento de Estradas (Fonte: EIA, Aditamento)

Quadro 7 - Atravessamento de Linhas de água (Fonte: EIA, Aditamento)
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4.3.5. ESTALEIROS
Para a execução da obra de construção do Parque Solar ESCALABIS, será necessário recorrer à criação de
um estaleiro, com uma área aproximada de 1.000 m2, a localizar próximo da entrada principal, entre a
EN114-2 e a autoestrada A1.
As áreas afetas ao estaleiro incluem, uma zona destinada a armazenamento temporário de materiais,
uma zona de estacionamento de veículos e máquinas afetos à obra, bem como três contentores para
deposição de resíduos. No final da obra, poderá ser equacionada a manutenção das infraestruturas do
estaleiro com vista a servirem de apoio à exploração do Parque Solar, nomeadamente ao nível do
armazenamento de materiais.
Durante a fase de construção de uma Linha Elétrica também será necessário providenciar a instalação de
outros estaleiros. Nesta fase ainda não é conhecido o número de estaleiros necessários para a linha,
nem qual a sua localização.
4.3.6. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO
Prevê-se que os trabalhos de construção da central se prolonguem por 10 meses. Esta fase envolve
genericamente as seguintes atividades:


Instalação de estaleiro;



Preparação do terreno (desmatação, decapagem e terraplenagens);



Preparação de caminhos e instalação de vedação;



Montagem da estrutura de suporte do sistema de produção;



Instalação dos módulos fotovoltaicos;
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Execução da rede de cabos subterrânea;



Execução das fundações;



Instalação dos equipamentos no PS, PT e inversores;



Construção da subestação da central;



Requalificação das áreas intervencionadas;



Ensaios.

Para a fase de exploração, que se estima ter uma duração de cerca de 30 anos, preveem-se ações de
monitorização da produção da central, manutenção preventiva e manutenção corretiva.
As atividades inerentes a esta fase dizem respeito à gestão de resíduos e eventuais manuseamentos de
materiais poluentes, controlo visual e mecânico dos equipamentos instalados, reparações (vedação,
portões, entre outros), manutenção do terreno (limpeza, decapagem, podas, entre outros) e
infraestruturas (Postos de Transformação e Subestação).
Uma vez concluído o período de vida útil do empreendimento, que se estima em 30 anos, o mesmo
poderá ser renovado e/ou reabilitado com a finalidade de continuar a ser operado durante um novo
período de vida útil, ou poderá ser desativado e desmontado caso as condições económicas de
exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar.
O processo de desativação irá assim envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e
materiais sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação.
Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente preparado e no
final encaminhados de acordo com destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a
legislação.
Grande parte dos materiais de base utilizados na construção do Projeto, que venham a ser inutilizados
quando ocorrer uma previsível renovação, reabilitação ou desmontagem dos mesmos, é passível de ser
reciclada (cerca de 90% dos componentes de um painel fotovoltaico são recicláveis). Citam-se como
exemplos o vidro, o alumínio e o cobre que podem ser refundidos e os óleos dos transformadores que
podem ser valorizados.
Refira-se que a percentagem de reciclagem dos materiais constituintes de um painel fotovoltaico é
extremamente elevada, sendo que os próprios fabricantes de módulos fotovoltaicos, contribuem desde
o início com o balanço econômico do ciclo de gestão de resíduos, sendo esse custo normalmente
incluído no preço dos painéis para os quais é assegurada a completa gestão de fim de vida.
No que respeita aos acessos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais favorável para
a população local, ou poderão ser renaturalizados. Toda a área intervencionada será posteriormente
alvo de recuperação paisagística, de forma a adquirir, tanto quanto possível, as condições iniciais.
Face ao desconhecimento da realidade à data da eventual desativação do Projeto, deverá esta ser alvo
de um Estudo Ambiental onde sejam equacionadas as diferentes atividades de desativação e as
melhores soluções face às opções disponíveis à data e à legislação vigente. Todas as atividades
associadas ao desmantelamento da central estarão de acordo com os regulamentos e legislação
aplicável à data do desmantelamento.
Salienta-se que toda a infraestruturação do Parque Solar ESCALABIS é passível de, na fase de
desativação, ser retirada, restituindo-se ao local as condições observadas antes da construção do
Projeto.
Relativamente à Linha Elétrica, refira-se que as linhas de transporte de energia têm uma vida útil longa,
não sendo possível prever, com rigor, o horizonte temporal da sua eventual desativação. Contudo, a sua
desativação deverá processar-se pela seguinte ordem:
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1) Desmontagem dos cabos de guarda e dos condutores;
2) Desmontagem das cadeias de isoladores e acessórios
3) Desmontagem dos apoios e respetivas fundações.

5.

ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima (incluindo
Alterações Climáticas); Geomorfologia, Geologia e Geotecnia; Hidrogeologia; Recursos Hídricos
Superficiais; Solos e Ocupação do Solo; Ecologia; Paisagem; Qualidade do Ar; Gestão de Resíduos;
Ambiente Sonoro; Socioeconomia; Saúde Humana e Património Arqueológico, Arquitetónico e
Etnográfico.
No âmbito da avaliação, e dadas as características do projeto e do seu local de implantação,
consideraram-se como fatores ambientais mais relevantes os seguintes: Solos e Ocupação do Solo,
Sistemas Ecológicos, Paisagem; Património e Recursos Hídricos.
No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de
Gestão do Território no capítulo referente ao Ordenamento do Território.
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação
efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
5.1.
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ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

5.1.1. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO DO OESTE E VALE DO TEJO (PROTOVT)
Não obstante o PROTOVT seja diretamente aplicável às atividades públicas e não aos particulares, não
deixa contudo de se afirmar, como documento orientador da estratégia de desenvolvimento do Oeste e
Vale do Tejo.
De acordo com este Plano Regional, em termos de Modelo Territorial, o projeto abrange área de
viticultura e olivicultura; intersecta ligação ferroviária a estudar (Cartaxo-Rio Maior) (apenas a linha)
intersecta ligação viária estruturante principal (IP1/A1) (parque e linha). Situa-se na Unidade Territorial,
UT8 Eixo Ribeirinho, Azambuja Santarém (apenas linha) e UT9 Colinas do Tejo (parque e linha).
Em termos da Estrutura Regional de Proteção e Valorização Ambiental (ERPVA), o projeto abrange Rede
Secundária: Área Nuclear Secundária (parque e linha) e CES, Corredor ecológico Secundário (apenas
linha). Abrange ainda Rede Complementar, em Área Ecológica Complementar, como Paisagem notável
(parque e linha).
No âmbito dos Riscos, abrange perigo inundação por cheia progressiva; risco sísmico elevado (parque e
linha) e moderado; perigo de incêndio moderado (parque e linha); perigo de instabilidade de vertente
elevado;
No âmbito da ERPVA atendendo à escala do projeto e atendendo a que o local já se encontra defendido
por se situar designadamente em áreas de REN e de Montado de sobro, nada haverá a obstar
salvaguardadas que sejam essas condicionantes.
No âmbito das Normas Específicas de Carácter Sectorial (2.1 — O Sistema Urbano e a Competitividade)
para o sector da agricultura e florestas, o PROT estipula orientações para a necessidade de, entre outras,
promover a diversificação do tecido económico e social, promovendo a salvaguarda das áreas agrícolas
prioritárias da afetação do território a outras utilizações dominantes, bem como o desenvolvimento
sustentável do solo rural, a salvaguarda de investimentos públicos ou privados estruturantes do espaço
rural, tais como investimentos com impacte social e económico na comunidade, designadamente as
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construções ou benfeitorias. Nesse sentido, considera-se que o projeto se enquadra nestas orientações,
apesar de se situar em Área de e viticultura e olivicultura, para a qual se recomendaria
preferencialmente ações de e viticultura e olivicultura.
Neste âmbito, entende-se que o presente projeto não colide diretamente com as orientações
estratégicas do PROTOVT, para o local.
5.1.2. PLANO DIRETOR MUNICIPAL
5.1.2.1

PDM DO CARTAXO

Nos termos do PDM do Cartaxo em vigor constata-se que a área de intervenção do projeto recai na
classe de “Espaço Canal”, na classe de “Espaço florestal”, como “Montado de sobro” e “Outras matas de
produção” e na classe de ”Espaço Agrícola” como “Área Agrícola da RAN”.
De seguida remete-se para os artigos do RPDM aplicáveis, conforme se transcreve:
(…)
CAPÍTULO IV Uso dominante do solo — Usos não urbanos
(…)
SECÇÃO II Espaço agrícola (Redação dada pelo Aviso n.º 4471/2016)
(…)
Artigo 30.º Regime de edificabilidade no espaço agrícola
1 — Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, nomeadamente a referente à RAN e à REN, a
Câmara Municipal poderá permitir obras de edificação para:
a) Instalações para apoio às atividades agrícolas e agropecuárias;
b) Estabelecimentos industriais incluídos nos tipos 2 e 3, de apoio e transformação de produtos
agrícolas;
c) Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do potencial ecológico, designadamente
unidades produtoras de energias renováveis;
d) Instalações para operadores de gestão de resíduos (OGR) de origem agrícola e/ou florestal (verdes e
castanhos), restringindo -se a instalação de estabelecimentos industriais que possam estar associados
àqueles OGR, a casos excecionais, desde que devidamente comprovado pela entidade competente que a
sua localização exige proximidade da produção primária ou que, pela sua natureza técnica e económica
haja inconvenientes na sua instalação em zonas industriais;
e) Empreendimentos de:
i) Turismo no Espaço Rural (TER);
ii) Turismo de Habitação (TH);
f) Equipamentos coletivos no âmbito da vocação deste espaço.
2 — Nas situações previstas no número anterior, a parcela de terreno deve ter área igual ou superior a 1
ha — ou 0,5 ha, se já constituir um artigo individualizado e como tal estiver inscrito e registado à data da
publicação do PDMC — e não deve estar condicionada por regime, servidão ou restrição que o contrarie.
(…)
4 — As edificações referidas deverão observar as seguintes disposições:
a) Para a situação constante do n.º 3, a área bruta de construção total destinada a habitação, incluindo
anexos, não poderá exceder os 400 m²;
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b) Para as situações constantes do n.º 1, o índice de construção máximo à parcela de 0,05, incluindo
habitação quando em conjunto;
c) A área global afeta à implantação de todas as construções, arruamentos, estacionamentos e demais
áreas impermeabilizadas não poderá exceder 0,10 da área global da parcela.
(…)
SECÇÃO III Espaço florestal (Redação dada pelo Aviso n.º 4471/2016)
(…)
Artigo 35.º Regime de edificabilidade no espaço florestal
1 — Sem prejuízo da legislação aplicável, a Câmara Municipal poderá permitir a edificação indispensável
à proteção e exploração silvícola desse espaço, bem como ainda:
a) Instalações para operadores de gestão de resíduos (…)
b) Empreendimentos de:
i) Turismo no Espaço Rural (TER);
ii) Turismo de Habitação (TH);
c) Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do potencial ecológico, designadamente unidades
produtoras de energias renováveis;
d) Equipamentos coletivos no âmbito da vocação deste espaço.
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2 — A parcela de terreno em que se localiza deve ter área igual ou superior a 2 ha — ou 0,5 ha, se já
constituir um artigo individualizado e como tal estiver inscrito e registado à data da publicação do PDMC
— e não deve estar condicionada por regime, servidão ou restrição que o contrarie, designadamente
REN e regime hídrico.
3 — A Câmara Municipal poderá permitir a edificação de habitação unifamiliar para residência do
proprietário incluindo os respetivos anexos, desde que a parcela de terreno disponha de área igual ou
superior a 4 ha, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, nomeadamente a referente à RAN e à
REN.
4 — As edificações referidas deverão observar as seguintes disposições:
a) Para a situação constante do n.º 3, a área bruta de construção total destinada a habitação, incluindo
anexos, não poderá exceder os 400 m²;
b) Para as situações constantes do n.º 1, o índice de construção máximo à parcela de 0,05, incluindo
habitação quando em conjunto;
c) A área global afeta à implantação de todas as construções, arruamentos, estacionamentos e demais
áreas impermeabilizadas não poder exceder 0,10 da área global da parcela;
(…)
CAPÍTULO V Espaço -canal de infraestrutura (Redação dada pelo Aviso n.º 4471/2016)
SECÇÃO I Rede rodoviária
Artigo 41.º Constituição
1 — No concelho do Cartaxo, a rede rodoviária é constituída por:
a) Rede nacional de estradas;
b) Rede municipal de estradas e caminhos.
2 — A rede nacional de estradas, de acordo com o Plano Rodoviário Nacional (Decreto -Lei n.º 380/85,
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de 26 de setembro), é constituída, no concelho do Cartaxo, pelas seguintes comunicações públicas
rodoviárias:
a) Da rede fundamental — IPI/AE 1;
b) Da rede complementar:
b1) Itinerários complementares — inexistentes;
b2) Outras estradas — EN 3; variante à EN 3 com estudo prévio já efetuado pela Junta Autónoma de
Estradas;
c) Estradas nacionais a integrar na rede municipal: EN 3 -2 — EN 3 (Cruz do Campo) -Valada; EN 3 -3 —
EN 3 (Cartaxo) -Reguengo; EN 114 -2 — limite norte do concelho -Setil; EN 365 -2 — limite oeste do
concelho -Cartaxo.
3 — A rede municipal de estradas e caminhos, fundamental para o ordenamento municipal, é
constituída, no concelho do Cartaxo, pelas comunicações públicas rodoviárias referidas no n.º 2, alínea
c), deste artigo como estradas nacionais a integrar na rede municipal, quando da sua integração na rede
municipal, e ainda pelas seguintes vias municipais classificadas e constituindo a rede de acessibilidade
fundamental para o ordenamento do concelho do Cartaxo: estradas municipais n.os 512, 512 -1, 514,
514 -3, 517, 587, 587 -1, 600 e 600 -1 e caminhos municipais n.os 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399,
1399 -1, 1400, 1401, 1402, 1403 e 1404.
(…)
Aferição: Referiu o proponente no aditamento, que o Artigo 30.º referente ao Regime de edificabilidade
no espaço agrícola, no seu ponto 2 refere: “Nas situações previstas no número anterior, a parcela de
terreno deve ter área igual ou superior a 1ha— ou 0,5 ha, se já constituir um artigo individualizado e
como tal estiver inscrito e registado à data da publicação do PDMC — e não deve estar condicionada por
regime, servidão ou restrição que o contrarie”. Este requisito é cumprido uma vez que o único edifício
que integra o Projeto localiza-se fora do município do Cartaxo.
O Artigo 35.º referente ao Regime de edificabilidade no espaço florestal, no seu ponto 2 refere: “A
parcela de terreno em que se localiza deve ter área igual ou superior a 2 ha — ou 0,5 ha, se já constituir
um artigo individualizado e como tal estiver inscrito e registado à data da publicação do PDM — e não
deve estar condicionada por regime, servidão ou restrição que o contrarie, designadamente REN e
regime hídrico”. Tal como no espaço agrícola, este requisito é cumprido uma vez que o único edifício
que integra o Projeto localiza-se fora do município do Cartaxo.
O Artigo 30.º no seu ponto 4, alínea b) refere: “Para as situações constantes do n.º 1, o índice de
construção máximo à parcela de 0,05, incluindo habitação quando em conjunto”. Este requisito é
cumprido pois a única construção do Projeto em análise é o edifício de comando/subestação, cuja
localização é fora do município do Cartaxo.
O Artigo 35.º no seu ponto 4, alínea b) refere igualmente: “Para as situações constantes do n.º 1, o
índice de construção máximo à parcela de 0,05, incluindo habitação quando em conjunto”. Também
nesta classe de espaço florestal este requisito é cumprido pois a única construção do Projeto em análise
é o edifício de comando/subestação, cuja localização é fora do município do Cartaxo.
O Artigo 30.º no seu ponto 4, alínea c) refere: “A área global afeta à implantação de todas as
construções, arruamentos, estacionamentos e demais áreas impermeabilizadas não poder exceder 0,10
da área global da parcela”. Nesta classe de espaço agrícola prevê-se a implantação das seguintes
infraestruturas, as quais ocuparão as áreas indicadas:
- Setores fotovoltaicos (fundações): 101 m2
- Caminhos (existentes e a construir): 8.129 m2
- Posto de transformação: 85 m2
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- Posto de seccionamento: 11 m2
- Vedação: 34 m2
(…)
No total prevê-se que sejam ocupados 8.366 m2 de área agrícola, a qual se distribui por cinco parcelas.
Constata-se que todas as % estimadas são inferiores a 10% da área global da parcela, o que demonstra o
cumprimento deste requisito.
O Artigo 35.º no seu ponto 4, alínea c) refere: “A área global afeta à implantação de todas as
construções, arruamentos, estacionamentos e demais áreas impermeabilizadas não poder exceder 0,10
da área global da parcela”. Nesta classe de espaço florestal prevê-se a implantação das seguintes
infraestruturas, as quais ocuparão as áreas indicadas:
- Setores fotovoltaicos (fundações): 117 m2
- Caminhos (existentes e a construir): 4.412 m2
- Posto de transformação: 92 m2
- Posto de seccionamento: 22 m2
- Vedação: 10 m2
(…)
No total prevê-se que sejam ocupados 4.653 m2de área florestal, a qual, se distribui por três parcelas.
(…)
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Também nesta situação se constata que todas as percentagens estimadas são inferiores a 10% da área
global da parcela, o que demonstra o cumprimento deste requisito.
(…)
Em síntese o único edifício que integra o Projeto (edifício de comando/subestação) localiza-se fora do
município do Cartaxo (em Santarém) e sendo garantido que a área global afeta à implantação de todas
as construções, arruamentos, estacionamentos e demais áreas impermeabilizadas não excede 0,10 da
área global das parcelas nada há a obstar em termos do PDM do Cartaxo.
Face ao disposto no PDM do Cartaxo, considera-se que a pretensão poderá ter enquadramento, na
alínea c) do n.º1 do artigo 30.º e na alínea c) do n.º1 do artigo 35.º. já que a Câmara Municipal poderá
permitir Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do potencial ecológico, designadamente
unidades produtoras de energias renováveis. Em Espaço Canal, julga-se não haver inconveniente na
implementação de infraestruturas salvaguardado que seja o parecer das Infraestruturas de Portugal.
5.1.2.2

PDM DE SANTARÉM.

Nos termos do PDM de Santarém em vigor constata-se que a área de intervenção do projeto recai na
classe de “Espaço Canal” e na classe de “Espaço agroflorestal”, integrados na REN, integrados na RAN e
não integrados na REN nem na RAN, sendo aplicáveis designadamente as seguintes disposições:
(…)
Artigo 66.ºUso dos Espaços Agroflorestais (redação dada pelo Aviso n.º 6047/2016).
1 — O regime de uso e transformação de uso dos solos agroflorestais é o definido no presente
Regulamento, sem prejuízo de se aplicar aos espaços agroflorestais integrados na REN o disposto nos
Decreto –Lei n.º 93/90, de 19 de março, Decreto -Lei n.º 213/92, de 12 de outubro e aos espaços
agroflorestais integrados na RAN o disposto nos Decreto- -Lei n.º 196/89, de 14 de junho e Decreto -Lei
n.º 274/92, de 12 de dezembro.
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2 — Os usos e atividades possíveis de instalação nos espaços agroflorestais são os constantes no Anexo
II.
3 — Sem prejuízo da aplicação das disposições mais restritivas nas diferentes categorias de espaço
constantes no regulamento do PDM, aplica -se o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º
57/2010, de 12 de agosto.
Artigo 67.º Edificação (redação dada pelo Aviso n.º 6047/2016).
1 — Sem prejuízo do disposto nos Decreto -Lei n.º 196/89, de 14 de junho, Decreto -Lei n.º 274/92, de
12 de dezembro, Decreto -Lei n.º 93/90, de 19 de março e Decreto -Lei n.º 213/92, de 12 de outubro,
nos espaços agroflorestais integrados na RAN a Câmara Municipal poderá autorizar a edificação de uma
habitação isolada e unifamiliar (…)
2 — Nos espaços agroflorestais não integrados na RAN a Câmara Municipal poderá autorizar a edificação
de uma habitação isolada unifamiliar (…)
3 — Para outros usos que, de acordo com o Quadro de Compatibilidades— Anexo II sejam compatíveis
com o Espaço Agroflorestal, bem como, para ampliação das construções existentes e construção de
anexos admite -se a edificação, desde que a parcela tenha uma dimensão igual ou superior a 3000m2.
Anexos: ATC < 0,04 da área total do terreno, com o máximo de 2000m2.
4 — As autorizações referidas nos pontos anteriores dependem de estarem garantidas a obtenção de
água potável e energia elétrica, a eficaz eliminação das águas residuais e o acesso automóvel à
edificação, sendo da responsabilidade e encargo do interessado a realização das respetivas obras de
infraestruturas.
5 — O tratamento e destino final dos efluentes das construções previstas no presente artigo deverão
salvaguardar a qualidade ambiental, tendo em conta nomeadamente as características hidrogeológicas
dos terrenos em que se implantam.
6 — Nos espaços agroflorestais não integrados na RAN poderá a Câmara Municipal autorizar a
construção de equipamentos públicos ou privados de interesse municipal reconhecido se, pela sua
natureza ou especificidade, os mesmos não puderem ser instalados em espaço urbano ou urbanizável.
7 — Quando nos espaços agroflorestais existam edifícios ou conjuntos de edifícios com interesse
arquitetónico reconhecido pela Câmara Municipal, a construção de novas edificações, qualquer que seja
o seu tipo e natureza, só será autorizada se a preservação daqueles edifícios ou conjuntos de edifícios
ficar assegurada através da criação de uma área de proteção.
8 — A Câmara Municipal poderá estabelecer por postura municipal regras específicas a que deverão
obedecer as construções previstas neste artigo, no que se refere a localização, volumetria e aspeto
exterior, por forma a garantir que o equilíbrio da paisagem não seja perturbado.
(…)
SECÇÃO X Espaços canais
Artigo 70.º Espaços Canais (redação dada pelo Aviso n.º 6047/2016).
1 — As áreas de proteção inerentes aos espaços canais encontram-se legalmente estabelecidas com
servidões e qualquer ação nas mesmas obriga a parecer da respetiva entidade tutelar.
(…)
Aferição: Referiu o proponente no aditamento, sobre o Artigo 67.º ponto 3 que a parcela onde se prevê
instalar o edifício de comando/subestação tem 2362920 m2, o qual se prevê que ocupe 5600 m2, que
corresponde a 0,24% da área da parcela, que é inferior a 4% da área global da parcela, o que demonstra
o cumprimento deste requisito. Apesar da redação do artigo apontar para um máximo de 2000m 2 de
área total de construção, julga-se que nada haverá a obstar à pretensão de 5600m2, considerando que
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este parágrafo do n.º3 é referente a anexos, e porque o n.º6 remete para a possibilidade de construção
de equipamentos sem definir máximo de construção.
Face ao disposto no PDM de Santarém, republicado conforme o Aviso n.º 6047/2016 considera-se que a
pretensão poderá ter enquadramento, de acordo com o Anexo II do PDMS (cf. o Aviso n.º 12475/2013),
em Espaço Agroflorestal e em Espaço Canal rodoviário, onde são usos compatíveis designadamente
Infraestruturas e Equipamentos, salvaguardados os regimes que impendem sobre o local (REN e ou
RAN), e considerando que a Câmara Municipal, poderá autorizar a construção de equipamentos públicos
ou privados de interesse municipal reconhecido se, pela sua natureza ou especificidade, os mesmos não
puderem ser instalados em espaço urbano ou urbanizável.
5.1.3. REDE ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
Como o parecer favorável da CCDRLVT no âmbito do procedimento de AIA corresponde à viabilização do
projeto no âmbito da REN (n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, na sua
redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto), tem de se verificar, tendo por base aa
informação disponibilizada no EIA, se a pretensão é compatível com os objetivos de proteção ecológica e
ambiental e de prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN.
Em primeiro lugar, tendo como referência o terreno a utilizar pelo Parque Solar e pela Linha Elétrica de
ligação, são interferidas áreas de REN dos municípios do Cartaxo e de Santarém em vigor, nas suas
tipologias de “leitos dos cursos de água”, “áreas de máxima infiltração”, “cabeceiras das linhas de água”,
“áreas com risco de erosão” e “áreas ameaçadas pelas cheias”.
Na medida em que, nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual
redação, nas áreas incluídas na REN são interditos os usos e as ações de iniciativa pública ou privada que
se traduzam em:
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-Operações de loteamento;
-Obras de urbanização, construção e ampliação;
-Vias de comunicação;
-Escavações e aterros;
-Destruição do revestimento vegetal, não incluindo as ações necessárias ao normal e regular
desenvolvimento das operações culturais de aproveitamento agrícola do solo, das operações correntes
de condução e exploração dos espaços florestais e de ações extraordinárias de proteção fitossanitária
previstas em legislação específica, resulta claro que, com a presente pretensão, se está perante uma
ação interdita de acordo com o regime jurídico da REN.
De qualquer modo, excetuam-se do disposto no n.º 1 do artigo 20.º daquele diploma legal os usos e as
ações que sejam compatíveis com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de prevenção e
redução de riscos naturais de áreas integradas em REN, pelo que tem de se efetuar a avaliação de
acordo com o regime jurídico da REN em vigor, para o que foram solicitados ao proponente aditamentos
ou informação complementar que, em conjunto com o exposto no EIA, permitem efetuar a seguinte
apreciação.
De acordo com o n.º 3 do artigo 20.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação, tem de se
avaliar se a pretensão consta do anexo II deste diploma legal como isenta de / sujeita a comunicação
prévia a esta CCDR, se coloca ou não em causa as funções das respetivas áreas (nos termos do anexo I),
e efetuar a restante apreciação da pretensão no âmbito da REN, designadamente de acordo com a
Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
Desde logo, a pretensão está identificada no anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação,
especificamente na alínea f), do ponto II, como produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes
de energia renováveis, e está sujeita a comunicação prévia a esta CCDR.
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Por outro lado, e no que respeita ao Parque Solar, de acordo com o:
n.º 4, da alínea a), da Secção II, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação,
em “cursos de água e respetivos leitos” (de acordo com a correspondência apresentada no Anexo IV
daquele Decreto-Lei, os “leitos dos cursos de água” intitulam-se “cursos de água e respetivos leitos”)
podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as seguintes
funções:
i)

Assegurar a continuidade do ciclo da água;

ii)

Assegurar a funcionalidade hidráulica e hidrológica dos cursos de água;

iii) Drenagem dos terrenos confinantes;
iv) Controlo dos processos de erosão fluvial, através da manutenção da vegetação ripícola;
v) Prevenção das situações de risco de cheias, impedindo a redução da secção de vazão e
evitando a impermeabilização dos solos;
vi) Conservação de habitats naturais e das espécies da flora e da fauna;
vii) Interações hidrológico-biológicas entre águas superficiais e subterrâneas, nomeadamente a
drenância e os processos físico-químicos na zona hiporreica;
n.º 3, da alínea d), da Secção II, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação,
em “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” (de acordo com a
correspondência apresentada no anexo IV daquele Decreto-Lei, as “áreas de máxima infiltração” e as
“cabeceiras das linhas de água” intitulam-se “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga
de aquíferos”) só podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa,
cumulativamente, as seguintes funções:
i) Garantir a manutenção dos recursos hídricos renováveis disponíveis e o aproveitamento
sustentável dos recursos hídricos subterrâneos;
ii)

Contribuir para a proteção da qualidade da água;

iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da
água subterrânea, com particular incidência na época de estio;
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de
contaminação e sobrexploração dos aquíferos;
v)

Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;

vi) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas, principalmente nos
aquíferos cársicos, como por exemplo assegurando a conservação dos invertebrados que ocorrem
em cavidades e grutas e genericamente a conservação de habitats naturais e das espécies da flora
e da fauna;
vii) Assegurar condições naturais de receção e máxima infiltração das águas pluviais nas
cabeceiras das bacias hidrográficas e contribuir para a redução do escoamento e da erosão
superficial.
Ora, nos “cursos de água e respetivos leitos” o exposto nos Elementos Adicionais ao EIA corresponde ao
seguinte:
Está em causa a afetação provisória dos “cursos de águas e respetivos leitos” por atravessamento de
valas de cabos, situação que, após concluída a obra, em nada interfere com os cursos de água (a
intervenção é mínima uma vez que as valas se desenvolvem ao longo dos caminhos existentes e a
máquina que irá proceder à abertura das valas poderá operar a partir do caminho).
Com o projeto do Parque Solar os sistemas da REN “cursos de águas e respetivos leitos” são afetados
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apenas provisoriamente e de forma insignificante.
Por sua vez, nas “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” o exposto nos
Elementos Adicionais ao EIA corresponde ao seguinte:


Nas “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” verifica-se a
impermeabilização pontual de algumas áreas.



Está em causa a afetação de uma área de REN pouco significativa (101ha na fase de construção e
39ha na fase de exploração). Para além de se tratar da afetação de uma área reduzida, a
afetação em causa não interfere com os recursos hídricos em si. A água da chuva que cair sobre
os painéis, bem como a que cair sobre as áreas impermeabilizadas, irá escorrer para as zonas
adjacentes e infiltrar-se naturalmente, não se prevendo qualquer alteração em termos de
escoamento subterrâneo. Também em termos de escoamento superficial, não se prevê a
afetação do escoamento natural das linhas de água existentes na área de implantação do
projeto. Importa ainda referir que se trata de um projeto sem consumos de água associados e
sem rejeições no solo ou no meio hídrico envolvente, e que estão previstas medidas de
minimização para as fases de construção e exploração que evitam a poluição dos recursos
hídricos na área do projeto (apenas se prevê periodicamente a lavagem dos painéis com água, a
qual é fornecida por camião cisterna).



Em face do exposto, poderá afirmar-se que o projeto do Parque Solar interfere de forma residual
com as condições de receção e infiltração das águas pluviais, não interfere com o escoamento
das linhas de água existentes e não põe em causa a qualidade desses recursos hídricos, o que,
consequentemente, permite concluir que não coloca em causa as funções referidas.

Relativamente à linha elétrica de ligação, de acordo com o:
18

n.º 3, da alínea d), da Secção III, do anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação,
em “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (de acordo com a correspondência
apresentada no Anexo IV daquele Decreto-Lei, as “áreas com risco de erosão” intitulam-se “áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo”) podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em
causa, cumulativamente, as seguintes funções:
i)

Conservação do recurso solo;

ii)

Manutenção do equilíbrio dos processos morfogenéticos e pedogenéticos;

iii) Regulação do ciclo hidrológico através da promoção da infiltração em detrimento do
escoamento superficial;
iv) Redução da perda de solo, diminuindo a colmatação dos solos a jusante e o assoreamento
das massas de água.
n.º 3, da alínea c), da Secção III, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua atual redação,
em “zonas ameaçadas pelas cheias” (de acordo com a correspondência apresentada no Anexo IV
daquele Decreto-Lei, as “áreas ameaçadas pelas cheias” intitulam-se “zonas ameaçadas pelas
cheias”) podem ser realizados os usos e ações que não coloquem em causa, cumulativamente, as
seguintes funções:
i)

Prevenção e redução do risco, garantindo a segurança de pessoas e bens;

ii)

Garantia das condições naturais de infiltração e retenção hídricas;

iii) Regulação do ciclo hidrológico pela ocorrência dos movimentos de transbordo e de retorno
das águas;
iv) Estabilidade topográfica e geomorfológica dos terrenos em causa;
v)

Manutenção da fertilidade e capacidade produtiva dos solos inundáveis.
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Ora, nas “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” e nas “zonas ameaçadas pelas cheias” o
exposto nos Elementos Adicionais ao EIA corresponde ao seguinte:


Está em causa a afetação de “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” por colocação de
3 apoios, mas são intervenções muito localizadas e a morfologia/natureza geológica do terreno
permite com facilidade criar uma plataforma em escavação/aterro.



Verifica-se a afetação de “zonas ameaçadas pelas cheias”, por colocação de 2 apoios, mas é uma
situação que não acarreta qualquer risco tendo em consideração as infraestruturas que estão
em causa.



Também nesta situação da linha elétrica se poderá considerar que, face às suas características
estruturais e funcionais, e aos usos previstos, nomeadamente a presença de dois apoios em
“zonas ameaçadas pelas cheias” e de três apoios em “áreas de elevado risco de erosão hídrica
do solo”, haverá interferência insignificativa nos sistemas de REN e, consequentemente, não
serão colocadas em causa as funções referidas para cada uma das tipologias identificadas.

Em síntese, considerando o genericamente exposto nos Elementos Adicionais ao EIA, pode aceitar-se
que não são colocadas, de um modo relevante, em causa as funções que se pretendem salvaguardar nas
tipologias de REN interferidas. Ainda assim, entende-se que a posição final da CCDRLVT quanto a esta
componente da apreciação deverá ficar dependente da apreciação que a Agência Portuguesa do
Ambiente (APA) efetuar.
Para esta opção, não é indiferente o facto de, segundo a Portaria n.º 419/2012, a “produção e
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” carecer de parecer obrigatório e
vinculativo da APA, nos casos em que se localizem, entre outras, em “áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo” e em “zonas ameaçadas pelas cheias”. No entanto, de acordo com a mesma Portaria,
nos casos em que usos e ações constantes do seu anexo II estejam sujeitos a AIA, a pronúncia da APA
nessa sede compreende a emissão desse parecer.
Quanto à restante apreciação da pretensão no âmbito da REN, é de referir que o regime jurídico da REN
admite que a produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis
(instalações de produção de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis nos termos do regime
legal aplicável) possa ser aceite, mediante viabilização da CCDR, não sendo necessário o cumprimento de
requisitos específicos, nos termos do constante da alínea f) do ponto II do anexo I da Portaria n.º
419/2012.
A apreciação da conformidade do projeto, na sua totalidade, com os instrumentos de gestão territorial
(IGT) vinculativos dos particulares deve ser assegurada, tendo de ser garantida a conformidade do
projeto com estes instrumentos também para efeitos de cumprimento do regime jurídico da REN.
5.1.4. CONCLUSÃO
Atenta a natureza das ações e os efeitos expectáveis face às caraterísticas do território e às
prescrições/regras que lhe estão associadas, conclui-se que que para o Ordenamento do Território são
expectáveis impactes positivos significativos e impactes negativos pouco significativos.
Face à interferência da área em avaliação com REN dos municípios do Cartaxo e de Santarém em vigor, a
viabilização da CCDRLVT à instalação do projeto do Parque Solar no seu todo – que se entende
corresponder ao assegurar da compatibilidade com os objetivos de proteção ecológica e ambiental e de
prevenção e redução de riscos naturais de áreas integradas em REN – tem de concluir que: consta do
anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, na sua redação do Decreto-Lei n.º 124/2019, como isenta de /
sujeita a comunicação prévia a esta CCDR; não coloca em causa as funções das respetivas áreas, nos
termos do anexo I deste diploma legal; e observa as condições previstas no anexo I à Portaria n.º
419/2012.
Ora, quanto ao primeiro destes aspetos, a pretensão está identificada no anexo II do Decreto-Lei n.º
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166/2008, na sua atual redação, especificamente na alínea f), do ponto II, como produção e distribuição
de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, e está sujeita a comunicação prévia a esta
CCDR.
Em relação ao segundo destes aspetos, considerando o genericamente exposto nos Elementos
Adicionais ao EIA, pode aceitar-se que não são colocadas, de um modo relevante, em causa as funções
que se pretendem salvaguardar nas tipologias de REN interferidas. Ainda assim, entende-se que a
posição final da CCDRLVT quanto a esta componente da apreciação deveria ficar dependente da
apreciação que a APA efetuar.
Para esta opção, não é indiferente o facto de, segundo a Portaria n.º 419/2012, a “produção e
distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis” carecer de parecer obrigatório e
vinculativo da APA, nos casos em que se localizem, entre outras, em “áreas de elevado risco de erosão
hídrica do solo” e em “zonas ameaçadas pelas cheias” (tipologias de REN que serão interferidas pela
Linha Elétrica de ligação), a obter em sede de AIA.
Quanto ao terceiro destes aspetos, não é necessário o cumprimento de requisitos específicos, nos
termos do constante da alínea f) do ponto II do anexo I da Portaria supracitada.
Assim, o parecer à presente pretensão no âmbito do regime jurídico da REN estará dependente da
apreciação da conformidade do projeto com os IGT vinculativos dos particulares e do parecer da APA
(ver subcapítulo 5.3.3).
5.2.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
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A região em que se insere o projeto está localizada na Bacia do Baixo Tejo, que corresponde a uma
extensa unidade estrutural de direção aproximada NE-SW, desenvolvendo-se desde o litoral ocidental da
Península de Setúbal até à área de Plasencia, em Espanha. Esta bacia, de estrutura relativamente
simples, está preenchida por sedimentos predominantemente detríticos do Cenozoico, de origem
continental, limitados a W e a N por rochas mesozoicas da Bacia Lusitânica e pelo substrato varisco, a
NE, E e SE.
O relevo na área de estudo, incluída nos planaltos mio-pliocénicos da margem direita do Tejo, é em geral
suave, nomeadamente na área da CSF, com cota variável entre cerca de 60 m e cerca de 110 m. Ao
longo da LMAT, que evolui num intervalo de cota entre 6 m e 93 m, encontram-se troços já acidentados,
sobretudo nas encostas da Vala da Asseca. A rede de drenagem é esparsa, com destaque para a ribeira
da Atalaia e para a Vala da Asseca; parte da área da CSF drena ainda em direção ao Cartaxo, com
terminação na Vala Real.
Litoestratigrafia
Na área de estudo afloram sedimentos cenozoicos, representados essencialmente por areias, arenitos,
argilitos e calcários. As unidades litoestratigráficas presentes são as seguintes:
− Holocénico: Está representado por aluviões areno-argilosos, incluindo em alguns locais níveis de vasas
e lodos. São visíveis nas valas e linhas de água, tais como na Vala da Asseca e ribeira da Atalaia. Ocorrem
ainda numa pequena mancha na área do Projeto a S de Casal Falcão, junto ao traçado em que se inicia a
LMAT (mancha antes interpretada como Plistocénico). Também como Holocénico podem ainda
observar-se localmente materiais de aterro à superfície.
− Plistocénico: Corresponde a depósitos de terraços fluviais, ocorrendo perto da área de estudo, como é
o caso em Almoster e também cerca de 500 m a NW do VG Encarnado. Em ambas as margens da Vala da
Asseca são atravessados pela LMAT.
− Pliocénico: Representado pela Formação de Serra de Almeirim (topo do Pliocénico, litologicamente
com arenitos e conglomerados, mas sem ocorrências na área de estudo), Formação de Ulme, na base do
Pliocénico, representada em geral por areias e arenitos, estando presente sobretudo ao longo do troço
“Parque Solar Escalabis”, projeto de execução
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médio da LMAT e na área SE da CSF. O conjunto do Pliocénico, tal como agora está cartografado na
Carta Geológica de Santarém (2005), com estas duas Formações, corresponde sensivelmente à anterior
representação de 1952 como “Grés e argilas com flora de N.ª Sra. da Saúde e de Vale de Santarém”.
− Miocénico superior: Topo do Miocénico com a Formação de Almoster, constituída essencialmente por
calcários, calcários margosos e margas, incluindo intercalações de arenitos, argilas e conglomerados;
ocorre na área de estudo nas regiões de Casal Falcão (subestação a construir), a W da A1 e em alguns
troços da LMAT (na edição de 1952 da Carta Geológica correspondia ao Pontiano). Descendo na série,
está identificado o conjunto Formações de Alcoentre e de Tomar indiferenciadas, mas sem
representação na área de estudo como tal, já que a primeira está devidamente identificada na área de
estudo.
− Miocénico superior (base) / Miocénico inferior a médio: Formação de Alcoentre - arenitos com
intercalações argilosas e calcárias. Corresponde na Carta de 1952 ao Sarmatiano, ocorrendo a W de
Casal Falcão ao longo da ribeira de Bairro Falcão, bem como perto da Vala da Asseca.
Tectónica / Neotectónica. Sismicidade.
Em termos de tectónica, salientam-se diversas fraturas que delimitam a bacia do Tejo, a Este e a Oeste,
orientadas em geral NNE-SSW, correspondendo, a poente, ao contacto com as unidades mesozoicas.
Estão também referenciadas falhas de orientação aproximada NW-SE, localizadas pouco a SW da Vala da
Asseca, constituindo possivelmente falhas ativas. A Este, associada ao trajeto do vale do rio Tejo,
considera-se particularmente relevante a fracturação NNE-SSW a NE-SW, provavelmente
correspondente a uma larga zona de falha considerada ativa. A zona de falha do vale inferior do Tejo,
situada a cerca de 5 km a Este do Projeto, constituirá a estrutura mais relevante em termos de
perigosidade sísmica.
Sismicidade - O território do continente tem sido afetado por inúmeros sismos, desencadeados em
ambientes distintos: como mais relevantes para a área em análise, referem-se os sismos de 1356 e
sobretudo de 1755, associados, em princípio, à zona de fronteira entre as placas Núbia e Euroasiática, e,
em outro contexto, sismos associados a zonas de falha do Vale Inferior do Tejo, como no caso do sismo
de 1531 e de 1909 (Benavente).
Ainda quanto a sismicidade histórica, segundo a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas (1531 –
1996), estas intensidades terão atingido na área do Projeto o grau IX, na escala de Mercalli modificada
de 1956. Segundo o Eurocódigo 8, de 2010, a região onde se situa o Projeto situa-se nas zonas sísmicas
1.4 e 1.5 para Ação sísmica Tipo 1 (interplaca), e na zona sísmica 2.3 para Ação sísmica Tipo 2
(intraplaca). No que se refere ao Regulamento de Segurança e Acções para Estruturas de Edifícios e
Pontes (RSAEEP, 1983), a região onde se localiza o Projeto insere-se na zona B (sendo o país dividido em
quatro zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade).
Locais de Interesse Geológico - Património Geológico
O Geoportal do LNEG não indica na área de estudo e sua proximidade a existência de quaisquer valores
com interesse conservacionista que possam constituir património geológico. A ocorrência mais próxima,
identificada através do projeto Progeo e patente na correspondente base de dados, situa-se a cerca de
14 km a SSW do Projeto; trata-se do areeiro pertencente à empresa Zubareia, onde se observa a falha da
Azambuja, com atividade tectónica Plio-Quaternária.
São conhecidos afloramentos importantes para caracterizar a litoestratigrafia na região alargada, como
é o caso dos calcários do Miocénico em Vilgateira, 10 km a NNE da CSF, e em Almoster (5 km a NNW),
mas sem estatuto de proteção. Encontram-se na mesma situação alguns afloramentos interessantes de
arenitos da Formação de Ulme, situados perto de Vale de Santarém.
5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Os impactes a considerar na interação com o Descritor são associados a terraplanagens, aterros,
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escavações, fundações e acessos, sendo para este Projeto classificados como pouco significativos,
permanentes, negativos, diretos, certos, irreversíveis.
Não estão previstas obras de grande volumetria ou impacte, uma vez que as escavações previstas serão,
em princípio, pouco profundas e assim não originarão taludes ou aterros significativos. A afetação das
formações geológicas que ocorrem no local deverá assim ser reduzida.
Quanto à quantificação de impactes associados a movimentação e balanço de terras, o EIA é omisso
nesta volumetria, ao contrário do que se verifica em outros projetos em fase de execução semelhantes
analisados pelo LNEG. A resposta do proponente no próprio Aditamento confirma isto, pois sobre a
questão em que tal foi solicitado (caracterização das escavações, terraplanagens, sua extensão,
profundidade e volume), foi respondido que “Tendo em conta o tipo de projeto não haverá escavações
nem movimentações de terras” (pág.31 do Aditamento).
Riscos geológicos
Em termos de afetação e risco geotécnico, é de ter atenção ao posicionamento de alguns apoios da
LMAT, nomeadamente os que se situam em zonas de relevo mais acidentado, bem como aos acessos a
utilizar ou criar em obra, por se situarem em áreas que podem apresentar elevado risco de erosão.
Atendendo à possibilidade de os construir segundo as melhores normas de projeto e de construção, e
com apoio geotécnico adequado, considera-se que estes riscos podem ser ultrapassados.
5.2.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, e em resultado da avaliação da componente ambiental “Geologia, Geomorfologia,
Sismicidade e Tectónica”, o LNEG considera estarem reunidas as condições para emissão de parecer
favorável, condicionado.
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5.3.

RECURSOS HÍDRICOS

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.3.1.1

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

A área de implantação do projeto (Parque Solar e Linha Elétrica) localiza-se na Região Hidrográfica do
Tejo e Ribeiras do Oeste, na bacia de massa de água superficial Vala de Azambuja (PT05TEJ1022).
Segundo o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste, 2º ciclo, o estado desta massa de água possui a
classificação de Razoável.
A área do Parque Solar é atravessada por diversas linhas de água que, na generalidade, apenas
apresentam caudal em períodos de grande pluviosidade. A maior parte do escoamento, com sentido
preferencial SW-NE, aflui à ribeira da Atalaia, localizada a este da área em estudo.
Relativamente aos caminhos de acesso no interior do Parque Solar, apenas se prevê a construção de três
troços de caminho com cerca de 600 m, permeáveis, sendo que o Aditamento esclarece que a maior
parte dos acessos confinantes com linhas de água são já existentes e não está prevista qualquer
intervenção que possa interferir com o domínio público hídrico relacionado com alargamentos ou
execução de passagens hidráulicas. Caso tal suceda, o Aditamento salienta que serão solicitados os
respetivos TURH.
A área do corredor da Linha Elétrica é atravessada por vários troços de linhas de água, destacando-se
um troço da ribeira da Atalaia e, na zona do Paul da Anana, a Vala de Asseca. Na área próxima desta
vala, em área de risco significativo de inundação estava prevista a colocação do apoio 24 da Linha
Elétrica; no entanto, em fase de Aditamento foi apresentada a relocalização deste apoio e, em
consequência, a relocalização dos apoios 25 e 26. Esta alteração eliminou a afetação de áreas de
domínio público hídrico e o risco potencial de inundação.
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5.3.1.2

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

A área de implantação do projeto (Parque Solar e Linha Elétrica) localiza-se na massa de água
subterrânea Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita (T1_A), encontrando-se sobre formações do Pliocénico
e Miocénico, em meio poroso com aquíferos de tipo livre a confinado. O sistema aquífero descarrega na
direção do Tejo.
A recarga do sistema aquífero alimentação faz-se através de precipitação e por drenância a partir de
cursos de água principais (Almeida et al., 2000).
Embora a massa de água constitua uma unidade hidrogeológica bem definida, verificam-se algumas
variações nas suas características, individualizando-se duas unidades aquíferas: Calcários de Santarém e
Almoster, definindo um aquífero carbonatado, onde assenta grande parte da área de estudo e Arenitos
da Ota, desenvolvido em rochas detríticas. Estes aquíferos são predominantemente confinados ou
semiconfinados e localmente carsficados, contudo, esta carsificação é pouco desenvolvida.
Segundo o PGRH, 2º ciclo, a produtividade média dos Calcários de Santarém é de 7,3 l/s (classe Média a
Alta) e a produtividade média dos Arenitos da Ota é 14,9 l/s (classe Alta).
Em termos de qualidade, as águas deste aquífero são fundamentalmente cloretadas calco-magnesianas
e bicarbonatadas.
O EIA refere que, da consulta aos dados disponíveis no SNIRH, os pontos de água subterrânea mais
próximos situam-se a mais de 8 km, encontrando-se a captação mais próxima a cerca de 8,7 km,
correspondendo a um furo com uma profundidade de 200m.
No ano hidrológico de 2017/18, observou-se uma subida do nível piezométrico no mês de abril, e um
visível abaixamento do nível da água nos meses de estiagem. O EIA menciona, ainda, que desde
1986/87, tem-se assistido a uma subida do nível da água.
Em termos de qualidade, o EIA refere que os dados do SNIRH mais recentes são referentes ao ano de
2017, sendo que, em termos globais, considerando todas as estações de monitorização, a água em 40%
das avaliações corresponde à classe A2, 20% à classe A3 e cerca de 40% a >A3. Os principais parâmetros
responsáveis pelas piores classificações são os fluoretos, oxigénio dissolvido e azoto amoniacal.
Segundo o método EPPNA, a área do Parque Solar encontra-se numa zona onde a vulnerabilidade à
poluição varia entre a classe V3 – Vulnerabilidade alta (aquíferos em sedimentos não consolidados com
ligação hidráulica à água superficial) no sector este, onde predominam os grés e argilas do Pliocénico e
V5 – Vulnerabilidade média a baixa (aquíferos em rochas carbonatadas) na restante área, onde
predominam as formações do Miocénico.
Segundo o PGRH, 2º ciclo, o estado quantitativo e o estado qualitativo desta massa subterrânea
possuem a classificação de Bom.
Na área de implantação do projeto (Parque Solar e Linha Elétrica) o EIA refere que, segundo informação
prestada por esta ARH, a existência na área do Parque Solar de 2 captações na área do Parque Solar
(CAP00008 e 8281) e cerca 24 captações na envolvente próxima do traçado da Linha Elétrica. Na área de
estudo não se encontram delimitadas zonas de proteção de captações de água subterrânea para
abastecimento público, sendo que a uma distância superior a 1 Km, a este do corredor da Linha Elétrica,
localiza-se a Zona de Proteção do Perímetro Alargado do polo de captação da Póvoa da Isenta.
5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.3.2.1

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

Fase de construção
As ações de desmatação dos solos aumentam o risco de erosão dos solos e alteram as condições de
drenagem do terreno. Contudo, o EIA refere que estas ações serão pontuais, sendo que, no final desta
fase, as áreas afetadas serão recuperadas e repostas as condições naturais de drenagem.
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Por outro lado, as operações de regularização do terreno incidirão principalmente nas áreas associadas
aos acessos, sendo que o EIA refere que será respeitada a faixa de servidão das linhas de água (10 m)
que atravessam a área de implantação do projeto e caso eventualmente seja necessário ocupar domínio
hídrico, será solicitado a esta ARH o respetivo Titulo de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH). Importa
salientar que, uma vez que foi relocalizado o apoio 24 da Linha Elétrica, não é afetada a faixa de servidão
da Vala de Asseca (30m), nem este irá ocupar uma zona considerada de risco significativo de inundação,
face à relocalização proposta.
No que diz respeito à produção de águas residuais domésticas, o impacte induzido será negativo e pouco
significativo uma vez que durante a obra serão utilizadas casas de banho amovíveis, sendo o efluente
encaminhado para operador licenciado.
Quanto à produção de efluentes produzidos pelas diferentes ações, o EIA refere que as águas de
lavagem das betoneiras serão devidamente acondicionadas e encaminhadas para operador licenciado,
pelo que o impacte negativo será pouco significativo. Caso ocorram derrames acidentais de
óleos/lubrificantes o impacte induzido será negativo, sendo a respetiva significância dependente da sua
extensão assim como do tempo de resposta ao acidente.
Fase de exploração
Embora os painéis sobreelevados relativamente ao solo permitam a normal escorrência e infiltração de
águas à superfície, ocorrerá uma concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas que ficam a
descoberto, o que favorece a ocorrência de um escoamento superficial mais concentrado, potenciando
o aumento da velocidade de escoamento e erosão hídrica. Contudo, concorda-se com o mencionado no
EIA que refere que a regeneração da vegetação espontânea minimiza este impacte.

24

Em relação à área impermeabilizada pela subestação, pelos edifícios dos PT e dos PS, o EIA refere que
esta, corresponde a 0,1% do total da área do Parque Solar, pelo que se considera que o impacte
negativo é pouco significativo.
Quanto à lavagem dos painéis, esta será realizada duas vezes ao ano, sendo consumidos cerca de 1
m3/ha, pelo que se considera que o impacte induzido é negativo e pouco significativo.
As águas residuais domésticas serão encaminhadas para uma fossa estanque, cuja limpeza será
assegurada por entidades certificadas que os encaminharão para destino final adequado, pelo que o
impacte induzido será negativo e pouco significativo.
Fase de desativação
Face à tipologia de atividades desenvolvidas nesta fase considera-se que os impactes resultantes são
semelhantes aos indicados para a fase de construção.
5.3.2.2

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS

Fase de construção e de exploração
Durante esta fase as condições naturais de infiltração serão alteradas diminuindo a recarga local do
aquífero.
Pelo tipo de trabalhos que serão desenvolvidos que na instalação do Parque Solar quer na Linha Elétrica
não é expetável a afetação das águas subterrâneas. No entanto, caso ocorram derrames acidentais de
óleos/lubrificantes o impacte induzido será negativo sendo a respetiva significância dependente da sua
extensão assim como do tempo de resposta ao acidente.
Refere-se que, dada a existência de 2 captações de água subterrânea na área de implantação do Parque
Solar, estas deverão ser seladas, caso não se preconize a sua utilização. Caso se pretenda que venham a
ser utilizadas deverá ser solicitado o respetivo TURH.
Fase de desativação
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A remoção de todos os equipamentos instalados e naturalização dos terrenos determinará impactes
semelhantes aos identificados na fase de construção, envolvendo ações de movimentação de terras e de
resíduos de demolição, sendo que serão repostas as condições naturais do terreno, induzindo um
impacte positivo.
5.3.3. REDE ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
Através do extrato das cartas de REN do concelho do Cartaxo e do concelho de Santarém verifica-se que
a área de implantação do projeto irá interferir com áreas REN da tipologia Máxima infiltração e de
Cabeceiras de linhas de água (concelho Cartaxo) e com áreas de REN do concelho de Santarém, sendo
que a REN publicada não apresenta as tipologias da REN desagregadas.
Porém, segundo o Aditamento, a pedido do proponente, a CCDR disponibilizou uma carta de REN
desagregada, o que permitiu verificar que no concelho de Santarém serão interferidas Áreas de Máxima
infiltração, Cabeceiras de linhas de água e Áreas Ameaçadas pelas Cheias.
As Áreas de Máxima Infiltração e as Cabeceiras de Linhas de água correspondem atualmente à tipologia
“áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” (AEIPRA).
Relativamente à interferência do projeto com as áreas da REN (AEIPRA), o Aditamento refere que os
caminhos são quase todos existentes, não se prevendo a necessidade do seu alargamento ou de
execução de passagens hidráulicas, estando apenas prevista a construção de três troços de caminho
com cerca de 600 m, sendo um caminho com pavimento permeável, pelo que se considera não serem
postas em causa as funções associadas a esta tipologia.
Pontualmente serão atravessadas linhas de água classificadas como REN, sendo que se tratará de uma
travessia de uma vala de cabos a executar junto a um caminho existente, que não conduzirão a
alterações de secção, de perfil e das condições de escoamento.
As zonas de REN a impermeabilizar serão localizadas (20 PT, 2 PS, locais da fundação vedação).
Relativamente à linha elétrica, o Aditamento refere que a zona atravessada pela linha elétrica é, em
geral, muito plana, podendo aceder-se ao local de implantação dos apoios com facilidade.
As intervenções previstas serão muito localizadas (apenas serão intervencionados, dentro da tipologia
“áreas com riscos de erosão” 240 m2, local de implantação dos apoios 22, 23 e 24), e serão colocados 2
apoios (apoios 25 e 26) em “áreas ameaçadas pelas cheias”, mas para o tipo de projeto em causa não
existirão riscos, em caso de cheias, uma vez que a base dos apoios poderá ficar submersa sem afetar o
seu normal funcionamento.
5.3.4. CONCLUSÃO
Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que apesar do projeto
poder induzir impactes negativos sobre os recursos hídricos superficiais, os mesmos são passíveis de
serem minimizados. No que se refere à Reserva Ecológica nacional, face ao acima exposto e dada a
tipologia do projeto, considera-se que se encontram salvaguardadas as funções das tipologias em
presença.
Considera-se deste modo o projeto viável, condicionado. Saliente-se que as eventuais intervenções em
domínio hídrico e a instalação da Linha Elétrica carecem de emissão de TURH.
5.4.

SOCIOECONOMIA

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área destinada à implementação do Parque Solar Escalabis está inserida nos concelhos de Santarém e
Cartaxo, mais especificamente, nas freguesias de Almoster, Vila Chã de Ourique e União das Freguesias
de Cartaxo e Vale da Pinta.
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O concelho de Santarém ocupa uma área geográfica de 552 km2. Este concelho faz fronteira a norte com
os municípios de Porto de Mós, Alcanena e Torres Novas, a leste com os municípios da Golegã e
Chamusca, a sudeste com os municípios de Alpiarça e Almeirim, a sul com o município do Cartaxo, a
sudoeste com o município da Azambuja e a oeste com o município de Rio Maior.
O concelho do Cartaxo ocupa uma área geográfica de 158 km2 e encontra-se subdividido em 6
freguesias. Este concelho faz fronteira a norte com o município de Santarém, a leste com o município de
Almeirim, a sudeste com o município de Salvaterra de Magos e a oeste com o município da Azambuja.
A área de estudo caracteriza-se por ser uma área com características predominantemente florestais. Os
principais aglomerados populacionais mais próximos são Almoster, a 2,6 km, no sentido norte, Póvoa da
Isenta, a 2,7 km, no sentido nordeste e Vila Chã de Ourique, a 1,5 km, no sentido sudeste.
Existem ainda outras localidades na envolvente com maior densidade populacional, nomeadamente, a
cidade do Cartaxo, a 3,4 km, no sentido sul.
Existem vários edifícios dispersos próximos do limite da área de estudo do Parque Solar (num raio de
200 m), cerca de 58 edifícios de várias tipologias (habitação, armazéns, indústrias, ruínas, entre outros).
Dentro da área de estudo, existem também alguns edifícios, sendo um deles a casa da portagem da
saída da A1 e os restantes edifícios em ruínas.
Para a caracterização da situação de referência da população, o EIA apresenta dados relativos a
população residente e sua evolução, taxas de natalidade e de mortalidade, estrutura etária da
população e sua distribuição por nível de instrução. Apresenta também dados relativos ao perfil
económico e produtivo da região bem como taxas de atividade e de desemprego.
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O EIA apresenta ainda uma caracterização correta e pormenorizada das infraestruturas, edifícios e
habitações existentes na proximidade da futura linha elétrica.
Os futuros locais de implantação dos painéis fotovoltaicos e corredor da linha elétrica não se encontram
integrados em sítio da Rede Natura 2000 e em Rede Nacional de Áreas Protegidas.
5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Fase de construção
Um dos principais impactes positivos do Projeto do Parque Solar é na economia regional e o valor do
investimento, que se estima em aproximadamente de cem milhões de euros. A criação de postos de
trabalho terá um efeito benéfico na estrutura social, nomeadamente, na redução da taxa de
desemprego e no aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias, ainda que de forma
temporária.
Estima-se que o número de trabalhadores, de entre os vários empreiteiros (construção civil,
eletromecânica, equipa de transporte, montagem), equipas de fiscalização, Dono de Obra,
Acompanhamento Ambiental e Arqueológico, seja cerca de 100 trabalhadores, em média. Este número
pode duplicar em alturas da empreitada que impliquem trabalhos simultâneos em várias frentes de
obra.
No que se refere aos impactes negativos, da fase de construção, destacam-se os seguintes:


Incómodo que as ações associadas à obra irão gerar nas populações afetadas, como é o caso dos
habitantes e trabalhadores das povoações mais perto da área de estudo (Vila Nova de S. Pedro,
Carrascal, Casa do Além e Casal da Charneca), e dos residentes de algumas casas dispersas
próximas do limite da área de estudo, através de algum condicionamento do trânsito devido as
perturbações que se preveem principalmente para as estradas EN114-2, EN365, e ainda para a
EN3 e a A1.
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Aumento do tráfego de veículos, pesados e viaturas comerciais, nos acessos às obras e nas vias
de comunicação, que conduzem a um aumento de emissões de poluentes para atmosfera, assim
como de ruído, levando a uma alteração generalizada da qualidade ambiental, não só na área de
intervenção mas também na sua envolvente, afetando principalmente os aglomerados
populacionais e habitações particulares dispostas ao longo das diferentes vias de acesso nas
imediações da área de implantação do Projeto.



Aumento da circulação de máquinas e veículos afetos às obras que poderão deteriorar alguns
dos caminhos ou vias de comunicação, afetando a sua utilização normal pelas populações locais.



Possível condicionamento do trânsito devido às perturbações que se preveem principalmente
para as estradas EN114-2, EN365, e ainda para a EN3 e a A1. Considera-se este impacte
negativo, de magnitude reduzida, significativo, de âmbito local, certo, temporário, reversível,
imediato, direto, mas mitigável pela escolha de trajetos que evitem o atravessamento de
povoações.



Constrangimentos no fluxo de tráfego, pelo natural aumento da circulação de máquinas e
veículos afetos à obra e pela deslocação lenta que lhes é característica, como também pelo
desgaste e deterioração que provocam nas vias de circulação, com implicações nos padrões de
mobilidade;



O aumento do tráfego de veículos, pesados e viaturas comerciais, nos acessos às obras e nas vias
de comunicação, ainda que reduzido, poderá perturbar o quotidiano dos habitantes,
nomeadamente os aglomerados populacionais e habitações particulares dispostas ao longo das
diferentes vias de acesso, nas imediações da área de estudo e na área de implantação da
central, este impacte é considerado negativo, de magnitude reduzida, significativo, de âmbito
local, certo, temporário, reversível, imediato e direto, mas mitigável, pelas razões já atrás
evocadas.

Fase de construção
Para a fase de exploração destacam-se os seguintes impactes positivos:


Benefícios económicos para a região onde se inserem, tendo em conta o valor do investimento,
que se estima em aproximadamente 100 milhões de euros;



Contributo para atingir as metas nacionais de produção de energia elétrica através de fontes
renováveis.



Criação de postos de trabalho durante as três fases do Projeto (construção, exploração e
desativação). Considera-se este impacte positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de
âmbito regional, certo, temporário, reversível, imediato, e direto.



Dinamização da economia local/regional, promovendo um aumento da atividade económica nas
freguesias abrangidas e adjacentes ao Projeto, em setores como a construção, restauração e
alojamento, traduzindo-se num impacte positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de
âmbito regional, certo, temporário, reversível, imediato, direto.

5.4.3. CONCLUSÃO
Os impactes do Projeto na socio economia na fase de construção serão positivos, principalmente no
âmbito local.
A possibilidade da eventual adjudicação de empreitadas e da contratação de mão-de-obra ser feita
localmente, constituem impactes positivos de âmbito local, significativos e de magnitude moderada.
O fornecimento de energia elétrica à rede, a partir da energia solar, e, por conseguinte, de energia
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renovável, irá contribuir para reduzir a produção de energia com base em combustíveis fósseis,
reduzindo ao mesmo tempo a dependência energética nacional, o que constituirá um impacte positivo,
ao nível nacional, de magnitude elevada, provável, reversível e muito significativo.
Em termos de tráfego rodoviário, considera-se que os impactes gerados com este Projeto serão
negativos, de magnitude reduzida, certos, temporários, reversíveis e localmente significativos,
associados principalmente ao aumento de circulação nos caminhos envolvidos, ao transporte dos
módulos fotovoltaicos e infraestruturas pré-fabricadas, à eventual deterioração dos mesmos caminhos
bem como ao ruído gerado pelo funcionamento dos demais veículos e máquinas.
5.5.

SOLOS E USOS DO SOLO

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
De acordo com o EIA os solos predominantes na área de implantação do projeto correspondem a Solos
Argiluviados Pouco Insaturados.
Relativamente à Capacidade de Uso, verifica-se que na área do projeto os solos apresentam reduzida
capacidade de uso agrícola e com poucas ou moderadas limitações para pastagens, pertencendo à classe
de capacidade de uso C e D.
Relativamente ao uso atual do solo, constata-se que a área do projeto abrange maioritariamente áreas
de exploração florestal, sendo predominante o povoamento de eucaliptos, com regeneração de
sobreiros e azinheiras dispersos).
A Linha Elétrica terá 31 apoios e dois pórticos, estimando-se uma afetação de apenas 0.4% dos solos
(com baixa capacidade de uso) no Corredor da Linha Elétrica. Consideram-se assim os impactes sobre o
solo e ocupação do solo como muito pouco significativos.
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5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
As principais atividades geradoras de impacte ambiental no solo e no uso do solo ocorrem
essencialmente na fase de construção, já que na fase de exploração não existe a necessidade de
intervencionar quaisquer novas áreas, nem de circular ou efetuar qualquer outro tipo de operações fora
dos acessos estabelecidos durante a fase de construção.
De acordo com o EIA, durante a fase de construção os trabalhos de desmatação e decapagem de
terrenos e de movimentação de terras, tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos,
podendo acentuar ou determinar processos de erosão e arrastamento de solos. Nesta fase, ocorrerá a
compactação de solos decorrente da passagem e manobra de máquinas afetas a obra.
Globalmente, os principais impactes nos solos são negativos e de âmbito local, resultam principalmente
da ocupação de solos Solos Argiluviados Pouco Insaturados e Solos Podzolizados, decorrentes da
instalação dos elementos definitivos do Parque Solar (painéis fotovoltaicos, subestação, postos de
transformação, postos de seccionamento, vala de cabos, acessos a beneficiar/ construir e vedação) e por
outro, a presença de elementos temporários, tais como a maquinaria, locais de depósito de terras e
materiais e estaleiro.
Atendendo a mediana a reduzida aptidão dos solos e a desmatação e decapagem da camada superficial
dos solos na área de implantação do Parque Solar, considera-se que as afetações dos solos se traduzem
num impacte negativo pouco significativo, certo, de magnitude reduzida, de âmbito local e minimizável.
Durante a fase de construção poderá ainda verificar-se a poluição do solo, em resultado de derrames
acidentais de óleos e/ou combustíveis, os quais poderão determinar impactes negativos, com significado
variável em função dos solos presentes e da dimensão da ocorrência, e cuja magnitude depende da
quantidade de substâncias envolvidas. No entanto, poderão ser minimizados.
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5.5.3. CONCLUSÃO
Considera-se que do ponto de vista do Solo e Usos do Solo e face à situação de referência descrita no EIA
e às características do projeto, nada há a opor à sua implementação, desde que sejam adotadas as
medidas de minimização propostas no EIA.
5.6.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A área de implantação do projeto não se insere em área classificada (Decreto lei nº 142/2008 de 24 de
junho, alterado e republicado pelo Decreto Lei nº242/2015 de 15 de outubro), não é abrangido por
regime florestal (Decreto de 24 dezembro de 1901, Decreto de 24 dezembro de 1903 e legislação
complementar), e não inclui arvoredo de interesse público (Lei nº 53/2012 de 5 de setembro e portaria
nº 124/2014, de 24 de junho).
A área de implantação do Parque Solar é, atualmente, uma zona predominantemente coberta por
eucaliptal com áreas significativas de montado de sobro. Relativamente à zona onde será instalada a
subestação, próxima da sede em ruínas da anterior exploração agrícola, existem alguns exemplares de
azinheiras a maior parte de porte arbustivo.
No que diz respeito ao corredor da linha elétrica (cerca 8,8 km), este encontra-se em cerca de 80% no
exterior da área do Parque Solar, para onde está prevista a instalação de 23 dos 31 apoios.
A ocupação do solo na zona do corredor elétrico corresponde:


Áreas artificializadas, 16,42%;



Explorações agrícolas, 33,63%;



Áreas naturais (praticamente na totalidade no traçado do corredor que está fora da área afeta
ao parque solar), 22,95% correspondendo a: matos baixos (4,59%), matos altos (5,39%),
montado de sobreiro (8,27%), povoamento de carvalho (1,82%) e vegetação ribeirinha (2,88%);



Explorações florestais 27% (praticamente na totalidade no traçado do corredor que está dentro
da área afeta ao parque solar e que, portanto, com a sua instalação será removido),
correspondendo a : povoamentos de eucaliptos com regeneração de sobreiros e azinheiras
(10,8%), povoamento de pinheiro bravo com sobreiros (8,85%), povoamento de eucalipto
(4,65%) e povoamentos de pinheiro bravo ou manso (2,70%).

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Identificam-se os seguintes impactes negativos:


No que diz respeito à flora considera-se que a instalação dos painéis induzirá impactes negativos
uma vez que será removido praticamente todo o coberto vegetal. Não é, no entanto, expectável
que sejam afetadas de forma significativa espécies com valor conservacionista, à exceção de
alguns exemplares de sobreiro e azinheira.



Relativamente à avifauna o projeto poderá induzir impactes negativos significativos pela
possibilidade de ser afetada a reprodução de diversas espécies, em especial na fase de
construção. Esses impactes serão minimizados se o calendário de obra for ajustado à época do
ano em que ocorre nidificação.



A instalação da vedação poderá constituir um elemento potencialmente negativo se não forem
tomadas medidas para a livre circulação da fauna, em particular de mamíferos de porte médio,
exceto nas zonas em que a vedação confina com a zona de servidão da via rápida.



O reflexo criado pelos painéis solares poderá causar perturbação ao nível dos morcegos e das
aves, sendo possível que ocorram episódios de mortalidade por colisão com estas estruturas.
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No que respeita à linha elétrica prevêem-se impactes negativos pouco significativos sobre a
vegetação decorrentes da instalação dos apoios ou da necessidade de decote de espécies
arbóreas. Identifica-se também um risco acrescido da possibilidade de embate de aves.



Existência de áreas, dentro da zona afeta ao Parque Solar, classificadas como de perigosidade de
incêndio florestal “alta” e “muito alta”. Na maioria da restante área a classificação é de “média”.

Identificam-se os seguintes impactes positivos:


Considera-se que o projeto poderá contribuir para a valorização dos montados existentes e que
se encontram atualmente bastante degradados.

5.6.3. CONCLUSÃO
A implementação do projeto em análise poderá induzir impactes negativos significativos na avifauna
pela possibilidade de ser afetada a reprodução de diversas espécies. Esses impactes poderão ser
minimizados se forem adotadas medidas que condicionem a época do ano em que se iniciam os
trabalhos e em que ocorrem as operações mais ruidosas e de maior impacto.
Também o reflexo criado pelos painéis solares poderá causar perturbação nas aves e nos morcegos,
sendo possível que ocorram episódios de mortalidade por colisão com estas estruturas. Pelo facto de
este fenómeno não estar ainda suficientemente estudado propõe-se um plano de monitorização para o
efeito.
No que respeita à linha elétrica identifica-se um risco/impacte acrescido da possibilidade de colisão para
as aves, embora não se afigure que venha a ser muito significativo, sobretudo se for colocada a
sinalização proposta no EIA.
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Assim, considera-se que o projeto poderá merecer parecer favorável condicionado ao cumprimento das
condicionantes, medidas e monitorizações definidas no parecer do ICNF.

5.7.

AMBIENTE SONORO

No respeitante ao descritor Ruído considera-se que o projeto não terá, na generalidade, impactes
negativos significativos já que a produção de energia elétrica por painéis fotovoltaicos não produz
diretamente ruído.
Contudo, no referente aos equipamentos afetos à transmissão de energia, em particular, os
inversores/transformadores de potência cujas emissões estão associadas ao funcionamento das
ventoinhas, e a LMAT, foram efetuadas estimativas de ruído junto aos 6 recetores sensíveis onde foi
também caraterizada, por medições acústicas, a situação de referência.
Os resultados revelaram ruído particular devido à LMAT ≤ 14 dB (A), nos recetores 1 a 3; nos recetores 4
a 6 as estimativas de ruído particular, especialmente devido ao funcionamento das ventoinhas de
ventilação, apenas indicaram possibilidade de incumprimento do critério de incomodidade estabelecido
no Regulamento Geral do Ruído (D.L. nº 9/2007) no recetor R4 e em dois dos três cenários simulados
(C1-ventilação contínua-100% do tempo e C2 ventilação em funcionamento durante 50% do tempo),
com incrementos previstos, para o período diurno, de 9 dB(A) face ao ruído residual, no cenário C1 e de
7 dB(A) no cenário C2.
Por tal, foi indicada a seguinte medida de minimização específica a adotar para que seja garantida a
conformidade legal junto de R4:
“Em face da avaliação acústica efetuada para o recetor sensível nº 4, relativamente ao critério de
incomodidade, surge a necessidade de estabelecer como medida de minimização uma solução de
atenuação de ruido ao nível dos sistemas de ventilação dos inversores. A referida solução deverá, à
partida, assegurar uma redução de aproximadamente 10 dB(A) nos níveis de pressão sonora resultantes
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do funcionamento destes equipamentos. A execução do projeto do sistema de absorção/atenuação
deverá ser articulada com o fabricante no sentido de garantir que todos os inputs relativos às
características acústicas dos equipamentos são considerados no seu dimensionamento.”
De notar que se considera que esta é uma medida relativa à fase de exploração do projeto e não da fase
de construção como está inscrita no EIA.
Concorda-se com as restantes medidas propostas.
Face à reduzida magnitude dos impactes estimados, considera-se apenas necessário que a
monitorização de ruído se efetue por uma única campanha de medições acústicas no Recetor R4, a fim
de ser avaliada a eficácia da medida adotada para redução do ruído dos sistemas de ventilação dos
inversores.
Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável ao projeto desde que se
salvaguarde a questão da monitorização no Recetor R4.
5.8.

PAISAGEM

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.8.1.1

ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com
o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu et al. (2004), a Área de Estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se nos
Grupos de Unidades de Paisagem (macroestrutura): “Grupo O – Ribatejo”. Dentro desta, a Área de
Estudo sobrepõe-se a uma grande Unidade Homogénea de Paisagem: “Colinas do Ribatejo (n.º 83)”.
Foram identificadas e delimitadas na Carta de Unidades e Subunidades Homogéneas da Paisagem” três
Subunidades de Paisagem, com base em critérios fisiográficos: “Encostas/Colinas de Transição”; “Vale da
Asseca” e “Vale de Almoster”.
Relativamente ao Projeto, a Central Fotovoltaica e o corredor da linha elétrica têm diferente distribuição
espacial, mas apenas em termos de Subunidades de Paisagem, ainda que, ambas se situem fisicamente,
e maioritariamente, na Subunidade “Encostas/Colinas de Transição”. Na distância entre a subestação
associada à Central Fotovoltaica e a Subestação de Santarém da REN o corredor e, consequentemente, a
linha elétrica aérea atravessa, respetivamente, de nascente para poente, e de forma sequencial, as
seguintes subunidades de Paisagem: “Encostas/Colinas de Transição”; “Vale de Almoster”;
“Encostas/Colinas de Transição”; “Vale da Asseca” e “Encostas/Colinas de Transição”.
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5.8.1.2

ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade
Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem. Os mesmos são passíveis de
representação gráfica em cartografia e que se passam a caracterizar com base na sua análise para a Área
de Estudo, com raio de 3km e com cerca de 11.704ha.
Qualidade Visual da Paisagem (QVP)
De acordo com a Carta de Qualidade Visual apresentada grande parte do território, delimitado pela Área
de Estudo, é classificado como tendo Qualidade Visual “Média” correspondendo a cerca de 59% do total
da Área de Estudo. Esta classe surge associada às áreas de uso agrícola (culturas temporárias),
povoamentos florestais de pinheiro-manso, matos e a alguns dos povoamentos urbanos mais
concentrados.
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No que se refere à classe de “Elevada” esta surge associada a áreas de floresta e sistema agro-florestal
com sobreiro e galeria ripícola/linhas de água principais. A sua distribuição faz-se por toda a Área de
Estudo e regista-se alguma continuidade espacial entre as mesmas. Contudo, considera-se que esta
classe deveria ter maior representatividade em relação aos 6% apresentados para toda a Área de
Estudo. Considera-se estar incluídos nesta classe áreas como toda a várzea da Vala da Asseca onde
também se situa o Paul da Anana e, parcialmente o Paul de João de Andrade, numa extensão com cerca
de 6,5km por cerca de 1km de largura média. Esta subunidade de paisagem revela vários valores visuais
que se constituem num mosaico cultural e oferece uma matiz diversa ao longo do ano. Para além das
várias linhas de água, que segmentam a várzea e expressam um mosaico visual rico de parcelas distintas,
destaca-se a vegetação ripícola assim como várias outras sebes vivas arbóreo-arbustivas que fazem
parte da compartimentação da paisagem em presença. Acresce a diversidade de culturas das quais se
destaca a vinha, entre pastos e regadios e os olivais nas encostas adjacentes com declives relativamente
suaves. A própria morfologia do relevo é também ela relevante do ponto de vista do valor cénico em
presença.
No que se refere à área (116 ha) de implantação direta da Central Fotovoltaica considera-se que a
mesma se insere maioritariamente em área com Qualidade Visual “Baixa”, associada a área de
exploração florestal de eucalipto. Contudo, dentro da área da central ocorrem, contudo, áreas com
qualidade cénica elevada, apesar da sua menor expressão espacial: áreas de azinheira, sobreiro e
carvalho.
No que se refere à Subestação, regista-se uma conflitualidade visual muito elevada com o conjunto
patrimonial edificado da Quinta do Falcão de Cima, ainda que este se apresente no atual estado. Existe
todo um conjunto diverso de valores patrimoniais que constituem o complexo da quinta, enquanto
unidade de produção agrícola e paisagística, que ficam totalmente comprometidos em termos da sua
integridade visual, ou seja, do seu enquadramento cénico.
No caso do Corredor da Linha e, consequentemente, da própria linha elétrica aérea, o mesmo
desenvolve-se ao longo de áreas que se inserem, maioritariamente na classe de Qualidade Visual “Baixa”
e, pontualmente, “Média”. Apenas no atravessamento da Subunidade “Vale da Asseca” se regista uma
clara afetação física e, sobretudo, visual, de toda uma área que se insere na classe de Qualidade Visual
“Elevada”.
Capacidade de Absorção Visual (CAV)
No que se refere à inserção do Projeto nas classes de Capacidade de Absorção Visual regista-se que a
Central Fotovoltaica e Subestação se localizam, maioritariamente, nas classe mais elevadas e que, tal se
manterá, assim seja mantida, neste caso, uma cortina arbórea perimetral, constituída com base nas
espécies florestais existentes na atual Situação de Referência, reforçada pelo estrato arbustivo, cujas
espécies, são nalgumas áreas, da vegetação natural potencial e que demonstram níveis de regeneração
natural relevantes.
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Relativamente à linha elétrica aérea e ao respetivo corredor sobrepõem-se a áreas integradas,
maioritariamente, nas classes Capacidade de Absorção Visual mais elevadas. Contudo, importa referir
que, se os impactes visuais negativos, que decorrerão na Fase de Construção, não terão grande projeção
sobre a Área de Estudo, dado ocorrerem numa primeira fase, e até à montagem de cada um dos apoios,
junto ao solo, após o seu desenvolvimento em altura, acima do solo, e tendo em consideração a altura
dos apoios, os mesmos passarão a ser visíveis a distâncias significativas a partir de uma certa altura, pelo
que a capacidade de absorção para as referidas classes deixa de se aplicar.
Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP)
A área de implantação da Central Fotovoltaica insere-se em área considerada como tendo Sensibilidade
Visual “Média” e, pontualmente, “Elevada” e “Baixa”.
A Subestação insere-se em área da classe de “Média”.
Relativamente à linha elétrica aérea e respetivo corredor sobrepõe-se, predominantemente, a áreas
integradas na classe de “Média”, pontualmente “Elevada” e “Baixa”. Apenas no atravessamento da
Subunidade “Vale da Asseca” se sobrepõe a área de Sensibilidade Visual “Elevada”, embora não esteja
expresso na Carta apresentada, dado discordar-se da ponderação, que neste caso, a Matriz de
Sensibilidade determina um predomínio da classe “Média”, quando a mesma deveria ser mais
equilibrada.
5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto traduz um impacte negativo de várias
magnitudes e significâncias, verificando-se situações de elevada magnitude e de elevada significância
quer ao nível estrutural quer ao nível visual, devidamente identificados. Alguns são de natureza
temporária outros permanecerão no tempo. Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre
Observadores Temporários, assim como sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada” quer na Fase de
Construção quer na Fase de Exploração.
Os painéis solares da Central Fotovoltaica constituem a componente do Projeto com maior relevo,
sobretudo, por introduzir uma artificialidade muito elevada na Paisagem em presença, e,
consequentemente, por determinar perda total de qualidade cénica de uma área muito significativa em
dimensão. A sua construção determinará a perda física irreversível/permanente de valores/atributos
visuais naturais numa área muito significativa de coberto arbóreo composta, sobretudo, por eucalipto e,
por outro lado, este “manto verde” será substituído por um “manto” de painéis solares quase de forma
contínua ao longo de 5,6km segundo a extensão mais desfavorável. Contudo, não se trata apenas da
perda de uma espécie dominante na área de exploração florestal existente. Trata-se de, nesta mesma
área, se verificar a regeneração natural da vegetação natural potencial. Acresce, e de forma mais grave,
ocorrer, também em toda esta mesma área, exemplares de azinheira e sobreiro, não quantificados nem
caracterizados (quanto ao seu porte, idade e estado fitossanitário), pelo que o impacte da sua destruição
pode configurar um impacte muito significativo.
No que se refere ao impacte visual negativo da área de painéis fotovoltaicos sobre a Área de Estudo
considera-se, no presente caso, como não sendo significativo. Contudo, esta avaliação só se considera
válida no pressuposto de que uma faixa perimetral florestal do eucaliptal existente, no mínimo, com
cerca de 20metros de largura seja mantida. A não se verificar este pressuposto o impacte, sobretudo,
visual, tenderá para níveis de significância elevados, quer durante a Fase de Construção quer durante a
Fase de Exploração, dado se projetar sobre grande parte da Área de Estudo, determinando impactes
visuais negativos quer sobre as povoações mais próximas que se situam na sua orla, ou seja, sobre
Observadores Permanentes, quer sobre as áreas com Qualidade Visual “Elevada”.
No caso da Subestação, o impacte é, sobretudo, local e advém de estabelecer uma conflitualidade visual
negativa muito elevada com o conjunto patrimonial edificado da Quinta do Falcão de Cima, ainda que
este se apresente no atual estado. Existe todo um conjunto diverso de valores patrimoniais que
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constituem o complexo da quinta, enquanto unidade de produção agrícola e paisagística, que ficam
totalmente comprometidos em termos da sua integridade visual, ou seja, do seu enquadramento cénico,
sem qualquer possibilidade de adoção de medidas de minimização. No presente caso, a dimensão, as
tipologias e a dispersão dos elementos patrimoniais existentes arquitetónicos e etnográficos – conjunto
composto pelos edifícios da quinta (casa principal, casa dos caseiros, estábulos, columbário), mina de
água, depósito e tanque de água com levada e uma ponte vernacular - justificam fortemente a
preservação do seu enquadramento cénico presente e futuro, tendo subjacente a sua potencial
recuperação futura. Idêntica consideração se aplica aos fornos de cal, embora estes não sejam afetados
pela Subestação, pois também são marcas identitárias, reminiscências, testemunhos concretos, de um
passado histórico.
As ocorrências patrimoniais constituem sempre valores/atributos visuais da Paisagem de elevado valor,
sobretudo, no presente caso e na categoria da tipologia de ocorrência patrimonial, dado estas se
constituírem como referências históricas que contribuem para o enriquecimento quer da componente
visível da Paisagem quer da sua componente não visível ou tangível - valores imateriais, qualidades
simbólicas da paisagem, espaço de memórias, identidade coletiva, herança cultural que sustenta e
produz significado social. O património não é, por isso, indissociável do valor cultural, histórico e
paisagístico da Paisagem, assim como da sua diversidade e identidade.
A construção da Subestação, na localização proposta, compromete todo o valor cénico e paisagístico de
enquadramento atual e futuro, face ao seu potencial, dado ser uma construção permanente e
irreversível, ao contrário, por exemplo dos painéis solares, cuja, eventual, remoção, numa situação
idêntica, se revelaria mais exequível do que a desativação e desmontagem da subestação da qual, aliás,
depende toda a Central Fotovoltaica.
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A Subestação implicará um impacte visual negativo muito significativo e não minimizável, sendo por isso
necessário proceder à sua relocalização, sendo que existem outras áreas com esse potencial e,
relativamente, próximas, num raio de cerca de 300m, na perspetiva da Paisagem. Ou seja, considera-se
existirem alternativas viáveis à sua relocalização que se traduzem numa redução muito significativa ou
mesmo na eliminação dos impactes visuais (assim com físicos da morfologia do relevo) sobre o
complexo patrimonial da Quinta do Falcão de Cima.
Relativamente à Linha Elétrica Aérea, quer na Fase de Construção quer na Fase de Exploração, registamse impactes de vária natureza. As áreas ou os observadores sobre as quais se projeta os impactes, são
idênticas em ambas as fases. Destacam-se as situações onde se consideram os impactes como mais
significativos:


Áreas com Qualidade Visual “Elevada”: Vinha (P3); Povoamento de carvalho (P19; P20 e P21);
Matos altos (P22); relevo do Cabeço de Almodolim (P23) e a grande várzea da Vala/Ribeira da
Asseca (P24; P25; P26 e P27).



Observadores Permanentes: Habitações próximas dos apoios P16 (a 90m) e P17 (a 60m); P20;
P22; P23 (70m); P26; P27; P28; P29 e P30.



Observadores Temporários: atravessamento do IP1/A1 e a extensão da linha compreendida
entre os apoios 2 e 16 que se desenvolve junto e paralelo ao IP/A1.

Quanto à localização dos apoios, considera-se que os impactes que lhes estão associados são
minimizáveis com o reposicionamento dos apoios dentro do corredor definido como Área de Estudo.
Nalguns casos, o reposicionamento, a referir nas Medidas de Minimização anexas, corresponderá a uma
deslocalização de poucos metros e manter-se-á também dentro da diretriz da linha, ou seja, sem
alteração dos vértices.
5.8.3. CONCLUSÃO
Face à análise e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável à execução do “Parque
Solar Escalabis” mas condicionado à alteração da localização da Subestação, à entrega de elementos e à
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implementação integral do conjunto de medidas de minimização especificadas no parecer setorial assim
como à observância das condicionantes que constam no capítulo final presente parecer.
5.9.

PATRIMÓNIO

5.9.1. NOTA INTRODUTÓRIA
No decurso da avaliação a CA através da APA, solicitou ao proponente a entrega de um conjunto de
elementos considerados imprescindíveis para a avaliação do EIA. Na sequência deste pedido foi
apresentada resposta ao Pedido de Elementos [adiante designado (Adit.)], assim como elementos
complementares, sobre os quais foi emitido o parecer de conformidade.
Em 6 de março do corrente ano foi efetuada visita da CA à área do projeto tendo nessa data sido
disponibilizadas peças desenhadas em papel (Ocorrências Patrimoniais e Planta Síntese de
Condicionantes).
Na sequência desta visita foram ainda enviadas pelo proponente peças desenhadas de pormenor,
relativas à implantação da subestação.
Posteriormente, na sequência do cruzamento daqueles elementos com a documentação anteriormente
enviada, foram por nós solicitados ao arqueólogo responsável pelo fator Património Cultural
esclarecimentos quanto a discrepâncias constantes nos diferentes elementos analisados, assim como a
reformulação do RFTA em resposta ao solicitado no âmbito da apreciação – Informação n.º
1407088/TORRES NOVAS/2019 (CSP: 193624) – do RFTA designado por «Relatório do Factor Património
Cultural da Central Fotovoltaica do Encarnado (Santarém e Cartaxo), tendo sido enviado um RFTA
(revisto), em 22 de maio, através de correio eletrónico com conhecimento à presidente da CA.
Cumpre salientar que a reformulação do referido Relatório incluiu a alteração do número de
ocorrências, respetiva classificação tipológica, reformulação da numeração anteriormente apresentada
e, ainda, alteração da área de incidência (caso da ocorrência K). Tal significa que a documentação
relativa ao fator património anteriormente enviada (EIA e Aditamento) se encontra desatualizada.
O RFTA (revisto) não incluiu contudo cartografia com a localização das ocorrências patrimoniais, nem
Planta Síntese de Condicionantes revista, elementos fundamentais face às alterações havidas.
Na sequência do pedido de esclarecimentos e de elementos complementares ao EIA - vertente
Património Cultural solicitado, a 2 de junho, pela APA, o proponente remeteu, em 4 de junho,
documento – “Pedido de Elementos Complementares 2” (junho 2020) – elaborado pela Consultora
responsável pela elaboração do EIA, de resposta a algumas das questões solicitadas pela Autoridade de
AIA. O documento incluiu em anexo as seguintes peças desenhadas: Desenho n.º 01 - Ocorrências
Patrimoniais (escala 1/25 000), datada de junho de 20202; Figuras 1.1 a 1.7 – Localização das
Ocorrências Patrimoniais observadas em campo (escala 1/5 000); Desenho n.º 02 (Folhas 1 a 5) - Carta
Síntese de Condicionantes (escala 1/5 000), datada de janeiro de 2020.
5.9.2. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Parque Solar Fotovoltaico (PS)
Para efeitos da descrição do ambiente no que concerne ao fator ambiental Património Cultural o EIA
refere que a metodologia usada teve como base de orientação da Circular para a Caracterização do
Património nos EIA de projetos de linhas definido entre a REN e o extinto Instituto Português de
Arqueologia (IPA) que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de trabalho de campo,
de prospeção sistemática da área de incidência do projeto.
A Área de Estudo (AE) corresponde à localização do Parque Solar (PS), respetiva ligação elétrica (LE) e
zona envolvente, definidas da seguinte forma:
 A Área de Incidência (AI) corresponde ao polígono de implantação do PS, ao corredor de 400m de
largura da LE, onde se procedeu à pesquisa documental e prospeção arqueológica sistemática, tendo
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sido consideradas áreas de intervenção distintas para efeitos de caracterização de impactes (EIA-RT, p.
310-311):
- A AI direta do projeto (AId) – referente ao «conjunto de posições correspondentes à implantação de
todas as infraestruturas do Projeto (painéis, ligações elétricas enterradas, subestação, postos de
transformação, postos de seccionamento, vedações, apoios no solo da linha aérea e acessos
dedicados), incluindo as áreas funcionais da respetiva obra (acessos, estaleiros, áreas de depósito e
áreas de empréstimo);»
- A AI indireta (AIi) – «corresponde aos espaços situados entre as referidas implantações e o limite
exterior do polígono de implantação do Parque Solar ou o limite do corredor da Linha Elétrica»
[Elementos Adicionais (Adit.)].
 A Zona de enquadramento (ZE) – corresponde à faixa envolvente da AI situada até cerca de 1 km de
distância do limite daquela área e do corredor da LE, onde apenas foi efetuada pesquisa documental
(EIA-RT, p. 310-311).
Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na AE que incluiu a consulta das bases
de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, seguida da prospeção arqueológica sistemática da
AI do projeto.
Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de informação
referente ao património arqueológico, arquitetónico e etnográfico dos concelhos da área de estudo e
respetiva envolvente, assim como para a análise da dinâmica ocupacional da região.
É apresentado um enquadramento histórico-arqueológico da ocupação humana da região atualmente
ocupada pelos concelhos de Santarém e do Cartaxo.
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No que se refere ao território atualmente ocupado pelo concelho de Santarém a pesquisa documental
qual revela que o povoamento da área de enquadramento histórico é milenar, nomeadamente desde a
Pré-História até aos nossos dias. Dada a sua localização geoestratégica, a atual cidade de Santarém «foi
sempre um local de intenso povoamento, devido às suas condições de promontório, sendo um local
estratégico em termos militares, económicos e religiosos». Prova disso são as evidências arqueológicas
recolhidas ao longo do tempo que corroboram tratar-se de «um espaço de importância vital, com um
oppidum que podemos datar do Séc. XI a.C., justificando que os Fenícios, na sua incursão pelo ocidente
peninsular, tenham vindo instalar-se directamente no seu território nos finais do Séc. X ou princípios do
IX a.C. (ARRUDA,2002)». Seria à época «um povoado com bastante importância no contexto regional,
principalmente como posto avançado de comunicação com o interland de onde provinham o estanho e
o cobre para a metalurgia do bronze», razão pela qual os «romanos, logo a partir de 138 a.C. tenham
escolhido também esta localização para se fixarem». A então Scallabis, «rapidamente se desenvolverá,
sendo elevada a sede de Conventus».
Os vestígios do período Romano são frequentes na atual cidade de Santarém, sendo que o espaço de
implantação teria uma dimensão maior no sentido Nascente, tendo com o passar do tempo e as
derrocadas ocorridas diminuído, até ao que espaço atualmente designado como “Jardim das Portas do
Sol”». Entre os distintos vestígios são de destacar, um templo, tanques e «estruturas habitacionais,
sobrepostas ao que seria um bairro indígena, com ocupação desde o Séc. IX a.C. (ARRUDA, 2002)».
Do período Visigótico apenas se conhece uma necrópole identificada em contexto de escavação onde se
localizava «a Ermida de S. Martinho (VIANA, 2007)».
A «cidade apenas se revigora com a presença Islâmica pós 711, que fez corresponder ao vasto território
compreendido entre a linha do Douro e do Guadiana da Lusitania Romana o Al-Garb Al-Andalus. A
delimitação do território e a sua extensão variavam devido à ameaça Cristã, e era sobretudo uma
necessidade de cariz militar» (RFTA – revisto, p. 5-6).
Já relativamente ao território atualmente ocupado pelo concelho do Cartaxo a pesquisa documental
revela que esta região é referida pela primeira vez no reinado de D. Sancho II.
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De acordo com o Relatório do Fator Património [RFTA, versão corrigida, adiante designado (RFTArevisto)] a carta arqueológica de Santarém (2018) identifica 461 ocorrências arqueológicas no concelho.
A ausência de registos de ocorrências arqueológicas na AI pode traduzir uma situação real, mas também
se pode dever, a insuficiência ou assimetria espacial de investigação». Embora «detendo uma elevada
quantidade de sítios no conjunto analisado de municípios (Tabela 1), o que reflete uma boa incidência da
investigação, porém tem uma deficiente representação arqueológica no território afeto a esta AE, o que
muito provavelmente terá a ver com a questão do parcelamento dos terrenos agrícolas e/ou incultos
com vegetação densa, bem como as áreas densamente florestadas, nomeadamente por eucalipto»
(RFTA – revisto, p. 11).
Já o concelho do Cartaxo apresenta «uma densidade muito baixa de sítios arqueológicos, indicador de
uma investigação insuficiente, ao qual se adiciona largas áreas cultivadas e grande extensão de vinha,
criando um contexto propício à destruição de vestígios arqueológicos» (idem).
A prospeção arqueológica da AI do PS foi de um modo geral sistemática, excetuando obstáculos de
observação e progressão pedestre, conforme o zonamento documentado no Anexo 5.
Linha Elétrica Aérea (LE)
De acordo com o EIA a eficácia da prospeção do corredor da LE foi reduzida, dado que grande parte da
área (zonas 2 e 6) correspondeu a áreas vedadas, de povoamento florestal, matos e incultos, com uma
ocupação arbórea e arbustiva densa» (EIA, RT).
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Figura 3. Elementos Patrimoniais e Condições de Visibilidade para Estruturas e Artefactos (Fonte: EIA)

Por outro lado não incluiu a caracterização e inerente prospeção arqueológica dos acessos da LE a
criar/beneficiar, essencial para uma avaliação dos impactes desta componente do projeto.
De acordo com o EIA os resultados obtidos no PS e LE foram os seguintes:
•

Na Área de Estudo (AE) não existem imóveis classificados ou em vias de classificação;

•
A pesquisa bibliográfica e os trabalhos de prospeção permitiram identificar as seguintes
ocorrências na AI e ZE, distribuídas da seguinte forma:
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Quadro 8 - Ocorrências patrimoniais (Fonte: EIA)
Oc. N.º
Incidência
TC / PD
1A
2B
3C
D
4E
F
G
5H
I
J

AI do PS
AI do PS
AI do PS
AI do PS
ZE do PS
AI do PS
AI do PS
ZE do PS

Tipologia
Forno Cal

Moderno/ Contemporâneo

Médio

Vila Chã de Ourique

Forno Cal

Moderno/ Contemporâneo

Médio

Vila Chã de Ourique

(1)

Forno Cal

Moderno/ Contemporâneo

Médio

Forno Cal

Moderno/ Contemporâneo

Médio

Poço

Moderno/ Contemporâneo

Baixo

Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Quinta

Não determinado

Não determinado

Moderno/ Contemporâneo

Não determinado

Moderno/ Contemporâneo

Médio

Área
potencial
Interesse
Achado isolado

Moderno/ Contemporâneo

Não determinado

Pré-história antiga

Baixo

Via

Época Romana

Não determinado

Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Área
potencial
Interesse
Achado isolado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Nulo

Não determinado

Médio

Não determinado

Nulo

Não determinado

Baixo

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Não determinado

Pré-história recente

Baixo

Vila Chã de Ourique
Vila Chã de Ourique

(1)

Vale de Ossos
Quinta do Falcão
Quinta do Falcão de
Cima
Quinta do Falcão
Ponte do Celeiro
(CNS 14712)
Ponte Celeiro

L

ZE do PS

Valadas

M

ZE do PS

Quinta do Juanicas

N

ZE do PS

Quintas de Cima

O

ZE do PS

Quinta da Ribeira Fria

P

ZE do PS

Cabeço Branco

AI do PS

Valor patrimonial

(1)

AI da LE

AI da LE

Cronologia

Vila Chã de Ourique(1)

K

Q
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AI do PS

Designação

Vale do Saraiva

R

ZE do PS

Quinta da Matinha

S

ZE do PS

Quinta do Bom Patrou

6T

AI da LE

Beiçudos

U

AI e ZE do PS

7V

AI do PS

Encarnado

W

AI da LE

Ponte do Celeiro

X

AI/ZE da LE

Y

ZE da LE

Alto do Forno

Z

ZE do PS

Almodolim

8

AI da LE

Cabeço de Almodolim

Batalha de Ourique

Atalaia

(1)

Estas ocorrências aparecem designadas no relatório ora como Vila Chã de Ourique ora como
Quinta do Falcão de Cima.
•

Assinala-se que as listagens apresentadas no EIA identificavam como ocorrências patrimoniais,
quer vestígios arqueológicos e/ou etnográficos concretos, quer topónimos sugestivos de eventual
interesse arqueológico que, contudo, não têm efetiva correspondência a sítios
arqueológicos/etnográficos/arquitetónicos, pelo foi solicitado em sede de apreciação do RTA que as
listagens apresentadas fossem revistas, referindo somente as ocorrências com efetivo valor
arqueológico, etnográfico ou arquitetónico.
 Conjunto de fornos de cal – Ocorrências 1A, 2B e 3C – De valor cultural médio, ou, de acordo com
o Anexo 3 do RFTA, «médio ou superior”, de “inegável originalidade e valor etnográfico”, são
«provavelmente datados de Época Moderna (RFTA-revisto, p. 17).
Note-se que a ocorrência 4E – Poço de Vila Chã de Ourique – enquanto integrante do núcleo da
ocorrência 3C deveria ter idêntico valor cultural.
Este conjunto de estruturas – Oc.s 1A, 2B, 3C, D e 4E – localiza-se na AI indireta dos projetos do
corredor da LE e do PS (adjacentes à área de implantação dos painéis), ficando ainda na proximidade
de um acesso a construir.
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Dadas as condições de visibilidade, não foi possível fazer uma adequada caracterização da envolvente
destas estruturas, podendo ainda ocorrer impactes sobre outras ocorrências pertencentes ou
relacionadas com estas estruturas de fabrico artesanal da cal que tenham colapsado ou que se
encontrem ocultas pela vegetação. Recordamos ainda a probabilidade de existência de um quarto
forno de cal – ocorrência D – referido como estando próximo dos restantes fornos (a esclarecer qual a
origem da fonte obtida pelo consultor que referencia e localiza na cartografia os quatro fornos), sendo
que nos Elementos complementares 2, é referido como “inexistente”).
 Ocorrência 5H – Quinta do Falcão de Cima – Conjunto patrimonial composto pelos edifícios da
Quinta (casa principal, casa secundária, estábulo e columbário) e por estruturas de hidráulica dispersas
que integram esta unidade de produção agrícola (mina de água, reservatório/tanque de água com
levada e ponte vernacular). O Casal evidencia datar do Séc. XVIII, com alterações no Séc. XIX, não se
colocando de parte a «possibilidade de parte desta estrutura poder ter uma cronologia mais antiga»
(EIA, RT, p. 320).
De valor cultural médio, ou “médio ou superior” (de acordo com o Anexo 3 do RFTA-revisto), localizase na área de implantação da Subestação coletora.
O RT do EIA refere que a «não evidência de vestígios de interesse arqueológico relevante (estruturais e
artefactuais), pelo menos na AI do Projecto, nas zonas com boa visibilidade de solo, pode traduzir a
inexistência de assentamentos humanos mais antigos, mas isto não significa que parte das estruturas
da Quinta do Falcão de Cima, nomeadamente a casa principal, o columbário e os vestígios da estrutura
arrasada não possam ser anteriores ao período Moderno. Sendo uma propriedade agrícola com
centenas de anos de exploração, não é de excluir que as profundas mobilizações de solo, associadas
nomeadamente à instalação de povoamentos florestais, possam ter eliminado, pontualmente, marcas
de humanização mais antigas» (EIA, RT, p. 321).
No âmbito da apreciação do EIA foram solicitados pela APA elementos adicionais para efeitos de
conformidade que incluíam nomeadamente a apresentação dos resultados da caraterização da situação
de referência, através da prospeção arqueológica sistemática das estruturas conexas da Linha Elétrica
(LE) aérea (incluindo acessos a criar e a beneficiar), apresentação das Fichas de Caracterização das
ocorrências patrimoniais identificadas, avaliação de impactes e proposta de medidas de minimização.
O Aditamento ao Relatório do Fator Património Cultural [Anexo 6.2 – (Adit.)] apresentou os resultados
da prospeção arqueológica sistemática num corredor de 50 m para cada um dos lados do traçado da
linha aérea de transporte de energia (LE) entre a subestação de Santarém (REN) e a subestação do
Parque Solar em Casal Falcão.
Em fase de Projeto de Execução esta infraestrutura aérea será suportada por 31 apoios no solo. «Além
das posições dos apoios o projeto discrimina os caminhos específicos a criar ou a melhorar no acesso
àqueles apoios».
De acordo com o Aditamento «o acesso às diferentes propriedades (privadas), atravessadas pelo
corredor da LE, foi franco (…) condição que não foi garantida aquando dos trabalhos de campo
executados em maio de 2019, nomeadamente em terrenos vedados».
O corredor da LE, entre os apoios 10 e 22 e entre os apoios 24 e 27, foi prospetado de modo sistemático
«pela primeira vez» e repetida a prospeção dos trechos de corredor entre os apoios 1 e 9 e os apoios 27
e 31 (Adit., p.4).
Os resultados dos trabalhos de campo, complementados em janeiro de 2020, foram documentados no
Anexo 1 nas fichas de sítios, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. As condições de observação do terreno constam no
Anexo 2 «onde se atualizam as zonas diferenciadas espacialmente e em termos de visibilidade do solo
para a deteção de estruturas e de materiais. Foram ajustadas as anteriores zonas 1, 2 e 3 e
individualizadas cinco novas zonas, 7, 8, 9, 10 e 11» (Adit., p.4).
Relativamente ao novo zonamento da prospeção da LE, refere-se que a eficácia da prospeção foi
reduzida na zona 6 com deficientes «condições de observação do solo e de progressão (devido
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sobretudo à densidade da cobertura arbustiva)». Nas restantes áreas, embora com condições favoráveis
para a progressão e para a deteção de estruturas, a visibilidade ao nível do solo, para deteção de
materiais de interesse arqueológico, foi «em geral muito deficitária, devido à cobertura herbácea densa,
mesmo que de reduzido porte» (Adit., p. 4).
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Figura 4. Condições de visibilidade do Terreno (Fonte: Aditamento EIA)

Refira-se que as listagens apresentadas no EIA identificavam como ocorrências patrimoniais, quer
vestígios arqueológicos e/ou etnográficos concretos, quer topónimos sugestivos de eventual interesse
arqueológico
que,
contudo,
não
têm
efetiva
correspondência
a
sítios
arqueológicos/etnográficos/arquitetónicos, pelo foi solicitado em sede de apreciação do RTA que as
listagens apresentadas fossem revistas, referindo somente as ocorrências com efetivo valor
arqueológico, etnográfico ou arquitetónico.
De acordo com o Aditamento ao EIA os resultados obtidos na AI da LE foram os seguintes:
Quadro 9 Oc.
N.º
7
8

ZE

AI
X
X

Ocorrências patrimoniais LE (Fonte: Aditamento EIA)
Designação

Tipologia

Cronologia

Valor patrimonial

Pinheirinho

Mancha de materiais

ERomana/ Idade Média

Médio

Ponte do Celeiro 2

Mancha de materiais

Pré-história recente

Ind

9

X

Ribeira da Atalaia

Poço e tanque

Contemporâneo

Baixo

10

X

Ribeira da Atalaia

Poço

Contemporâneo

Baixo

11

X

Ribeira da Atalaia

Poço e tanque

Contemporâneo

Baixo

12

X

Ribeira da Atalaia

Marco

Contemporâneo

Baixo

13

X

Ribeira da Atalaia

Poço

Contemporâneo

Baixo
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Lacunas identificadas na informação
1. No que se refere aos resultados apresentados no EIA e no Aditamento, após cruzamento com a
documentação gráfica em papel fornecida pelo consultor durante a visita da CA e do sequente contacto
com os responsáveis pela realização do estudo do fator património cultural, foi detetada uma série
incongruências e lacunas para as quais foram solicitados esclarecimentos, destacando-se
nomeadamente:
a) Cartografia (Planta n.º 9 – Ocorrências Patrimoniais, entregue pelo proponente durante a visita;
Desenho n.º 1, de 21/02/2010, constante no Pedido de elementos complementares)
i. Repetição da ocorrência 8 no corredor da linha:
 Na proximidade dos apoios 23/24 (tal como apresentado no Rel. EIA, designado como Cabeço de
Almodolim);
 Na proximidade do apoio 22.
ii. Repetição da ocorrência 7:
 Na central fotovoltaica (identificada como 7V - tal como apresentado no EIA);
No corredor da LE, junto ao apoio 19 (designada Mancha de materiais Pinheirinho).
b) Na resposta ao Pedido de elementos adicionais o Relatório apresentado referente à Caracterização
da situação de referência (...) na Linha Elétrica (Anexo 6.2) apenas apresenta a ocorrência 8 (designada
Mancha de materiais Ponte Celeiro 2) no corredor da LE, junto ao apoio 22 (trata-se de uma nova
localização quando comparado com o apresentado no EIA que representava a oc. 8 na proximidade
dos apoios 23 e 24);
c) Relatório EIA - Anexos Fichas património - Não são apresentadas as fichas referentes às ocorrências
6T e 7V.
d) Ocorrência D – Forno de Cal – Apresentado na PD e inserido na cartografia do EIA e do Aditamento,
tem como fonte Matos Fonseca e Associados sem contudo referir em que informação se baseou.
2. Documentação enviada em resposta aos esclarecimentos (RFTA – revisto):
2.1 O Relatório referente aos trabalhos de prospeção teve que ser completamente revisto, uma vez que
havia alguns elementos que, efetivamente, não correspondiam a ocorrências patrimoniais, conforme
pode ser verificado nas fichas de sítio, onde não se indica a existência de quaisquer vestígios
arqueológicos. Por esse motivo, a DGPC não o aprovou, uma vez que poderia penalizar o promotor com
a exigência de trabalhos em locais onde não se comprovou qualquer potencial arqueológico.
Para além desta revisão, verificaram-se alterações quanto: à designação das ocorrências, alterações da
numeração, alterações quanto à inserção no projeto, alterações quanto ao valor cultural e classificação
das ocorrências. De acordo com o RFTA-revisto os resultados obtidos foram os seguintes:
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Quadro 10 - Caracterização sumária ocorrências identificadas
na Pesquisa Documental (Fonte: RFTA -revisto)
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Quadro 11 -

Caracterização sumária ocorrências identificadas
no Trabalho Campo (Fonte: RFTA -revisto)
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Salienta-se os resultados seguintes:
 Ocorrência 6 - Cabeço de Almodolim – Valor cultural “baixo”. Refere-se a um Achado isolado,
«consistindo em fragmentos de cerâmica comum manual e engobada, dispersos ao longo do
estradão no topo do cabeço». Refere ainda a «existência de “covas” neste local, que terão sido
cobertas recentemente» (RFTA, p. 13). De acordo com a tabela 3 do RFTA-revisto localiza-se «junto
do Ap. 23» (RFTA, p. 13);

Ocorrência 7 - Pinheirinho – Valor cultural “Médio”. Referente a uma «ampla dispersão de
materiais (cerca de 8,8 hectares), com muito baixa densidade, de materiais arqueológicos superfície».
Trata-se de materiais muito rolados, correspondentes a fragmentos de cerâmica de construção
Romana e utilitária Medieval Islâmica e Medieval Cristã ou Moderna». Localizada junto dos apoios 18
e 19 (idem, p. 13);
 Ocorrência 8 - Ponte do Celeiro 2 – Valor cultural “Médio-baixo”. Mancha de materiais numa
área muito reduzida, correspondente a fragmentos de cerâmica com cronologia da Pré-História
recente. Localizada na AId ao longo do caminho de acesso ao apoio 22 (idem);
 As ocorrências 9 a 13 - Ribeira da Atalaia – De cariz etnográfico/rural – Correspondentes a
quatro poços, um tanque e um marco de termo de propriedade, de cronologia «aparentemente
contemporânea e reduzido valor cultural». Localizadas entre os apoios 10 e 12 (idem, p. 14).
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 Oc. K (Área de Potencial valor arqueológico) – Ponte do Celeiro – Via romana. A AI da LE «nas
freguesias de Póvoa da Isenta e União das Freguesias da Cidade de Santarém (Santarém) abrange
uma área da importante via romana entre Olisipo e Scallabis, no percurso pela margem norte do
Tejo. “Como é evidente, o acesso à zona da Alcáçova fazia-se através de ramais da estrada principal,
um dos quais partia do Cartaxo por Bairro Falcão e Almoster, seguindo pela Ponte do Celeiro2 (Pd. K)
e Calçada de S. Domingos, onde, junto da antiga praça de touros, substituída pelo edifício do
Tribunal, se registou uma necrópole romana.” (MANTAS, 2012: p.20)» (idem, p. 16).
2.2 Da análise do RFTA (revisto) verificaram-se ainda várias incongruências, lacunas e elementos em
falta:
a) A ocorrência D – Forno de Cal – referenciada como fazendo parte do conjunto de fornos constante
na PD, é identificada como uma «área de potencial interesse» [Tabela 2] na categoria de Arquitetónico,
artístico, etnológico, construído, enquanto as ocorrências 1 A, 2B e 3C são identificadas
simultaneamente nas categorias de Património arqueológico e Arquitetónico, artístico, etnológico,
construído.
Acresce que o relatório designa como áreas de potencial interesse «locais identificados no
levantamento documental» que «podem conter potencial arqueológico, arquitetónico e etnográfico».
Acrescenta que se trata, no entanto, de «topónimos localizados fora da AI do projeto». Ora a
ocorrência D é apontada como estando localizada junto aos restantes fornos que se encontram na AI
tal como consta na Tabela 2 e no Anexo 2 - Ocorrências identificadas na pesquisa documental.
Esta ocorrência [Apresentada na PD e inserida na cartografia do EIA e do Aditamento] tem como fonte
Matos Fonseca e Associados, sem contudo referir em que informação se baseou.
b) As ocorrências 1A, 2B, 3C, D e 4E ora aparecem designadas no relatório como Vila Chã de Ourique
[Tabelas 2, 3 e 4], ora como Quinta do Falcão de Cima [Anexo 2].
c) Ocorrências 6 e 7 – Na Tabela 3 surgem na área de incidência do PS.
d) A ocorrência J – Ponte do Celeiro / achado isolado/ Paleolítico – consta dentro da AI da LE na Tabela
2, enquanto nas Tabelas 4 e 5 é inserida na ZE da LE.
e) A Ocorrência K – Via de Ponte Celeiro a Santarém / Período Romano – As fontes documentais
apontam a existência de uma via que presumivelmente atravessará o corredor da LE.
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No relatório e na Tabela 2 consta na área de Incidência da LE enquanto na Tabela 4,Tabela 5, Tabela 6
e no Anexo 2 - Ocorrências identificadas na pesquisa documental é inserida na ZE da LE.
f) O Relatório revisto não incluiu a cartografia com a localização das ocorrências patrimoniais. De
acordo com os responsáveis pelo fator será apresentada brevemente a versão final que irá substituir a
anteriormente apresentada, a qual será igualmente enviada à Tutela para apreciação.
Mais informa que foi solicitado ao cliente «a atualização de toda a cartografia apenas com as
ocorrências reais e que esclareça também quais as suas fontes para a informação inusitada da
existência de 4 fornos de cal em Vila Chã de Ourique, quando aparentemente apenas se conhecia 1 em
todo o Município do Cartaxo»1.
g) Gralhas (negrito) / informação díspar relativamente ao projeto:
 O RFTA continua a identificar a Central fotovoltaica com o nome “Encarnado”;
 Linha a 150kV com um comprimento total de 11.515 m (os elementos do EIA referem tratar-se
de 8844 m e a memória descritiva do projeto de Ligação do Parque Fotovoltaico Escalabis à RNT, a
220kV, incluído no anexo 2.5 Revisão do Projeto Prévio – Linha PF Escalabis – SE Santarém, refere
uma linha com cerca de 8.83 Km).

3. Pedido de esclarecimentos e de elementos complementares 2 (junho 2020) – elaborado pela
Consultora responsável pela elaboração do EIA. O documento incluiu em anexo as seguintes peças
desenhadas: Desenho n.º 01 - Ocorrências Patrimoniais (escala 1/25 000), [junho de 2020]; Figuras 1.1 a
1.7 – Localização das Ocorrências Patrimoniais observadas em campo (escala 1/5 000); Desenho n.º 02
(Folhas 1 a 5) - Carta Síntese de Condicionantes (escala 1/5 000), [janeiro de 2020].
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Figura 5. Ocorrências Patrimoniais (Fonte: Pedido de Elementos Complementares 2, Junho 2020)

1

Mensagem de correio eletrónico enviada pelo arqueólogo Nuno Santos, em 29 de maio do corrente ano, à
presidente da CA.
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 A cartografia de suporte das alterações verificadas no RFTA (revisto) apresenta também algumas
diferenças / discrepâncias sem aparente suporte no RFTA revisto:
- Carta de ocorrências patrimoniais: Ligeira alteração da posição das ocorrências 1A, 2B, 3C, 4E,
alteração da posição da ocorrência 6 (anterior ocorrência 8); desvio da Oc. W; Localização da Oc.
K (via) na área da ponte quando o RFTA refere que ela abrange a área AI; Alteração da
localização da Oc. U.
Por esclarecer se as diferenças verificadas na localização das ocorrências são da autoria dos
responsáveis pelo fator património cultural e alicerçadas na correção de sua posição real no
terreno ou decorrentes de nova prospeção.
- Carta de Condicionantes: Não inclui os acessos da LE; Ligeira alteração da localização das
ocorrências 1A, 2B (com troca de posição da 1A e 2B comparativamente com a carta de
condicionantes apresentada em sede de resposta ao pedido de Elementos Adicionais), 3C, 4E;
alteração da posição da ocorrência 6; A área necessária à implantação da Subestação coletora
encontra-se desatualizada face à apresentada em sede de elementos complementares (Folha n.º
1 – Planta Geral – Layout, datada de 15 janeiro); exclusão das ocorrências J, T e D.
5.9.3. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
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A implementação do projeto implica, durante a fase de construção, um conjunto de ações
potencialmente geradoras de impactes ao nível do subsolo, negativos, definitivos e irreversíveis sobre
ocorrências de interesse cultural e eventuais vestígios arqueológicos inéditos, nomeadamente:
Instalação e utilização do estaleiro e zonas de armazenamento de materiais; operações de descubra do
terreno (desmatação/desarborização e limpeza do terreno, remoção e armazenamento temporário da
camada vegetal e a intrusão no subsolo (modelação do terreno e aterros/desaterros para a construção
da subestação coletora, abertura de caminhos no interior da Central e pavimentação ("toutvenant"),
abertura/arranjo/beneficiação de acessos, e a circulação de máquinas e de veículos pesados; abertura e
fecho de valas para instalação dos cabos elétricos de interligação dos módulos fotovoltaicos e restantes
infraestruturas); transporte e montagem no local das estruturas metálicas de suporte dos módulos
fotovoltaicos; nivelamentos e execução das plataformas para instalação das estruturas pré-fabricadas;
transporte e montagem dos módulos fotovoltaicos e dos equipamentos no posto de seccionamento e
restantes infraestruturas; construção de vedação a delimitar a Central Solar e recuperação paisagística
das zonas intervencionadas.
O projeto da linha elétrica aérea (LE) tem subjacentes idênticas ações geradoras de impactes,
relacionadas com a execução do Projeto e o funcionamento da obra, nomeadamente: a desmatação,
revolvimento e escavação inerentes à criação das várias áreas funcionais (estaleiro, parqueamentos,
depósitos de inertes); a abertura de fundações para os apoios da linha elétrica aérea; construção da
subestação coletora e, ainda, os inerentes à circulação de máquinas e veículos pesados para transporte
e montagem.
Na fase de exploração e desativação poderão ser consideradas as ações inerentes à remodelação ou
reparação das infraestruturas do projeto e de acessos tanto associados à Central Solar Fotovoltaica
como da Linha Elétrica aérea; corte de vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica
(sempre que a dimensão da vegetação cause ensombramento) e gestão zona de proteção / faixa de
combustíveis da Linha Elétrica; ações inerentes à desmontagem da Central fotovoltaica que incluem a
remoção de todos os equipamentos e dos apoios da LE.
 Face aos resultados obtidos relativamente ao fator Património, o EIA refere terem sido
identificadas quatro condicionantes de Património Cultural na AI do PS Escalabis e do corredor da LE:
Quinta do Falcão de Cima – Oc. 5H – de valor cultural “Médio”, ou “Médio ou superior” (de acordo com
o Anexo 3 do RFTA), considera o «impacte direto, negativo, certo, de magnitude média e significante,
consubstanciada na sobreposição parcial da Oc. 5H pela subestação, verificando-se ainda a
proximidade de um conjunto de painéis, muito embora já tenha havido uma alteração de projecto para
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que os impactes não fossem mais incisivos», sendo que «pequenos ajustes de projecto fizeram com
que não se colidisse com a ocorrência, ainda que seja aconselhável a implementação de medidas de
minimização de impactes derivadas da construção do PS». Salienta ser o «o impacte mais crítico nesta
área de projeto, visto incidir sobre uma das ocorrências de maior interesse cultural das identificadas na
AI (idem, p. 17 e 19).
Saliente-se, no entanto, relativamente à avaliação dos impactes negativos sobre a ocorrência 5H,
associados à construção da infraestrutura da subestação coletora, que a área de implantação da
subestação apresentada em fase de elementos complementares (solicitados durante a visita da CA à
área de implantação do projeto) é superior à anteriormente apresentada, implicando um desaterro de
parte da colina onde estão implantadas as estruturas principais da Quinta, pelo colide negativamente e
irreversivelmente com a referida ocorrência patrimonial, sendo por isso um impacte não minimizável.
 O conjunto de fornos de cal de Vila Chã de Ourique – Oc.s 1A, 2B e 3C – de valor cultural médio
«provavelmente datados de Época Moderna, impõem a implementação de medidas de minimização
caso se confirme a afetação direta pela construção do PS» (RFTA-revisto, p. 17).
Refira-se que a Ocorrência 4E – Poço de Vila Chã de Ourique – de valor cultural baixo, faz parte das
estruturas de apoio a associadas à laboração, sendo por isso parte integrante do núcleo da ocorrência
3C, pelo que não se concorda com a valoração atribuída devendo a mesma ter idêntico valor cultural.
As Oc.s 1A, 2B, 3C, D e 4E localizam-se na AI indireta dos projetos do corredor da LE e do PS
(adjacentes à área de implantação dos painéis), ficando ainda na proximidade de um acesso a
construir. De acordo com o RFTA-revisto, «embora não se preveja que sejam afetadas diretamente
pela construção, do PS ou da LE, considera-se prudente prever a possibilidade de ocorrer um impacte
indireto, negativo, de magnitude indeterminada» (idem, p.20).
Não é demais salientar que este tipo de estruturas relacionadas com a produção artesanal de cal, teve
um papel importante na economia da região, chegando a existir mais de 20 em cada freguesia.
Atualmente só há registo de um exemplar – Forno de São Gens (IPA. 00029450), na freguesia de
Pontével, concelho do Cartaxo.
O conjunto patrimonial agora identificado, aparentemente inédito, reveste-se de assim de enorme
potencial para a história da região do Cartaxo.
Acresce ainda que, dadas as condições de visibilidade, não foi possível fazer uma adequada
caracterização da envolvente destas estruturas podendo ainda ocorrer impactes sobre outras
ocorrências pertencentes ou relacionadas com estas estruturas de fabrico artesanal da cal, que tenham
colapsado ou que se encontrem ocultas pela vegetação. Recordamos ainda a probabilidade de existência
de um quarto forno de cal – ocorrência D – referido como estando próximo dos restantes fornos (a
esclarecer qual a origem da fonte obtida pelo consultor que referencia e localiza na cartografia os quatro
fornos), sendo que nos Elementos complementares 2, é referido como “inexistente”).
- Quanto às ocorrências identificadas no corredor da LE o Relatório refere que as ocorrências 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13 «não constituirão obstáculo à execução do traçado da LE, sendo acompanhadas das
devidas medidas de salvaguarda patrimoniais, principalmente em relação às Ocs. 6, 7 e 8» (RFTA, p. 17).
Acrescenta, ainda assim, quanto aos impactes decorrentes da implantação dos apoios da LE e dos seus
acessos durante a fase de construção, que a Oc. 7 (apoios 18 e 19) e e a Oc. 8 (acesso ao apoio 22)
«sofrerão impacte directo, negativo, provável, embora de magnitude e significância indeterminadas»
(idem, p. 20).
Embora ainda «não passíveis de confirmação quanto ao seu valor Arqueológico/Etnográfico», refere «a
existência de alguns topónimos sugestivos, nomeadamente as Pds. F, L, U, X e Y, bem como referências
bibliográficas (Pd. K) e o CNS 14712 (Pd. J)» (idem, p. 18).
Já os impactes em eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, «não detetadas nesta fase de
avaliação», foram qualificados «como indeterminados».
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Quanto à fase de exploração, o RFTA (revisto) considera que os «impactes negativos que possam
resultar das ações de remodelação ou reparação das infraestruturas do projeto, com recurso a
escavação no solo/subsolo, deverão ser avaliados a partir dos resultados obtidos com a execução de
medidas de minimização propostas para a fase construção» (idem, p. 20).
Relativamente à fase de desativação o aditamento considera que «Não se dispõe de informação que
permita caracterizar os impactes negativos que possam resultar da desativação do Projeto. Os
(eventuais) impactes negativos devem ser avaliados a partir dos resultados obtidos nas fases
antecedentes, de construção e de exploração» (idem).
São ainda apresentadas, na Tabela 8 do RFTA revisto, medidas de minimização gerais e medidas de
minimização específicas a implementar nas fases antes da construção, de construção e de desativação
de tendentes a minimizar os impactes identificados.
5.9.4. CONCLUSÃO
Pese embora as considerações e conclusões do estudo, destacam-se as seguintes questões:
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1. Verifica-se que a implementação do projeto de construção do parque solar fotovoltaico, respetiva
linha aérea a 220 kV e respetiva Subestação coletora, são passíveis de gerar impactes negativos
significativos, diretos e indiretos sobre ocorrências de interesse cultural e eventuais vestígios
arqueológicos inéditos, na fase de preparação do terreno, envolvendo a desmatação e remoção da
camada vegetal, bem como a intrusão no subsolo (movimentação e revolvimento do solo e subsolo
relacionados com a escavação e, ainda, circulação de máquinas, áreas de empréstimo e depósito e a
abertura/beneficiação de caminhos de serventia) e trabalhos inerentes à implantação da Linha Elétrica
aérea e respetiva subestação coletora e, ainda, durante na fase de exploração, decorrente da
implementação do projeto da Subestação coletora e da proximidade das estruturas do PS e da LE ao
conjunto de Fornos de Cal.
2. Face à avaliação efetuada, conclui-se que a área de implantação dos projetos do PS e da LE se insere
num território com sensibilidade patrimonial atestada pela existência de testemunhos de ocupação
antrópica – desde a idade do ferro até à época contemporânea – localizados na envolvente e na área de
implantação do projeto do PS e da LE que incluem vestígios da Pré-história recente, referências
documentais a uma via de cronologia romana e, de épocas mais recentes, uma antiga Quinta de feição
rural e estruturas de produção de cal que constituem evidências de uma arquitetura rural em
desaparecimento que importa caracterizar.
3. Não é demais salientar que a maior parte das áreas prospetadas no parque solar apresentavam
“condições de visibilidade para deteção de artefactos (VA) «reduzida a nula» e no corredor da LE aérea
algumas áreas apresentavam VA reduzido a nulo e médio a reduzido, concluindo-se do exposto que não
foi possível efetuar prospeções arqueológicas sistemáticas na totalidade da área de incidência do
projeto com o rigor pretendido.
4. De acordo com o RFTA com base na pesquisa documental e no subsequente trabalho de campo
foram identificadas quatro condicionantes de Património Cultural na AI do PS Escalabis e do respetivo
corredor da LE:
 Conjunto de fornos de cal de Vila Chã de Ourique – Oc.s 1A, 2B, 3C – provavelmente datados de
Época Moderna, de valor cultural médio e, ainda, a ocorrência 4E que, embora considerada de valor
cultural baixo em algumas tabelas apresentadas e médio-baixo em outras, constituirá parte
integrante da estrutura 3C, não devendo como tal dela ser dissociada, que «impõem a
implementação de medidas de minimização caso se confirme a afetação direta pela construção do
PS».
 Quinta do Falcão de Cima – Oc. 5H – de valor cultural médio, ou “médio ou superior” (de acordo
com o Anexo 3 do RFTA), considera que «pequenos ajustes de projeto fizeram com que não se
colidisse com a ocorrência, ainda que seja aconselhável a implementação de medidas de minimização
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de impactes derivadas da construção do PS». Tal conclusão carece de reavaliação, uma vez que área
de implantação da Subestação coletora é muito superior ao inicialmente previsto.
O Estudo do fator património considera que «a não evidência de vestígios de interesse arqueológico
relevante (estruturais e artefactuais), pelo menos na AI do Projeto, nas zonas com boa visibilidade de
solo, pode traduzir a inexistência de assentamentos humanos mais antigos, mas isto não significa que
parte das estruturas da Quinta do Falcão de Cima, nomeadamente a casa principal, o columbário e os
vestígios da estrutura arrasada não possam ser anteriores ao período Moderno. Sendo uma
propriedade agrícola com centenas de anos de exploração, não é de excluir que as profundas
mobilizações de solo, associadas nomeadamente à instalação de povoamentos florestais, possam ter
eliminado, pontualmente, marcas de humanização mais antigas» (RFTA, p.17).
 No corredor da LE, a ocorrência a ocorrência Oc. 7 (apoios 18 e 19) e a Oc. 8 (acesso ao apoio 22)
sofrerão durante a fase de construção impacte direto, negativo, provável, decorrente da implantação
dos apoios da LE e dos seus acessos, embora de magnitude e significância indeterminadas.
O Estudo do fator património considera que «a não evidência de vestígios de interesse arqueológico
relevante (estruturais e artefactuais), pelo menos na AI do Projeto, nas zonas com boa visibilidade de
solo, pode traduzir a inexistência de assentamentos humanos mais antigos, mas isto não significa que
parte das estruturas da Quinta do Falcão de Cima, nomeadamente a casa principal, o columbário e os
vestígios da estrutura arrasada não possam ser anteriores ao período Moderno. Sendo uma propriedade
agrícola com centenas de anos de exploração, não é de excluir que as profundas mobilizações de solo,
associadas nomeadamente à instalação de povoamentos florestais, possam ter eliminado,
pontualmente, marcas de humanização mais antigas» (RFTA, p.17).
5. Pese embora as considerações e conclusões do estudo, questiona-se quanto à validade do mesmo,
uma vez que, do cruzamento dos vários elementos recebidos nas distintas fases de avaliação, foram
detetadas várias incongruências que revelam fragilidades na informação disponível do fator Património
com consequentes problemas de robustez da avaliação do projeto da CF e da LE.
 As disparidades e lacunas identificadas obrigaram à reformulação do RFTA, tendo-se verificado
alterações nomeadamente quanto à designação das ocorrências, alterações da numeração,
alterações quanto à inserção da ocorrência na área de incidência do projeto, alterações quanto ao
valor cultural das ocorrências e quanto às medidas de minimização propostas.
Consequentemente, a numeração constante nas tabelas de ocorrências apresentadas no EIA e no
Aditamento foi atualizada no RFTA (revisto), ficando o EIA e Respetivos Elementos Adicionais
desatualizados.
Estas alterações, não foram acompanhadas da necessária cartografia, tendo assim sido de difícil
alcance relacionar as ocorrências face às distintas componentes dos projetos.
 Acresce que se verifica ainda persistirem disparidades e incongruências na informação constante
no RFTA (conteúdo do texto, tabelas e anexos) nomeadamente quanto: à designação do projeto e
das ocorrências, quanto à inserção na área de incidência do projeto e ao valor cultural; Divergências
nas tabelas e anexos apresentados quanto à inserção na área de incidência do projeto e quanto ao
valor cultural e classificação da mesma ocorrência; persistência de designações distintas do nome
do projeto e para a mesma ocorrência.
 A cartografia de suporte das alterações verificadas no RFTA (revisto) enviada pelo consultor no
presente mês de junho, apresenta também algumas diferenças / discrepâncias sem aparente
suporte no RFTA revisto:
- Carta de Ocorrências Patrimoniais: Ligeira alteração da posição das ocorrências 1A, 2B, 3C, 4E,
alteração da posição da ocorrência 6 (anterior ocorrência 8); desvio da Oc. W; Localização da Oc.
K (via) na área da ponte quando o RFTA refere que ela abrange a área AI; Alteração da
localização da Oc. U.
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Por esclarecer se as diferenças verificadas na localização das ocorrências são da autoria dos
responsáveis pelo fator património cultural e alicerçadas na correção de sua posição real no
terreno ou decorrente de nova prospeção.
- Carta de Condicionantes: Não inclui os acessos da LE; Ligeira alteração da localização das
ocorrências 1A, 2B (com troca de posição da 1A e 2B comparativamente com a carta de
condicionantes apresentada em sede de resposta ao pedido de Elementos Adicionais), 3C, 4E;
alteração da posição da ocorrência 6; A área necessária à implantação da Subestação coletora
encontra-se desatualizada face à apresentada em sede de elementos complementares (Folha n.º
1 – Planta Geral – Layout, datada de 15 janeiro); exclusão das ocorrências J, T e D.
6. Estas alterações têm implicações ao nível dos conteúdos do EIA, do Aditamento e dos elementos
complementares, bem como relativamente à avaliação de impactes e respetivas medidas de
minimização, pelo que cumpre clarificar as discrepâncias e incoerências, corrigir as lacunas e entregar os
elementos em falta referidos supra.
7. Por outro lado, a pormenorização (cartografia enviada em fase sequente à visita da CA ao local dos
projetos) do projeto da subestação coletora que ocupará uma área maior que a inicialmente
apresentada no EIA, revelou o impacte direto, negativo, significativo, irreversível e não minimizável na
ocorrência N.º 5H – Quinta do Falcão de Cima / conjunto composto pelos edifícios da quinta (casa
principal, casa dos caseiros, estábulos, columbário), mina de água, depósito e tanque de água com
levada e ponte vernacular.
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Assim, devem ser reformuladas as soluções de projeto que se afiguram como questionáveis a nível da
salvaguarda de preexistências patrimoniais, nomeadamente por intrusivas e dissonantes como a
construção de uma subestação coletora em área da antiga Quinta do Falcão de Cima, a qual implicará
impacte físico e visual negativo, muito significativo e não minimizável, bem como o impacte negativo
sobre o conjunto de Fornos de Cal e respetivas estruturas conexas, durante a fase de construção e
exploração e a alteração do enquadramento visual deste conjunto na fase de exploração, decorrente da
implementação do projeto.
8. Em face do exposto, não é possível emitir um parecer favorável ao projeto de Execução
apresentado para a CS e para o Projeto da LE, em fase de Estudo Prévio sem que sejam:
 Clarificadas todas as questões relacionadas com o património cultural, nomeadamente:
- Relativas à existência de disparidades e lacunas na documentação apresentada no EIA, nos
Elementos Adicionais, nos elementos complementares e no RFTA revisto (conteúdo do texto, tabelas
e anexos) nomeadamente: Divergências nas tabelas e anexos apresentados quanto à inserção na
área de incidência do projeto, ao valor cultural e à classificação da mesma ocorrência; persistência de
designações distintas do nome do projeto e para a mesma ocorrência;
 Carta de Ocorrências Patrimoniais (enviada em 4 de junho) – Esclarecer se as diferenças
verificadas na localização das ocorrências são da autoria dos responsáveis pelo fator património
cultural e alicerçadas na correção de sua posição real no terreno ou decorrentes de nova prospeção.
 Atualização da Carta de Ocorrências Patrimoniais com a implantação da totalidade das
ocorrências (incluir a numeração e as áreas de delimitação). A cartografia deve ser complementada
com a apresentação de quadro síntese com a distância das distintas componentes dos projetos
(incluindo dos acessos) ao limite exterior das ocorrências patrimoniais.
 Carta de Condicionantes revista e atualizada com a implantação e identificação de todas as
ocorrências patrimoniais inventariadas (incluir numeração das ocorrências), sobrepostas ao projeto
da CF e da LE, devendo esta última incluir os respetivos acessos.
 Retificadas as discrepâncias de projeto nomeadamente quanto à efetiva área prevista ocupar pela
subestação coletora;
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 Adotadas novas soluções de projeto para:
 Implantação da subestação coletora, relocalizando-a, de forma a garantir a salvaguarda do
conjunto edificado da Quinta do Falcão de Cima (Ocorrência patrimonial n.º 5E).
 Assegurar uma área de proteção visual em redor da Quinta do Falcão de Cima, estabelecendo
para o efeito um perímetro de dimensão a definir com base no estudo da estrutura da antiga Quinta
de Feição rural e respetivas componentes vivas e inertes, incluindo as antigas reminiscências rurais
hidráulicas (ponte, poços, cisternas, tanques, levada e açudes), garantindo desta forma a salvaguarda
dos valores patrimoniais em presença;
 Assegurar a salvaguarda da integridade física e visual do conjunto de Fornos de Cal, ponderando
aprofundar o estado do conhecimento destas estruturas, dada a sua relevância patrimonial à escala
municipal (e evitar danos que possam ocorrer de modo involuntário na fase de obra e na fase de
exploração) através de:
a. Delimitação de um perímetro de proteção permanente de cada unidade de forno de cal, tendo
em vista a respetiva salvaguarda física e proteção visual (a delimitação da ocorrência n.º 3C deve
incluir as estruturas conexas já conhecidas [ocorrência 4E] e demais estruturas que possam surgir,
associadas àquela unidade de produção de cal);
b. Estudo patrimonial e registo documental das ocorrências 1A, 2B, 3C, D (caso relocalizada) e 4E,
incluindo a prévia desmatação manual de toda a área e remoção dos entulhos existentes,
acompanhada por arqueólogo. Este estudo permitirá ter uma noção mais precisa da dimensão da
área ocupada por este conjunto, tendente a estabelecer uma área de proteção, contribuído para a
proteção e valorização deste relevante conjunto patrimonial.
 Ocorrência Nºs 1A, 2B, 3C, 4E, 6, 7, 8, J e K – Na fase de elaboração do Projeto de Execução da LE,
deverá aplicar-se o ajuste da localização das componentes do projeto com incidência no solo,
consignando o afastamento do respetivo traçado, de forma a eliminar a interferência direta sobre as
ocorrências de interesse cultural e visando a sua conservação in situ. Proceder a nova prospeção na
área onde presumivelmente passará a via de época romana (Oc. K) e proceder a ajustes em
conformidade (caso aplicável).
Em síntese, da análise do fator ambiental Património Cultural, considera-se não estarem reunidos os
elementos indispensáveis para a emissão de parecer favorável ao Projeto do Parque Solar Escalabis e ao
projeto da LE aérea, devendo para o efeito ser clarificadas as questões relativas ao património cultural e
desenvolvidas as alterações ao projeto necessários à salvaguarda do património cultural em presença.

5.10. SAÚDE HUMANA
5.10.1. CARACTERIZAÇÃO
A envolvente à área do projeto de implementação do Parque Solar ESCALABIS, é caracterizada por
habitações dispersas e por pequenas localidades, das quais se destacam devido à sua proximidade ao
projeto, a localidade de Casal de Além, Cabeço dos Ferreiros, Casal da Charneca e Vila Chã de Ourique.
Relativamente aos descritores Qualidade do Ar e Ruído Ambiente, foram efetuadas caracterizações da
área de estudo com base em inventário, caracterização das fontes de poluição mais significativas e
condições de dispersão, na medida em que não existem, na região, estações de medição da qualidade
do ar. A nível do ambiente sonoro/ ruído foi realizada a caracterização do local com base em
levantamentos acústicos in situ.
Em fase de exploração, as fontes de ruído são referentes aos equipamentos instalados, subestação e
linhas elétricas instaladas.
A instalação em apreço está associada à ocorrência de impactes positivos significativos, que se farão
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sentir maioritariamente ao nível dos aspetos socioeconómicos, nomeadamente à valorização do
emprego de mão-de-obra local em fase de construção.
Relativamente ao descritor Saúde Humana, nos documentos apresentados na resposta ao Pedido de
Elementos Adicionais ao EIA, Anexo 5 do Aditamento, é referido que o projeto em análise visa a
produção de energia a partir de uma fonte renovável o que implicará reduzidas afetações ao nível de
aspetos que podem estar diretamente associados a afetações potenciais na Saúde Humana.
5.10.1.1 VIGILÂNCIA - VERTENTES AMBIENTAIS RELEVANTES
Água
A água a utilizar na fase de construção será transportada para o local através de veículos autotanques e
terá origem na rede de abastecimento público ou em origem devidamente licenciada, devendo a
verificação dessa origem e licenciamento ser analisada, como está previsto, no âmbito do
Acompanhamento Ambiental da obra.
Relativamente à fase de exploração, a água que servirá a casa de banho da casa de controlo será
armazenada num reservatório existente. Esse reservatório, com capacidade de 1000 L, será igualmente
alimentado através de veículo autotanque, com origem devidamente controlada.
Águas Residuais
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Não existindo infraestruturas de drenagem de águas residuais domésticas nas proximidades do edifício a
construir, a instalação será dotada de uma fossa sética estanque. O número de trabalhadores variará
entre 1 e 5, não se prevendo que a sua permanência seja em simultâneo ou sujeitos a um período
normal de trabalho, nas instalações do Parque Solar, de oito horas por dia. A fossa sética será sujeita a
cerca de três limpezas por ano, através de empresas certificadas para o efeito, como a Águas de
Santarém – EM, SA.
Ruído e Qualidade do Ar
Na fase de construção, no que se refere à qualidade do ar, poderão ocorrer impactes associados à
instalação dos estaleiros, operações de desmatação, movimento de terras, preparação do terreno,
abertura de acessos e valas e construção das infraestruturas. Os impactes decorrerentes são
minimizáveis através da adoção de medidas adequadas, tais como, a aspersão regular nos locais onde
estarão a decorrer as atividades que mais geram emissões de poeiras.
O aumento temporário de tráfego de veículos, no local de implantação do projeto contribuirá para um
aumento das emissões de poluentes (NOx e CO) para a atmosfera. Ao longo da empreitada a circulação
de veículos apresentará oscilações, prevendo-se, que os primeiros meses, face ao transporte dos
materiais para estaleiro, coincidam com maior volume de tráfego associado à empreitada.
Relativamente ao ruído, em fase de exploração, as suas fontes referem-se aos equipamentos instalados,
subestação e linhas elétricas instaladas.
5.10.2. SAÚDE HUMANA
O funcionamento do Parque Solar terá uma ausência de processamento de combustíveis fósseis, uma
inexistência de consumos apreciáveis de energia, uma diminuta produção de resíduos e um inexistente
impacte ambiental negativo, nomeadamente ao nível da qualidade da água, ambiente sonoro e
qualidade do ar.
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5.10.3. PARECER SANITÁRIO
5.10.3.1 VIGILÂNCIA – VERTENTES AMBIENTAIS RELEVANTES
Água
a) Deverá ser conhecida a qualidade da água destinada a consumo humano (ACH) que será fornecida aos
trabalhadores, bem como a qualidade da água utilizada nas instalações sanitárias, dado que a água
utilizada para lavagem das mãos deverá ser ACH.
b) No caso da origem da água destinada a consumo humano ser proveniente de uma captação
subterrânea particular para abastecimento da cisterna de água, deverá ser dado cumprimento a:
1. A captação deverá possuir Título de Utilização de Recursos Hídricos (TURH) cujo destino final seja:
água para consumo humano;
2. A água deverá ser submetida a tratamento de desinfeção com adição de hipoclorito de sódio. Deverá
ser garantido que a água seja entregue com um residual de cloro entre 0,2 e 0,6 mg/L (que funcionará
como barreira sanitária a qualquer contaminação);
3. Deverá existir um Programa de Controlo de Qualidade da Água, que inclua os parâmetros definidos no
Decreto-Lei nº 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 07 de dezembro;
4. Deverá ser dado cumprimento ao artigo 4.º da Portaria n.º 702/2009 de 6 de julho relativamente à
existência de perímetro de proteção das captações. Trata-se de um pressuposto para minimizar o risco
de contaminação das mesmas, o qual poderá ter impactes na saúde dos trabalhadores, sendo
importante para o descritor Saúde Humana, uma vez que os trabalhadores poderão utilizar a água para
consumo humano (por exemplo, lavar as mãos nas instalações sanitárias);
c) Deverão ser implementados procedimentos adequados para a limpeza e desinfeção periódica do
reservatório de água;
d) Caso seja instalado um balneário para os trabalhadores e caso a água quente sanitária seja aquecida
por termoacumulador ou outro sistema de acumulação de água, deverá a empresa implementar um
programa de prevenção e controlo da bactéria Legionella, com vista à salvaguarda dos valores de saúde
pública dos seus trabalhadores.
Águas Residuais e Resíduos
a) As águas residuais armazenadas na fossa sética estanque devem ser recolhidas e enviadas para
destino final adequado, tal como o indicado no EIA.
b) Os resíduos resultantes da fase de construção do parque solar e da fase de exploração,
nomeadamente gerados no edifício da subestação, deverão ser separados em recipiente próprio e
encaminhados para destino adequado.
c) De salientar que o armazenamento temporário de resíduos deve garantir a minimização de riscos,
nomeadamente para a saúde e o ambiente, respeitando todas as regras de segurança, garantindo que
todos os resíduos produzidos na exploração passíveis de difundir contaminações deverão ser
armazenados em locais devidamente impermeabilizados e sem possibilidade de transbordo em caso de
eventos de precipitação e potenciais escorrências, devendo ter em consideração a classificação do
resíduo em termos da LER (Portaria n.º 209/2004, de 3 de março), bem como as características que lhe
conferem perigosidade e ser assegurada a adequada ventilação dos locais de armazenagem, evitando a
libertação de gases e odores.
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Ambiente Sonoro e Campos Eletromagnéticos
Relativamente ao ruído, a fase de exploração é caracterizada pelo normal funcionamento do Parque
Solar, estando as fontes de ruído associadas aos equipamentos instalados no parque solar, à subestação
e às linhas elétricas instaladas.
Não é previsível que, em nenhum dos recetores sensíveis avaliados, os níveis sonoros ultrapassem os
valores limites de exposição para zonas mistas e não definidas, não sendo expectável que influenciem de
forma significativa os recetores sensíveis.
Os equipamentos deverão cumprir o disposto no Decreto-Lei n.º 221/2006, de 8 de novembro, que
aprova o Regulamento das Emissões Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilização no
Exterior.
No que se refere a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos, deve ser dado cumprimento ao
indicado no EIA, nomeadamente dos critérios de minimização e de monitorização da exposição da
população, de acordo com o Decreto-Lei n.º 11/2018, de 15 de fevereiro.
5.10.3.2 EFEITOS NA SAÚDE HUMANA
De acordo com documentos da União Europeia e da Organização Mundial de Saúde, a saúde humana,
sendo muito abrangente, é muito dependente do projeto em estudo. Assim, a saúde humana deve ser
considerada no contexto de outros fatores incluídos na EIA, ou seja, no contexto de outras questões da
saúde relacionadas com o ambiente, como sejam:
a. Os efeitos na saúde humana causados pela libertação de substâncias químicas tóxicas no
ambiente;
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b. Os efeitos causados pelas alterações nos fatores de risco com origem no ambiente como seja a
poluição do ar, da água, o ruído/vibração, a contaminação do solo, os alimentos, o habitat
construído (desde a habitação, ao local de trabalho, passando pelos locais de lazer) e identificados
no EIA;
c. As alterações nas condições de vida e de bem-estar humanos, identificadas no âmbito da
componente socioeconómica do EIA.
Em termos de efeitos negativos para a qualidade de vida das populações que habitam na envolvente sob
o ponto de vista social, está associado à incomodidade gerada pelos painéis solares, em termos de
efeitos visuais.
A circulação de veículos na fase de construção causa incómodo nas povoações atravessadas ou naquelas
que se encontram na envolvente das vias mais frequentemente utilizadas. Além do incómodo, poderão
ocorrer situações de congestionamento de tráfego e a degradação do pavimento das vias utilizadas por
estes veículos.
Relativamente aos trabalhadores do Parque Solar Escalabis:
a. Na fase de obra deverá ser cumprido o Decreto-Lei n.º 273/2003 de 29 de outubro que estabelece
regras gerais de planeamento, organização e coordenação para promover a segurança, higiene e
saúde no trabalho em estaleiros da construção, bem como a Portaria n.º 101/96 de 3 de abril que
regulamenta as prescrições mínimas de segurança e de saúde nos locais e postos de trabalho de
estaleiros temporários ou móveis;
b. Devem ser assegurados os serviços de segurança e saúde no trabalho - SSST, dando cumprimento
à Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro (Código do Trabalho), com as devidas alterações, à Lei n.º
102/2009, de 10 de setembro (Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho),
com as devidas alterações, e à Portaria n.º 71/2015, de 10 de março (Ficha de Aptidão de Exame
de Saúde), no que diz respeito à organização e funcionamento das atividades de segurança e
saúde no trabalho, concretamente:
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 À criação do serviço de segurança e saúde no trabalho, podendo recorrer a empresa(s)
externa(s);
 À avaliação dos riscos profissionais para a saúde dos trabalhadores e segurança no local de
trabalho e, em concordância, seja realizada adequada vigilância ao seu estado de saúde;
 Seja realizada adequada vigilância ao estado de saúde dos trabalhadores, em função
avaliação dos riscos profissionais para a saúde e segurança no local de trabalho;
 À informação aos trabalhadores sobre os riscos a que estão sujeitos no desempenho das suas
funções, devendo para tanto ser proporcionado formação adequada.
c. Deverá ser cumprida a sinalização de segurança e saúde, de acordo com o Decreto-Lei nº141/95,
de 14 de junho e a regulamentação introduzida pela Portaria nº1456-A/95, de 11 de dezembro;
d. Deverá existir uma caixa de primeiros socorros e esta deverá estar devidamente equipada,
sugerindo-se, para o efeito, a consulta da Orientação Técnica n.º 1/2010 da Direcção-Geral de
Saúde;
e. A exploração deverá cumprir a legislação em vigor no que se refere a Segurança contra Incêndios Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro (Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em
Edifícios, SCIE), alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015 de 09 de outubro, e Portaria n.º
1532/2008, de 29 de dezembro (Regulamento Técnico de Segurança contra Incêndio em Edifícios).
5.10.4. CONCLUSÃO
Face ao exposto e no que à vertente saúde humana diz respeito, considera-se que o projeto poderá
merecer parecer favorável, condicionado ao cumprimento da lei em matérias relacionadas com
Qualidade da Água, resíduos, ambiente sonoro e campos eletromagnéticos, segurança e saúde no
trabalho, segurança contra Incêndios.

6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

A única entidade que se pronunciou, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidade externa à CA,
foi a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT, ver Anexo 3) que
referiu vários aspetos, entre os quais se destacam:
 Tendo em conta a carta de ordenamento verifica-se no PDM do Cartaxo a classe de Espaço
Agrícolas nas categorias Área agrícola da RAN, outras áreas agrícolas e Área agro-pastoril e classe
de Espaço Florestal na categoria de Áreas florestais de produção (montado de Sobro e outras
matas de produção) no PDM de Santarém as classes Espaços agroflorestais e Espaços
agroflorestais (integrados na RAN);
 De acordo com a planta de condicionantes do Cartaxo as infraestruturas do Parque Solar e a linha
elétrica não se localizam em área RAN;
 No que diz respeito à planta de condicionantes de Santarém verifica-se que a instalação do Parque
Solar e linha elétrica intersetam áreas integradas na RAN nomeadamente ao nível dos módulos
fotovoltaicos (96 m2), caminhos (a construir e existente — 6.426 m2), valas de cabos (4.603 m2) e
os apoios da linha elétrica n.º 2, 3, 17 e 18 (dados retirados do "Quadro 3 - Áreas de
impermeabilização, implantação e construção para a categoria de espaço" do Aditamento ao EIA:
"PS_ESCALABIS_RESPOSTA_PED_ ELEMENTOS_ADICIONAIS_Parte1");
 Verifica-se ainda que a área de intervenção não se insere em qualquer área protegida ou de
reserva da esfera de competências desta Direção Regional, nomeadamente no âmbito do
Programa de Ação para a Zona Vulnerável a nitratos de origem agrícola do Tejo e da servidão
administrativa consubstanciada no regime jurídico das Obras de Aproveitamento Hidroagrícola;
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 Predominam na área do projeto, tanto no Parque Solar como no do Corredor da linha Elétrica,
solos do tipo Argiluviados Pouco Insaturados e com uma expressão mais reduzida identificaram-se
solos podzolizados, solos incipientes, solos litólicos e solos calcários;
 Em termos de Capacidade de Uso do Solo, a área está maioritariamente classificada com solos da
classe C com capacidade de uso mediana e com limitações acentuadas; e solos da classe D
apresentando limitações acentuadas a muito severas no concerne à utilização agrícola, sendo
aptos apenas para a exploração florestal;
 Na área do Parque predomina a classe florestal através da presença de eucalipto de produção e
pequenas manchas montado de sobreiro, e com menor expressão culturas como a vinha e olival.
Na área do Corredor da Linha Elétrica, identificam-se ocupações diversificadas como a agricultura,
dominando a floresta com o eucaliptal e a pastagem e com menor expressividade a vinha e olival;
 Os Estudos apresentados incluem uma caracterização adequada da área do projeto e respetiva
envolvente, em termos dos tipos de solos, respetivas capacidades de uso, ocupações culturais e
usos atuais dos mesmos, e das condicionantes legais relacionadas com as competências desta
DRAP;
 Esses Estudos incluem ainda uma avaliação satisfatória dos impactes ambientais resultantes das
fases de exploração e de desativação, em termos dos descritores acima citados, incluindo os
impactes cumulativos resultantes da implementação do projeto em conjugação com os das
atividades agropecuárias, e outras, instaladas na envolvente;
 Considera-se também que os Estudos apresentados incluem a definição de medidas de
minimização e de monitorização considerada adequada, tendo em conta os impactes ambientais
esperados e respeitantes aos descritores anteriormente mencionados;
56

 Atento o acima exposto e nos termos e para efeitos do disposto no n.º 5 e 7 do artigo 14.° do
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 1528/2017, de 11 de dezembro, esta Direção Regional de Agricultura e Pescas emite parecer
desfavorável (…) por não ter ficado demonstrado a conformidade no disposto dos artigos 22°, 230
e 25° do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16
de setembro, que publicou o atual regime jurídico da RAN.
Na sequência da informação veiculada e acima sintetizada, a CA integrou as recomendações da DRAPLVT
nas condicionantes apresentadas no capítulo final do presente parecer.

7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, na
atual redação, procedeu-se à Consulta Pública do projeto, em fase de projeto de execução, para o
"Parque Solar Escalabis”.
De acordo com o definido naquele diploma legal e com a aplicação do estipulado no Decreto-Lei n.º 10A/2020, de 13 de março, que estabeleceu medidas excecionais e temporárias relativas à crise do
coronavírus, a Consulta Pública decorreu durante 60 dias úteis, de 13 de Fevereiro a 08 de Maio de
2020.
O prazo alargado da Consulta Público prende-se com a aplicação do estipulado no Decreto-Lei n.º 10A/2020, de 13 de março, que estabeleceu medidas excecionais e temporárias relativas à crise do
coronavírus. Neste sentido, a APA prorrogou o prazo das consultas públicas que estavam a decorrer, de
forma a garantir a sua realização pelo mesmo período legal não coincidente com o da suspensão dos
prazos.
Foram recebidas 10 exposições com a seguinte proveniência:
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- Direção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural;
- Autoridade Nacional de Aviação Civil;
- Autoridade Nacional de Comunicações;
- Estado Maior da Força Aérea;
- EDP- Energia, S.A.;
- Rede Elétrica Nacional, S.A.;
- Direcção-Geral do Território;
- Três Cidadãos.
A Direcção-Geral de Agricultura e Desenvolvimento Rural (DGADR) informa que este projeto não
interfere com quaisquer áreas, estudos ou projetos no âmbito das suas atribuições pelo que não se opõe
implementação do Projeto.
A Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) informa que as áreas, tanto do Parque Solar, como a do
corredor da linha elétrica de ligação à Subestação de Santarém, não são abrangidas por qualquer
servidão aeronáutica civil que possa ser prejudicada por este projeto.
Verifica, no caso da Linha Elétrica, a necessidade do cumprimento das condições de balizagem diurna e
luminosas previstas na Circular de Informação Aeronáutica (CIA) 10/03, de 6 de Maio – “Limitações em
Altura e Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea”.
A Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM) verificou a inexistência de condicionantes de
natureza radioelétrica aplicáveis no local em causa (Decreto-Lei n.º 597/73, de 7 de Novembro), pelo
que não coloca objeção à implementação do projeto.
O Estado Maior da Força Aérea (EMFA) informa que o projeto não se encontra abrangido por qualquer
Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há inconveniente na sua concretização.
Relativamente à Linha de Muito Alta Tensão, a 220kV, poderá constituir obstáculo aeronáutico, pelo que
deverá ser comunicado à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto final com a indicação das
coordenadas de implantação e altitudes máximas de cada apoio. Informa, ainda, que a balizagem
aeronáutica deverá de acordo o descrito na Circular de Informação Aeronáutica 10/2003,de 6 de Maio
da ANAC.
A EDP - Energia, S.A. informa que na zona existem infraestruturas elétricas na zona de projeto,
infraestruturas estas que estão integradas na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) e concessionadas à
EDP Distribuição.
Devem ser cumpridas os seguintes pressupostos:
1 - No decorrer de eventuais trabalhos, na proximidade das infraestruturas existentes, deverão ser
salvaguardadas as distâncias previstas na legislação, nomeadamente nos artigos 28º, 29º e 30º do
Decreto Regulamentar n.º1/92;
2 - Preservar os corredores e zonas de proteção das linhas aéreas de Média Tensão existentes
considerando para o efeito as distâncias previstas no ponto 2 do artigo 28º do decreto regulamentar n.º
1/92;
3 - Caso se verifique a necessidade de alterar alguma infraestrutura elétrica existente, por abertura de
novas vias de circulação ou construção e/ou ampliação de edificações, deverão solicitar atempadamente
a intervenção das mesmas. As intervenções em causa serão enquadradas de acordo com o Decreto-Lei
nº 43335, de 19 de novembro de 1960;
4 – Face à existência de infraestruturas elétricas nas proximidades, caso o requerente o entenda, poderá
solicitar o acompanhamento por parte da EDP Distribuição de eventuais trabalhos, podendo ser
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utilizados os canais disponibilizados para o efeito, nomeadamente o que se encontra em
www.edpdistribuicao.pt.
Alerta, ainda, para a necessidade de sobretudo durante o decorrer dos trabalhos, serem tomadas todas
as precauções de modo a evitar a aproximação de pessoas, materiais e equipamentos a distâncias
inferiores à prevista no Decreto Regulamentar 1/92 de 18 de fevereiro, sendo o promotor e a entidade
executante considerados responsáveis civil e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes, que
venham a verificar-se como resultado do incumprimento da distância de segurança.
A Rede Elétrica Nacional, S.A. (REN) relativamente ao projeto em avaliação, considera:
1. Interferências com a Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT)
A REN é a concessionária da RNT em regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e
subestações de tensão superior a 110 kV, as interligações, as instalações para operação da rede e a
rede de telecomunicações de segurança.
A constituição das servidões destas infraestruturas decorre do Regulamento de Licenças para
Instalações Elétricas aprovado pelo decreto-lei nº 26852, de 30 de julho de 1936, com as alterações
introduzidas pelo DL nº 446/76, DL 186/90 e decreto regulamentar 38/90.
A servidão de passagem associada às linhas de passagem da RNT consiste na reserva de espaço
necessário à manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculo, considerados
os condutores das linhas nas condições definidas pelo “Regulamento de Segurança de Linhas Aéreas
de Alta Tensão” (RSLEAT), aprovado pelo Decreto Regulamentar 1/92 de 18 de Fevereiro. Ao abrigo
do RSLEAT está também definida uma zona de proteção da linha com uma largura máxima de 45
metros centrada no seu eixo, na qual são condicionadas ou sujeitas a autorização prévia algumas
atividades.
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Neste projeto, informam que existe uma sobreposição entre o extremo sudeste do Parque Solar e a
Linha Carregado-Santarém, a 220 kV, estando o apoio 73 desta infraestrutura no interior da zona de
intervenção.
2. Condicionantes impostas pelas servidões da RNT
Face à sobreposição do Parque Solar com uma estrutura da RNT (Linha Carregado-Santarém, a 220
kV) e respetiva servidão, o promotor deve respeitar integralmente as condições definidas no
documento “ Compatibilização de Centrais Fotovoltaicas com as infraestruturas da RNT”, de onde
se destacam:
a) Área disponível de 20 x 20 metros centrada nos apoios para uma eventual grande conservação
dos equipamentos;
b) Acesso livre a cada apoio com uma largura mínima de 5 metros;
c) No que respeita aos trabalhos a realizar na proximidade da linha de muita alta tensão aqueles
devem ser acompanhados por técnicos da REN para que sejam garantidas as condições de
segurança, durante a sua execução. A REN deverá ser informada da sua ocorrência, pelo menos, 15
dias úteis de antecedência.
Relativamente à implantação da linha de 220 kV que irá interligar o Parque Solar com a subestação
de Santarém da RNT, deve ser tido em consideração:
d) Em qualquer situação de paralelismo com as linhas da RNT deve ser considerado um
afastamento mínimo de 45 metros entre eixos de linhas;
e) Caso a implementação da nova linha de 220 kV obrigue a modificações de linhas da RNT é
necessária a autorização do concedente (DGEG);
f) No que respeita aos trabalhos a realizar na proximidade da linha de muito alta tensão aqueles
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devem ser acompanhados por técnicos da REN para que sejam garantidas as condições de
segurança, durante a sua execução. A REN deverá ser informada da sua ocorrência, pelo menos, 15
dias úteis de antecedência.
3. Condicionantes impostas na chegada e ligação às Subestações da RNT
A ligação da nova linha de 220 kV à subestação de Santarém será realizada no último painel
disponível e já licenciado para o efeito, no lado nascente da instalação. A representação desta
ligação do desenvolvimento do último troço da linha nas peças desenhadas do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) em análise, à chegada à subestação, estão em linha com o definido entre o
promotor e a REN.
Assim, a REN informa que não existe objeções à implementação deste projeto, desde que sejam
garantidas as condições acima expostas.
A Direção-Geral do Território (DGT) informa que relativamente à Rede Geodésica Nacional (RGN) e
todas as Marcas de Nivelamento pertencentes Rede de Nivelamento Geométrico de Alta Precisão
(RNGAP) são da sua responsabilidade. A RGN e a RNGAP constituem os referenciais oficiais para os
trabalhos de georreferenciação realizados em território nacional e encontram-se protegidos pelo
Decreto-Lei n.º 143/82, de 26 de Abril.
Relativamente à RGN deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos, que é constituída por uma
área circunjacente ao sinal, nunca inferior a 15 metros de raio e assegurado que as infraestruturas a
implantar não obstruem as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação.
Informa, que dentro desta área de estudo abrangida pelo Projeto existem dois vértices geodésicos,
denominados “Casal Falcão” e “Encarnado”, pertencentes ambos à folha 31 A das SCN 1:50 000.
Relativamente à RNGAP não existem marcas de nivelamento dentro do limite da área de estudo do
Parque Solar e do corredor da linha elétrica. A informação sobre a localização dos vértices geodésicos da
RGN e das marcas de nivelamento da RNGAP pode ser obtida através dos serviços WMS ou WFS em:
http//www.dgterritorio.pt/dados_abertos/geodesia.
No âmbito da Cartografia informa que nada há a obstar à presente documentação que foi
disponibilizada.
No âmbito da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) refere que existem figuras onde estão
representados os limites administrativos, bem como referência à versão da CAOP (2017). No entanto nas
peças desenhadas apresentadas, os limites administrativos não se encontram representados nem existe
referência os mesmos na legenda. Também, não existe referência à versão da CAOP na legenda.
Recomenda que as peças desenhadas contenham a representação dos limites administrativos, concelho
e freguesia e a referência na legenda aos mesmos, bem como a referência à CAOP utilizada.
O parecer desta entidade é favorável, no entanto deverá ter-se em consideração o mencionado
relativamente à Rede Geodésica e o recomendado em relação aos limites administrativos.
A cidadã, Cláudia Freitas Moinha discorda da implementação do Projeto, referindo que:


Para produzir uma pequena quantidade de energia vai ocupar uma grande área de terreno
essencial para a agricultura e classificado como Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica
Nacional. A destruição do coberto vegetal também vai matar a fauna, nomeadamente, os
anfíbios e répteis que vivem neste habitat.



Seria muito positivo que estes painéis solares fossem colocados nas coberturas de construções
já existentes de forma a evitar a ocupação de terras agrícolas, o desmatamento do coberto
vegetal e o aumento da impermeabilização dos solos que é fundamental para responder à
emergência climática e combater o efeito de estufa e o aquecimento global da Terra.

O cidadão, Nuno Soares discorda do projeto em avaliação mencionando que:

“Parque Solar Escalabis”, projeto de execução

59

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3311



O traçado da linha proposto atualmente, não faz qualquer sentido, senão para servir unicamente
os interesses económicos e pondo de parte os interesses das populações. Existe um traçado de
autoestrada que a linha pode acompanhar até ao seu destino, sem pôr em causa o bem-estar e
segurança das populações.



Na zona da Freguesia da Póvoa da Isenta, local da sua residência, passa por uma zona de
infraestruturas consideradas sensíveis (habitação permanente), que poderá ser evitado
mantendo-se o acompanhamento da A1 até ao destino final.



Se é para iniciar um novo projeto sustentável, tal como vem referido na documentação do
Projeto, então convém fazê-lo como deve ser, mitigando todos os impactes negativos que dai
possam surgir.

O cidadão, José Barreto mostra a sua discorrência relativamente ao projeto referindo que o Parque
Solar ESCALABIS não se pode transformar em “três centrais fotovoltaicas”. Mencionado que estas três
centrais solares não foram devidamente licenciadas, concluindo que neste procedimento se encontram
algumas irregularidades pelo que o mesmo não deverá avançar.
Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, tecem-se os seguintes
comentários:
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Quanto à ANAC e ao EMFA salienta-se a obrigatoriedade de assegurar o disposto na Circular de
informação Aeronáutica - CIA 10/03, de 6 de Maio (Limitação em Altura e Balizagem de
Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea) e de garantir o envio, para validação, do projeto de
balizagem;



Em relação às interferências com a Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT) devem ser
cumpridas as indicações da REN;



No que se refere às questões apresentadas pela DGT, salienta-se que deve respeitada a zona de
proteção dos dois vértices geodésicos existentes na área de projeto, denominados “Casal
Falcão” e “Encarnado”, e assegurado que as infraestruturas a implantar não obstruem as
visibilidades das direções constantes das respetivas minutas de triangulação. Quanto às peças
desenhadas recomenda-se que de futuro devem conter a representação dos limites
administrativos, concelho e freguesia e a referência na legenda aos mesmos, bem como a
referência à CAOP utilizada.



Quanto às questões apresentadas por alguns cidadãos importa esclarecer que o presente
procedimento de AIA, visa precisamente definir as disposições consideradas necessárias para
evitar ou, pelo menos, minimizar os impactes negativos do projeto.

Face aos resultados da consulta pública, considera-se que muitas das questões apresentadas podem ser
salvaguardadas com a implementação das condicionantes, medidas e planos de monitorização
constantes da presente decisão.

8.

CONCLUSÃO FINAL

O projeto visa efetuar a instalação de um Parque Solar num terreno com cerca de 568 ha, localizado na
freguesia de Vila Chã de Ourique e União das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, no concelho do
Cartaxo e na freguesia de Almoster, no concelho de Santarém. O Parque Solar Escalabis pretende
agregar e ampliar as áreas de 3 centrais fotovoltaicas (Encarnado, Casal do Paúl e Alforgemel) que,
embora detentoras de licenças de produção, emitidas pela DGEG, não foram concretizadas.
A componente solar do projeto será essencialmente composta por: módulos fotovoltaicos
(662.904 unidades), instalação elétrica de média tensão, a subestação coletora, postos de transformação
(PT), postos de seccionamento (PS), caminhos internos e vedação. A energia elétrica produzida no
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campo fotovoltaico é convertida em corrente alternada pelos inversores, sendo elevada para média
tensão nos PT. A energia transformada em média tensão (20 kV) é conduzida desde os PT até aos PS, os
quais ligarão, por sua vez, à subestação coletora a 20 kV/220 kV.
Uma nova Linha Elétrica a 220 kV, com uma extensão de cerca de 8.844 m, irá permitir a ligação da
subestação coletora do Parque Solar à rede nacional de distribuição de energia, neste caso a Subestação
de Santarém. Esta linha atravessará a freguesia de Vila Chã de Ourique, no concelho do Cartaxo e as
freguesias de Almoster, Póvoa da Isenta e União das freguesias da cidade de Santarém, no concelho de
Santarém. As principais componentes da Linha Elétrica serão: cabos condutores, cabos de guarda,
cadeias de isoladores, apoios (num total de 31), fundações dos apoios e respetivos circuitos de terra.
O projeto terá uma capacidade instalada total de 189 MWp (capacidade de ligação de 135 MVA),
estimando-se uma produção de cerca de 390 GW h/ano.
No que se refere à calendarização dos trabalhos, prevê-se que os trabalhos de construção da central se
prolonguem por 10 meses. Estima-se que, por sua vez, a fase de exploração tenha uma duração de cerca
de 30 anos.
Do ponto de vista do Ordenamento do Território, importa referir que o projeto não colide diretamente
com as orientações estratégicas do PROT OVT, para o local.
Nos termos do PDM do Cartaxo em vigor constata-se que a área de intervenção do projeto recai na
classe de “Espaço Canal”, na classe de “Espaço florestal”, como “Montado de sobro” e “Outras matas de
produção” e na classe de ”Espaço Agrícola” como “Área Agrícola da RAN”. Considera-se que a pretensão
poderá ter enquadramento, na alínea c) do n.º1 do artigo 30.º e na alínea c) do n.º1 do artigo 35.º. já
que a Câmara Municipal poderá permitir Infraestruturas e equipamentos de aproveitamento do
potencial ecológico, designadamente unidades produtoras de energias renováveis. Em Espaço Canal,
julga-se não haver inconveniente na implementação de infraestruturas salvaguardado que seja o
parecer das Infraestruturas de Portugal.
Face ao disposto no PDM de Santarém, considera-se que a pretensão poderá ter enquadramento em
Espaço Agroflorestal e em Espaço Canal rodoviário, onde são usos compatíveis designadamente
Infraestruturas e Equipamentos, salvaguardados os regimes que impendem sobre o local (REN e ou
RAN), e considerando que a Câmara Municipal, poderá autorizar a construção de equipamentos públicos
ou privados de interesse municipal reconhecido se, pela sua natureza ou especificidade, os mesmos não
puderem ser instalados em espaço urbano ou urbanizável.
No que se refere à Reserva Ecológica Nacional (REN) serão afetadas áreas da tipologia Máxima
infiltração e de Cabeceiras de linhas de água (concelho do Cartaxo) e Áreas de Máxima infiltração,
Cabeceiras de linhas de água e Áreas Ameaçadas pelas Cheias – que correspondem atualmente à
tipologia “áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos (AEIPRA)” (concelho de
Santarém). Contudo, uma vez que as afetações serão muito localizadas e tendo em consideração a
tipologia do projeto, considera-se que se encontram salvaguardadas as funções das tipologias em
presença.
No que se refere à Reserva Agrícola Nacional (RAN), verifica-se que a instalação do Parque Solar e linha
elétrica intersetam áreas integradas na RAN definidas na planta de condicionantes de Santarém,
nomeadamente ao nível dos módulos fotovoltaicos (96 m2), caminhos (a construir e existente — 6.426
m2), valas de cabos (4.603 m2) e os apoios da linha elétrica n.º 2, 3, 17 e 18. Em consequência desta
afetação, a Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAPLVT) emitiu parecer
desfavorável ao projeto (ver Anexo 2), enquanto entidade externa com competências na matéria.
Os principais impactes na Geologia ocorrem na fase de construção e estão associados a movimentações
de terras e execução de fundações e de acessos, sendo classificados como pouco significativos,
permanentes, negativos, diretos, certos, irreversíveis. Uma vez que as escavações previstas serão, em
princípio, pouco profundas e não originarão taludes ou aterros significativos, a afetação das formações
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geológicas que ocorrem no local deverá assim ser reduzida. Em termos de afetação e risco geotécnico,
considerando as melhores normas de projeto e de construção, e com apoio geotécnico adequado,
considera-se que estes riscos podem ser ultrapassados. Não se preveem impactes para a fase de
exploração.
As principais ações potencialmente geradoras de impactes negativos nos Recursos Hídricos superficiais
ocorrem essencialmente na fase de construção, devido à execução dos trabalhos de desmatação do solo
e circulação de maquinaria pesada, à realização de escavações para fundação das estruturas
permanentes e à abertura de novos acessos de obra. Estas ações irão provocar um aumento da erosão
do solo e a alteração das suas condições de permeabilidade, bem como a eventual obstrução temporária
do escoamento superficial. Contudo, estes impactes podem ser minimizados, se adotadas as medidas
adequadas, podendo ser classificados como pouco significativos. Na fase de exploração, haverá uma
concentração da precipitação nas entrelinhas das mesas que poderá potenciar o aumento da velocidade
de escoamento e erosão hídrica, porém a própria vegetação espontânea irá minimizar este impacte.
Quanto aos recursos hídricos subterrâneos é expectável que ocorra uma alteração das condições
naturais de infiltração e uma diminuição da recarga local do aquífero. Saliente-se ainda que as eventuais
intervenções em domínio hídrico e a instalação da Linha Elétrica carecem de emissão de TURH.
As principais atividades geradoras de impactes no Solos e Usos do Solo ocorrem essencialmente na fase
de construção e correspondem aos trabalhos de desmatação e decapagem de terrenos e de
movimentação de terras. Estas atividades tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos,
contudo, dada a mediana a reduzida aptidão dos solos e o facto de estar prevista a decapagem da
camada superficial dos solos na área de implantação do Parque Solar, permite considerar que este
impacte negativo como pouco significativo e minimizável. Na construção ocorrerá ainda a compactação
de solos e poderá verificar-se a poluição do solo, as quais poderão determinar impactes negativos,
pouco significativos e minimizáveis. Não se preveem impactes para a fase de exploração.
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No que respeita à Socioeconomia, na fase de construção, é expectável um impacte positivo ao nível local
associado à dinamização da economia pela aquisição de bens e serviços, significativo e de magnitude
moderada. Em termos de tráfego rodoviário, preveem-se impactes negativos, de magnitude reduzida,
certos, temporários, reversíveis, minimizáveis e localmente significativos, associados ao aumento de
circulação nos caminhos envolvidos, ao transporte dos módulos fotovoltaicos e infraestruturas préfabricadas, à eventual deterioração dos mesmos caminhos bem como ao ruído gerado pelo
funcionamento dos demais veículos e máquinas. Para a fase de exploração, prevê-se um impacte
positivo, e significativo, associado à entrada de energia de fonte renovável na rede elétrica nacional.
Relativamente aos Sistemas Ecológicos, considera-se que a implementação do parque solar poderá
induzir impactes negativos significativos na avifauna, pela possibilidade de ser afetada a reprodução de
diversas espécies. Esses impactes poderão ser minimizados se forem adotadas medidas que
condicionem a época do ano em que se iniciam os trabalhos e em que ocorrem as operações mais
ruidosas e de maior impacto.
Também o reflexo criado pelos painéis solares poderá causar perturbação nas aves e nos morcegos,
sendo possível que ocorram episódios de mortalidade por colisão com estas estruturas.
No que respeita à linha elétrica identifica-se um risco acrescido da possibilidade de colisão para as aves,
embora não se afigure que venha a ser muito significativo, sobretudo se for colocada a sinalização
habitual nesta tipologia de projetos.
Na fase de construção, os impactes no Ambiente Sonoro serão negativos, diretos, temporários e pouco
significativos, e estarão associados às normais atividades construtivas, as quais são obrigadas a cumprir
o estipulado no Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9/2007, de 17 de janeiro). Para a fase de exploração,
existe a possibilidade de incumprimento do critério de incomodidade, estabelecido no RGR, no recetor
R4 o que pode representar um impacte negativo significativo.
Relativamente à Paisagem foram identificados impactes visuais e estruturais negativos, tanto para a fase
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de construção como para a fase de exploração. Para a componente solar, na fase de construção
destacam-se as seguintes ações que se irão prolongar na fase de exploração: afetação do conjunto
edificado da Quinta do Falcão de Cima para construção da Subestação Coletora, a qual implicará um
impacte visual negativo muito significativo e não minimizável e a alteração do enquadramento
paisagístico dos antigos fornos de cal, um impacte negativo que pode ser significativo. Nesta fase referese também a destruição do atual coberto vegetal dominante (floresta de eucalipto) e a sua substituição
por um novo “uso extensivo” – os painéis solares. Com o abate e não replantação do eucaliptal,
eliminam-se também as atuais barreiras vegetais, alterando-se as acessibilidades visuais do local. Apesar
de negativo, este impacte pode ser minimizável podendo, em função das medidas de minimização
adotadas, assumir significâncias variáveis. Quanto à Linha Elétrica Aérea, quer na Fase de Construção
quer na Fase de Exploração, registam-se impactes negativos associados à afetação de áreas de qualidade
visual elevada ou com elevada acessibilidade visual. Contudo, estes impactes poderão ser minimizados
com alguns ajustes de apoios, dentro do corredor definido como Área de Estudo.
Quanto ao Património, do cruzamento dos vários elementos recebidos nas distintas fases de avaliação,
foram detetadas várias incongruências que revelam fragilidades na informação disponível do fator
Património com consequentes problemas de robustez da avaliação de impactes do projeto da CF e da
LE. Estas alterações têm implicações ao nível dos conteúdos do EIA, do Aditamento e dos Elementos
Complementares, bem como relativamente à avaliação de impactes e respetivas medidas de
minimização, pelo que cumpre clarificar as discrepâncias e incoerências, corrigir as lacunas e entregar os
elementos em falta referidos supra.
Relativamente à Saúde Humana, para a fase de construção referem-se os impactes negativos associados
à afetação da qualidade de vida das populações que habitam na envolvente em consequência da
circulação de veículos e maquinaria diversa que, para além do incómodo, pode levar a situações de
congestionamento de tráfego e de degradação do pavimento das vias utilizadas por estes veículos. Já
para a fase de exploração, salientam-se os impactes negativos associados à incomodidade gerada pelos
painéis solares, em termos de efeitos visuais. No que se refere à linha elétrica, foi possível apurar que os
perfis de campo elétrico e de campo magnético previstos no projeto asseguram o cumprimento do
referido no Decreto-Lei nº 11/2018, designadamente, a concordância com as restrições básicas e os
níveis de referência fixados na Portaria nº 1421/2004, de 23 de novembro. Cumpridos estes requisitos,
está assegurada a proteção eficaz da população.
Da análise aos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas diversas preocupações,
as quais poderão, eventualmente, ser acauteladas.
Em face do exposto, considera-se que não poderá ser emitido parecer favorável ao Projeto de Execução
apresentado para a CS e para o Projeto da LE, em fase de Estudo Prévio, sem que sejam:
 Clarificadas todas as questões relacionadas com o património cultural, nomeadamente:
 As disparidades e lacunas na documentação apresentada no EIA, nos Elementos Adicionais, nos
elementos complementares e no RFTA revisto (conteúdo do texto, tabelas e anexos)
nomeadamente: Divergências nas tabelas e anexos apresentados quanto à inserção na área de
incidência do projeto, ao valor cultural e à classificação da mesma ocorrência; persistência de
designações distintas do nome do projeto e para a mesma ocorrência;
 Carta de Ocorrências Patrimoniais (enviada em 4 de junho) – Esclarecer se as diferenças
verificadas na localização das ocorrências são da autoria dos responsáveis pelo fator património
cultural e alicerçadas na correção de sua posição real no terreno ou decorrente de nova
prospeção.
 Atualização da Carta de Ocorrências Patrimoniais com a implantação da totalidade das
ocorrências (incluir a numeração e as áreas de delimitação). A cartografia deve ser
complementada com a apresentação de quadro síntese com a distância das distintas
componentes dos projetos (incluindo dos acessos) ao limite exterior das ocorrências patrimoniais.
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 Carta de Condicionantes revista e atualizada com a implantação e identificação de todas as
ocorrências patrimoniais inventariadas (incluir numeração das ocorrências), sobrepostas ao
projeto da CF e da LE, devendo esta última incluir os respetivos acessos.
 Retificadas as discrepâncias de projeto nomeadamente quanto à efetiva área prevista ocupar pela
subestação coletora;
 Adotadas novas soluções de projeto para:
 Implantação da subestação coletora, relocalizando-a, de forma a garantir a salvaguarda do
conjunto edificado da Quinta do Falcão de Cima (Ocorrência patrimonial n.º 5E).
 Assegurar uma área de proteção visual em redor da Quinta do Falcão de Cima, estabelecendo
para o efeito um perímetro de dimensão a definir com base no estudo da estrutura da antiga
Quinta de Feição rural e respetivas componentes vivas e inertes, incluindo as antigas
reminiscências rurais hidráulicas (ponte, poços, cisternas, tanques, levada e açudes), garantindo
desta forma a salvaguarda dos valores patrimoniais em presença;
 Assegurar a salvaguarda da integridade física e visual do conjunto de Fornos de Cal, ponderando
aprofundar o estado do conhecimento destas estruturas, dada a sua relevância patrimonial à
escala municipal (e evitar danos que possam ocorrer de modo involuntário na fase de obra e na
fase de exploração) através de:
i.
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Delimitação de um perímetro de proteção permanente de cada unidade de forno de cal,
tendo em vista a respetiva salvaguarda física e proteção visual (a delimitação da ocorrência
n.º 3C deve incluir as estruturas conexas já conhecidas [ocorrência 4E] e demais estruturas
que possam surgir, associadas àquela unidade de produção de cal);

ii. Estudo patrimonial e registo documental das ocorrências 1A, 2B, 3C, D (caso relocalizada) e
4E, incluindo a prévia desmatação manual de toda a área e remoção dos entulhos existentes,
acompanhada por arqueólogo. Este estudo permitirá ter uma noção mais precisa da
dimensão da área ocupada por este conjunto, tendente a estabelecer uma área de proteção,
contribuído para a proteção e valorização deste relevante conjunto patrimonial.
 Ocorrência Nºs 1A, 2B, 3C, 4E, 6, 7, 8, J e K – Na fase de elaboração do Projeto de Execução da LE,
deverá aplicar-se o ajuste da localização das componentes do projeto com incidência no solo,
consignando o afastamento do respetivo traçado, de forma a eliminar a interferência direta sobre
as ocorrências de interesse cultural e visando a sua conservação in situ. Proceder a nova
prospeção na área onde presumivelmente passará a via de época romana (Oc. K) e proceder a
ajustes em conformidade (caso aplicável).
 Revistas as áreas de implantação dos painéis fotovoltaicos, postos de transformação e
seccionamento, acessos e valas de cabos, de forma a:
 Garantir a manutenção de uma faixa perimetral com pelo menos 20 m de largura, na qual deve
ser mantida a vegetação existente quer arbórea (eucaliptos e, sobretudo, sobreiros, azinheiras e
pinheiro mansos), quer arbustiva (das espécies pertencentes à vegetação natural potencial);
 Evitar a criação de ilhas de vegetação, assegurando um continuum naturale (obtido através da
manutenção da vegetação natural existente) ao longo de toda a área de projeto;
 Reposicionados todos os elementos do projeto que intersetam áreas integradas na RAN,
nomeadamente ao nível dos módulos fotovoltaicos (96 m2), caminhos (a construir e existente/a
melhorar — 6.426 m2), valas de cabos (4.603 m2) e os apoios da linha elétrica n.º 2, 3, 17 e 18;
Esta configura-se, assim, como uma situação na qual a CA considera que deve ser aplicado o artigo 16º,
n.º 2 do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-
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B/2017, de 11 de dezembro, a fim de permitir que o Proponente possa desenvolver as referidas
alterações ao projeto e minimizar os impactes negativos significativos identificados.
Por último, refere-se que embora o desenvolvimento da avaliação tenha permitido a identificação de um
conjunto de medidas de minimização, a sua plena identificação está dependente do desenvolvimento e
avaliação das referidas soluções de projeto ainda a apresentar.

P’ A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO,

_____________________________________
Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques
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ANEXO 1
Localização do projeto sobre Carta Militar
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ANEXO 2
Layout da subestação coletora
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ANEXO 3
Pareceres recebidos das entidades externas consultadas
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