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1 APRESENTAÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA)
do Projeto “Parque Solar ESCALABIS”, incluindo o estudo da respetiva Linha Elétrica, a 220 kV, com
ligação à subestação de Santarém, concessionada pela REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.
É um documento que faz parte do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), onde se resume, em linguagem
corrente, as principais informações que se encontram no EIA. É apresentado separadamente, de forma
a facilitar uma divulgação pública do Projeto e do respetivo EIA. Para um esclarecimento mais
pormenorizado, sugere-se a consulta do EIA completo, disponibilizado na Agência Portuguesa do
Ambiente (APA). Refere-se ainda que o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e o Resumo Não Técnico (RNT)
se encontram disponíveis para consulta, durante o período em que decorrerá a Consulta Pública, no Portal
Participa em http://participa.pt.
O Projeto em apreciação é da responsabilidade da empresa ESCALABIS, S.A., que assume a qualidade
de Proponente.
O EIA foi elaborado pela empresa Matos, Fonseca & Associados, no período compreendido entre
dezembro de 2018 e julho de 2019. A Autoridade deste processo de Avaliação de Impacte Ambiental
(AIA), ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do ponto de vista ambiental, é a
Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
A entidade licenciadora do Projeto, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do
ponto de vista técnico, é a Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).
A área destinada ao Parque Solar localiza-se nos concelhos do Cartaxo (abrangendo as freguesias de
Vila Chã de Ourique e União das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta) e de Santarém (abrangendo
a freguesia de Almoster). A área de estudo apresenta cerca de 686 hectares, sendo que a zona de
implantação abrange uma área de cerca 568 hectares. A Linha Elétrica interceta os concelhos do Cartaxo
(freguesia de Vila Chã de Ourique) e Santarém (freguesias de Almoster, Póvoa da Isenta e União das
freguesias da cidade de Santarém) (ver Figura 1).
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Relativamente aos antecedentes de procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental deste Projeto, o
Parque Solar ESCALABIS consiste na substituição de três centrais fotovoltaicas, já devidamente
licenciadas (Centrais Fotovoltaicas de Encarnado (45MVA), de Casal do Paúl (45MVA) e de Alforgemel
(45MVA), concentrando toda a sua produção num único projeto. Salienta-se que essas centrais não foram
sujeitas a Avaliação de Impacte Ambiental, uma vez que a tal não eram obrigadas pela legislação
vigente.
O Projeto do Parque Solar ESCALABIS, como referido, 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.

2 QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DO PROJETO?

Figura 2 – Princípio de Funcionamento da Conversão Fotovoltaica
Este Projeto enquadra-se nas políticas ambientais e energéticas preconizadas não só em Portugal, mas
também a nível mundial, de forma a viabilizar o cumprimento dos compromissos assumidos
internacionalmente, em particular os que se referem à limitação das emissões dos Gases com Efeito de
Estufa (GEE). Vai de encontro ao discutido e definido na Cimeira das Nações Unidas COP 21, que
decorreu em Paris entre novembro e dezembro de 2015, e na qual a meta apresentada por Portugal foi
de assumir uma redução das suas emissões em GEE de 40% até 2030.
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3 EM QUE CONSISTE O PROJETO EM ANÁLISE?
O Projeto consiste na instalação de um Parque Solar de 189 MWp de potência total instalada que
aproveita a energia solar, utilizando tecnologia fotovoltaica tradicional (painéis fotovoltaicos) sobre
uma estrutura de suporte fotovoltaica (seguidores).
Com este Projeto estima-se uma produção energética anual média de 390 GWh/ano.
O investimento associado a este Projeto é de cerca de 100.000.000,00€ (cem milhões de euros).
Prevê-se que o Projeto seja construído em 10 meses e estima-se que tenha uma vida útil de 30 anos
(incluindo a Linha Elétrica).
A área de implantação do Parque Solar é atravessada pela autoestrada A1, que liga a Lisboa e Porto.
O acesso ao Parque será efetuado através da EN114-2.
Na área de implantação do Projeto apenas se localizam algumas ruínas referentes à Quinta do Falcão
de Cima. Na sua envolvente mais próxima observa-se algum edificado disperso, onde se destacam as
povoações de Casal de Além, Casa da Charneca e Vale de Moinhos. Ao longo do corredor onde se irá
desenvolver Linha Elétrica (com uma extensão aproximada de 8 844 m) observam-se alguns edificados
dispersos, nomeadamente Vale de Moinhos, Atalaia, Póvoa da Isenta, Ponte do Celeiro, Fontainhas e
Grainho.
Na essência do funcionamento de um Parque Solar existem os módulos fotovoltaicos que convertem a
energia solar em energia elétrica, produzindo uma corrente contínua proporcional à irradiância solar
recebida. Na fotografia 3.1 é possível
observar-se um exemplo de Parque Solar.
Tem ainda outros sistemas auxiliares que
garantirão o funcionamento da mesma: o
seu próprio fornecimento de energia, o
sistema de vigilância e segurança e o
sistema de monitorização.
Os Postos de Transformação (54 no total
– 6 por cada Posto de Seccionamento) são

Fotografia 3.1 – Exemplo de um Parque Solar

estruturas que elevam a corrente alternada proveniente dos 1674 inversores descentralizados em
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corrente de média tensão, que por sua vez será entregue aos Postos de Seccionamento (9 no total). Para
além destes edifícios pré-fabricados, serão ainda construídos mais 2: Subestação e Edifício de Comando.
Optou-se por uma vedação de rede de malha quadrada com fixação sobre postes metálicos
galvanizados com 2 metros de altura acima do solo, no perímetro da zona de implantação do Parque
Solar.
No interior do recinto executar-se-á uma rede de caminhos que permitem o acesso de veículos aos Postos
de Transformação (PT), Postos de Seccionamento (PS) e Subestação Coletora (SE), sempre que não seja
possível a utilização das vias existentes. Estes caminhos terão 2,5 metros de largura e o pavimento será
constituído por uma camada de geotêxtil, coberta por uma camada de gravilha.
Os

painéis

fotovoltaicos

serão

instalados sobre Seguidores Solares
(ver Fotografia 3.2) de um eixo
horizontal. As fundações dos Seguidores
poderão ser em estacas metálicas.

Fotografia 3.2 – Exemplo de estrutura dos seguidores

Serão necessárias valas de cabos (ver fotografia 3.3) para a
instalação dos cabos de ligação: entre os Inversores e os Postos de
Transformação, entre os Postos e a Subestação e entre a Subestação
e a Linha Elétrica.
Toda a energia elétrica gerada será entregue à Rede Nacional de
Transporte, através da construção de uma linha de Muito Alta Tensão,
a 220 kV, entre a subestação do Parque Solar ESCALABIS e a
subestação de Santarém. Assim, toda a energia produzida pelo
Projeto do Parque Solar será entregue na subestação de Santarém,
concessionada pela REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A.

Fotografia 3.3 – Exemplo de vala
para cabos elétricos

Para apoio à execução da obra do Parque está previsto a instalação de um estaleiro com cerca de
1 000 m2 a localizar próximo da entrada principal, entre a EN114-2 e a autoestrada A1.
Para a execução das obras descritas anteriormente estima-se que o número de trabalhadores, de entre
os vários Empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de transporte, montagem), Equipas de
8
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Fiscalização, Dono de Obra, entre outros, seja cerca de 100. Este número pode duplicar em alturas da
empreitada que impliquem trabalhos simultâneos em várias frentes de obra.
O Parque Solar é de funcionamento automático, totalmente automatizada e telecomandada. O sistema
de comando poderá ser operado do exterior da instalação, sendo possível a simples consulta do estado
da instalação ou a receção de alarmes, mas também, a emissão de comandos. Existirá um operador afeto
à exploração deste Projeto que fará a supervisão diária das condições de funcionamento, para além dos
dados transmitidos, via telefónica, para o posto central de telecomando.
Com periodicidade indeterminada, pode haver necessidade de reparações devidas a causas fortuitas,
essencialmente relacionadas com condições adversas da natureza, podendo nessa altura estarem afetas
aos trabalhos, mais pessoas. Existirão ainda atividades programadas de manutenção da Linha Elétrica.
O destino final/tratamento dos efluentes e resíduos resultantes das várias atividades previstas na fase
de exploração, será da responsabilidade da ESCALABIS, S.A., a qual deverá exigir que a empresa afeta
à manutenção assegure e comprove que os efluentes e resíduos resultantes são integrados num circuito
adequado de recolha e tratamento de resíduos, nomeadamente os indicados pela Agência Portuguesa
do Ambiente.
Após o termo da sua vida útil, o Parque Solar será desativado e os respetivos equipamentos removidos.
Durante esta atividade os efluentes, resíduos e emissões serão da mesma natureza que os originados na
fase de construção.
Salienta-se o facto de que 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) e toda a infraestruturação do Parque é 100% removível.
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. Não se prevê o
abandono do corredor das linhas, procedendo antes, às alterações que considere necessárias.

4 COMO É A ZONA ONDE SE INSERE O PROJETO?
Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo Parque Solar ESCALABIS,
foi feita uma caracterização da zona onde se insere o Projeto ao nível das várias componentes do
ambiente previsivelmente de ser afetado, tendo sido objeto de análise as seguintes temáticas: Clima;
Geomorfologia, geologia e geotecnia e hidrogeologia; Hidrogeologia; Recursos hídricos superficiais;
9
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Solos e ocupação do solo; Ecologia; Paisagem; Qualidade do ar; Gestão de resíduos; Ambiente Sonoro;
Socioeconomia;

Saúde

Humana

e

Património

arqueológico,

arquitetónico

e

etnográfico.

Complementarmente foi efetuada uma análise detalhada dirigida ao Ordenamento do Território e às
Servidões. A descrição que se segue aborda os aspetos mais relevantes de cada uma das áreas temáticas
analisadas.
Clima: Na área de estudo o clima é temperado, com estações de verão e inverno bem definidas e em
que a estação seca ocorre no verão. A temperatura média do ar em cada mês varia entre 10,4ºC e
23,8ºC, em janeiro e agosto, respetivamente. O número de horas de sol descoberto acima do horizonte,
na maior parte da área de estudo, apresenta um valor médio de insolação que oscila entre 2 800 e as
2 900 horas. Quanto à velocidade dos ventos, pode verificar-se que os valores são relativamente
constantes ao longo do período analisado, atingindo-se 12,6 km/h em abril no quadrante sul, com ventos
dominantes no rumo noroeste. A precipitação média anual é de 651,9 mm.
Geomorfologia, geologia e geotecnia: A área de estudo
localiza-se a oeste da margem direita da Vala da
Azambuja, afluente direto do rio Tejo. Salienta-se a
existência de declives ligeiros um pouco por toda a área,
sem relevos positivos ou negativos a destacar. A norte da
área de estudo (a cerca de 2 km), identifica-se uma
exploração de massas minerais de calcário para construção
civil e obras públicas.
Fotografia 4.1 – Elementos geológicos na
área de estudo e envolvente

Hidrogeologia: A área do Projeto incide sobre a massa de
água subterrânea Bacia do Tejo-Sado/Margem Direita, cuja
área

aproximada

é

de

1

644

km2.

Encontra-se

essencialmente sobre formações do Pliocénico e Miocénico.
Segundo a avaliação do estado das massas de água
subterrâneas de acordo com a Diretiva Quadro da Água, no
que respeita ao estado quantitativo, esta massa de água
subterrânea apresenta um Bom Estado Quantitativo e um

Fotografia 4.2 – Poço vertical de captação
de área subterrânea

Bom Estado Químico. Desta forma, o Estado Global desta
massa de água corresponde a Bom.
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Recursos hídricos superficiais: A área de estudo localiza-se na região hidrográfica do Tejo e Ribeiras
do Oeste (RH5), mais concretamente a oeste da margem direita da Vala da Azambuja, afluente direto
do rio Tejo. Na generalidade, as linhas de água têm uma constância de escoamento efémero a
intermitente. Considera-se que, do ponto de vista do seu estado ecológico e químico, a qualidade da
água superficial na área de estudo é considerado “Inferior a Bom”.
Solos e ocupação do solo: Na área do Parque Solar
ESCALABIS, predomina a classe florestal, nomeadamente
através da presença de floresta de eucalipto de
produção. Identificam-se, também, alguns espaços com
características mais naturais. Efetivamente destaca-se a
presença de eucalipto (com alguma regeneração de
sobreiros) e pequenas manchas montado de sobreiro (ver
fotografia 4.3). Na área do Corredor da Linha Elétrica,
identificam-se ocupações diversificadas com agricultura,
floresta e pastagem. Domina esta última em conjunto
Fotografia 4.3 – Exemplo de povoamento de

com o eucaliptal”.

eucalipto

Ecologia: A área do Projeto é caracterizada, como se disse
anteriormente, por um mosaico vegetal que inclui
eucaliptal, florestas de folhosas e matos (ver fotografia
4.4). Relativamente à fauna, a área de estudo apresenta
alguma importância para os répteis e anfíbios e também
para as aves.
Fotografia 4.4 – Matos altos de carrascal na
zona do Corredor da Linha

Paisagem: A área estudada para a Paisagem
apresenta uma morfologia suave a ondulada,
com declives relativamente mais acentuados na
envolvente da ribeira de Almoster e do Vale
da Asseca. Relativamente aos locais de
Fotografia 4.5 – Vista para a envolvente da vala da

implantação do Parque Solar e troço da Linha

Asseca, onde irá atravessar o Corredor da Linha Elétrica

Elétrica, verifica-se que a Qualidade Visual da

(Fonte: GoogleMaps)

Paisagem

é

maioritariamente

média,

a
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Capacidade de Absorção Visual (capacidade que a paisagem apresenta para “receber e integrar” o
projeto) é maioritariamente elevada e muito elevada, o que se traduz numa sensibilidade visual média.
Qualidade do ar: Não se registam situações preocupantes no que respeita à emissão dos poluentes
atmosféricos na área de estudo. Em termos mais localizados, as características predominantemente
florestais da área onde se insere o Projeto, ainda que com a existência de fontes de poluição pontuais,
em conjugação com os fatores climáticos, permitem considerar que a qualidade do ar no local é boa.
Gestão de resíduos: Os Sistemas de Gestão de Resíduos Urbanos que servem a área de estudo do
presente Projeto são a Resitejo e a Ecoleziria. A deposição em aterro constitui a última opção, apenas
após esgotadas as possibilidades de reutilização e valorização.
Ambiente Sonoro: A área envolvente do Projeto é caracterizada por se encontrar numa zona rural com
recetores sensíveis (habitações e outros locais com pessoas) dispersos na envolvente da área de
implantação do projeto ou inseridos em pequenos aglomerados populacionais. As fontes de ruído humanas
existentes são as estradas existentes na envolvente, com realce para a Auto Estrada A1, verificando-se
também fontes naturais de ruído.
Socioeconomia: A área de estudo do Parque Solar é caracterizada, como se referiu, por ser uma área
com caraterísticas predominantemente florestal. Os concelhos de Santarém e Cartaxo registaram uma
diminuição da população entre 2011 e 2017. Existem vários aglomerados populacionais que se
encontram na envolvente próxima, sendo a localidade de Casal do Além a mais próxima (700 m, sentido
oeste).
Existem vários edifícios com várias
tipologias (habitação, armazéns,
indústrias, ruínas e outros) dispersos
próximos do limite da área de
estudo do Parque Solar (num raio
Fotografia 4.6 – Vista para a autoestrada A1 (Fonte: GoogleMaps)

de 200 m). Dentro da área de
estudo, existem três edifícios (uma

casa da portagem da saída da A1 e dois edifícios em ruínas). Dentro do corredor da Linha Elétrica,
existem cerca de 105 edifícios de diferentes tipologias (habitações, apoios agrícolas, ruínas e industriais).
Importa destacar, a autoestrada A1 (ver fotografia 4.6) entre a localidade de Casais da Lapa e de
Santarém, que atravessa a área de estudo do Parque Solar assim como a estrada EN114-2 que liga a
localidade do Cartaxo à localidade de Almoster.
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Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: Com base na consulta das principais fontes de
informação e no subsequente trabalho de campo foram identificados apenas quatro condicionantes de
Património Cultural na Àrea de Intervenção do Parque Solar ESCALABIS e do respetivo corredor da Linha
Elétrica.
A não evidência de vestígios de interesse
arqueológico relevante, pode traduzir a
inexistência de assentamentos humanos mais
antigos, embora não signifique que parte das
estruturas da Quinta do Falcão de Cima,
nomeadamente a casa principal, o columbário
e os vestígios da estrutura arrasada sejam
anteriores ao período Moderno.

Fotografia 4.7 – Igreja de Almoster e ruínas do respetivo
claustro

5 QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS AÇÕES QUE PROVOCAM EFEITOS NA
ÁREA DE INSERÇÃO DO PROJETO?
As principais ações geradoras de efeitos ambientais fazem-se sentir ao longo da vida útil do Projeto,
ocorrendo desde o seu planeamento até à sua desativação ou possível reconversão. A magnitude e
intensidade destas ações é variável, sendo prática corrente diferenciá-las por diferentes fases,
nomeadamente: planeamento/projeto, construção, exploração e desativação/reconversão.
Na fase de construção tem-se:
Parque Solar
 Instalação e funcionamento de estaleiro;
 Construção de acessos;
 Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre módulos, postos de
transformação, postos de seccionamento e subestação;
 Construção da subestação;
 Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros;
 Transporte de materiais diversos para construção e circulação de pesados;
 Desmatação e arranjo da área;
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 Montagem dos vários equipamentos elétricos do Parque Solar;
 Recuperação/integração paisagística das zonas intervencionadas.

Linha Elétrica
 Instalação dos estaleiros;
 Circulação de maquinaria e veículos;
 Estabelecimento de acessos;
 Desmatação e decapagem;
 Definição da faixa de proteção, na qual se realiza o abate ou decote do arvoredo suscetível
de interferir com o funcionamento da Linha;
 Abertura de caboucos e construção de maciços de betão;
 Implantação dos apoios.
Na fase de exploração e manutenção do Projeto tem-se:
 Exploração e funcionamento do Parque Solar e da correspondente Linha Elétrica, com
produção de energia elétrica;
 Manutenção e reparação de equipamentos (incluindo o Parque Solar, subestação e apoios
da Linha Elétrica) e acessos do Parque Solar.
 Corte de vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a
dimensão da vegetação cause ensombramento).
 Manutenção da faixa de servidão da Linha Elétrica.
Na fase de desativação/reconversão tem-se:
 Desmontagem do Parque Solar;
 Desmontagem da Linha Elétrica;
 Transporte de equipamentos e materiais;
 Recuperação paisagística.
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6 QUAIS OS PRINCIPAIS EFEITOS DO PROJETO SOBRE O AMBIENTE?
O EIA desenvolvido procurou identificar e avaliar os principais efeitos (impactes) no ambiente que possam
resultar da construção e do funcionamento do Projeto. Para esta avaliação, seguiu-se a mesma lógica da
caracterização do estado atual do ambiente, tendo sido analisados os impactes para as diferentes fases
do Projeto: construção, exploração e desativação.
Considerando que os impactes na fase de desativação do projeto serão muito semelhantes ao da fase
de construção, embora de menor intensidade, apresenta-se, de seguida, apenas os impactes identificados
para a fase de construção e fase de exploração (funcionamento).

Impactes na Fase de Construção
Durante a fase de construção, os impactes positivos estarão relacionados com a presença de
trabalhadores (possível criação de postos de trabalho) e com dinamização dos sectores de atividade
associados ao processo construtivo do Projeto, através da eventual contratação de empresas prestadoras
de serviços de transporte, de materiais e de construção, e associados à restauração e hotelaria local. Em
sentido contrário e como em qualquer empreendimento, a construção do Parque Solar originará também
impactes negativos sobre o ambiente, conforme se descreve em seguida:
 Ordenamento do território: não se identificam incompatibilidades resultantes do
Ordenamento definido nos Planos Diretores Municipais do Cartaxo e Santarém. No entanto
deverão ser efetuados contactos com as referidas Câmaras Municipais de modo a obter o
parecer destas em relação ao Projeto. Ao nível das condicionantes ao uso do solo, os
impactes mais significativos estarão relacionados com a afetação (ainda que diminuta) de
áreas sujeitas ao regime da Reserva Agrícola Nacional e Reserva Ecológica Nacional. As
áreas que foram classificadas como “povoamento de quercíneas - montados” foram
consideradas como condicionante à implantação do Projeto (consideraram-se áreas de
utilização interdita).
 Geologia e geomorfologia: com exceção das operações de escavação e aterro, e das
movimentações de terras necessárias para a construção do Projeto, por si já de reduzida
dimensão e sem alteração significativa na morfologia do terreno, não será de se prever que
o mesmo venha a gerar impactes nas áreas potenciais de exploração de recursos geológicos.
Neste caso não será necessário efetuar grandes intervenções uma vez que o Projeto emprega
uma tecnologia que permite que as mesas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem
a morfologia do terreno.
 Hidrogeologia: na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria na zona do
Parque Solar provocará a compactação dos terrenos, modificando as condições naturais de
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infiltração. As captações de água subterrânea não serão afetadas pela instalação de mesas.
Contudo, o estado atual de alguns poços, com o muro de proteção degradado, poderá
constituir uma fragilidade do meio hidrogeológico.
 Recursos hídricos superficiais: não se prevê que venham a ocorrer impactes negativos que
possam afetar quantitativamente e qualitativamente os cursos de água identificados na área
de estudo, visto que a implantação dos painéis não interfere com as linhas de água. A fixação
das mesas ao solo minimizará essa interferência. Os únicos impactes que poderão ocorrer
serão de carácter acidental, resultante de derrames acidentais de óleos ou combustíveis. A
ocorrer, estas substâncias poderão contaminar os solos e indiretamente as águas superficiais
(por escorrência) e subterrâneas (por infiltração).
 Solos e ocupação do solo: os principais impactes resultarão dos trabalhos de desmatação e
limpeza do terreno que ao remover as suas camadas superficiais (perda do coberto vegetal),
os tornarão mais favoráveis aos fenómenos de erosão, assumindo maior relevância onde o
risco de erosão está presente. Por outro lado, as atividades construtivas conduzirão à
compactação dos solos, o que poderá levar à deterioração das suas propriedades e perda das
suas capacidades produtivas. Quanto ao traçado da Linha Elétrica a construir, os impactes nos

solos serão negativos, mas muito localizados e pontuais.
 Ecologia: os principais impactes negativos estarão relacionados com as atividades de
desmatação, desarborização e decapagem do terreno para a instalação do Parque Solar.
Na fase de construção, verifica-se que predominantemente serão afetadas comunidades
vegetais com reduzido valor conservacionista e/ou ecológico. Efetivamente, e por se localizar
maioritariamente numa área de eucaliptal de produção, em fase prévia à construção do
Parque, toda a área será desarborizada (atividade planeada ao nível da atual exploração),
não provocando a construção do Parque impactes sensíveis ao nível da vegetação. Em termos
de fauna, os impactes negativos esperados estarão relacionados com a alteração e
perturbação do comportamento e aumento do risco de atropelamento de espécies de menor
mobilidade (anfíbios e répteis) em consequência da presença de maquinaria e trabalhadores,
assim como da destruição das áreas de biótopos.
O principal impacte associado à implantação da linha estará relacionado com a construção
dos apoios, prevendo-se a destruição pontual da vegetação e/ou de elementos da flora local.
As principais ações potenciadoras de impactes sobre a fauna terrestre que correspondem com
a limpeza e remoção do coberto vegetal, com a construção e instalação das diferentes
estruturas e com o transporte de materiais e pessoas e outras ações associadas à fase
construção que motivarão alterações nas características da situação de calma original.
 Paisagem: os principais impactes negativos estarão relacionados com as alterações na
estrutura da paisagem, decorrentes da instalação do estaleiro, da desmatação das áreas a
intervencionar, da abertura de novos acessos e montagem infraestruturas do Projeto. Estes
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impactes serão, contudo, temporários e parte dos mesmos deixarão de se fazer sentir
aquando a conclusão da obra. Relativamente à Linha Elétrica a construir, também se prevê
que este tipo de infraestrutura de transporte de energia provoque impactes visuais na
paisagem, nomeadamente pela instalação dos apoios, bem como pela execução dos caminhos
de acesso.
 Qualidade do ar: os impactes negativos referem-se a emissão de gases e partículas devido
à circulação de veículos e maquinaria, e ainda no processo de preparação do terreno.
 Gestão de resíduos: os principais impactes estão associados à potencial, mas não esperada,
má gestão de óleos usados e solventes, ou outros resíduos perigosos. Estes riscos de
contaminação são substancialmente reduzidos com a adoção de medidas adequadas.
 Socioeconomia: os impactes negativos expectáveis de ocorrer durante o processo construtivo
do Projeto estarão sobretudo relacionados com o incómodo que as ações associadas à obra
poderão gerar nas populações afetadas, como é o caso dos habitantes e trabalhadores das
povoações mais perto da área de estudo do Parque Solar (Vila Nova de São Pedro,
Carrascal, Casa do Além e Casal da Charneca) e da Linha Elétrica (Pinheirinho, Ponte do
Celeiro e Fontainhas), através de algum condicionamento do trânsito devido às perturbações
que se preveem principalmente para as estradas EN114-2, EN365, e ainda para a EN3 e a
A1. O aumento da circulação de máquinas e veículos afetos à obra, conduzirá a
constrangimentos pontuais no fluxo de tráfego nas populações locais, pela deslocação lenta
que lhes é característica, com implicações nos padrões de mobilidade.
 Saúde Humana: Face à natureza do Projeto em estudo, a construção deste (instalação dos
estaleiros, operações de desmatação, movimento de terras, preparação do terreno, abertura
de acessos e valas e construção das infraestruturas), poderá provocar alguma incomodidade
às populações da área envolvente, ainda que temporariamente. Não se preveem impactes
sensíveis ao nível da Saúde Humana, resultantes da fase de construção do Projeto em análise.
 Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: foram identificadas 27 ocorrências
na área destinada ao Parque, 23 das quais com baixo grau de condicionamento. A fase de
construção é considerada a mais lesiva, uma vez que comporta um conjunto de intervenções e
obras potencialmente geradoras de impactes genericamente negativos, definitivos e
irreversíveis, inviabilizando a conservação de contextos arqueológicos no subsolo ou a
manutenção de elementos edificados in situ. No entanto, as medidas de mitigação previstas,
evitarão os impactes com significado.

Para os fatores ambientais clima e ambiente sonoro, não será de se prever impactes negativos durante
a fase de construção.
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De uma forma geral, a fase de construção implicará um conjunto de impactes negativos, especialmente
no que se refere às vertentes geomorfológicas, solos, ocupação do solo, flora e vegetação, património e
paisagem. A maioria destes impactes terá associada uma significância reduzida.
Parte dos impactes negativos verificados na fase de construção, poderá ser minimizada através do
conjunto de ações proposto no EIA a adotar em fase de obra. Após a adoção destas ações, os impactes
residuais identificados terão um carácter essencialmente acidental, maioritariamente temporários e de
magnitude variável, como é o caso do derrame de produtos poluentes, tais como óleos e/ou combustíveis.

Impactes na Fase de Exploração
Na fase de exploração do Parque Solar, os impactes positivos estarão relacionados com o fornecimento
de energia limpa, sem emissão de gases com efeito de estufa, contribuindo para o reforço da garantia
e da qualidade do serviço no abastecimento elétrico. Este contributo trará um benefício indireto, quer
para as populações, quer para as atividades económicas servidas. A concretização do Parque Solar terá
reflexos positivos, à sua escala, quer na política energética nacional, quer em termos europeus, pelo seu
contributo para a percentagem de energia que deverá ser produzida a partir de fontes renováveis,
aproximando Portugal do objetivo estipulado para 2030. Por outro lado, será ainda verificada a
contrapartida financeira decorrente do arrendamento de parcelas afetas ao Projeto, assim como a
criação de 5 a 10 postos de trabalho permanente.
As ações geradoras de impactes ambientais negativos far-se-ão sentir maioritariamente na fase de
construção. Contudo, na fase de exploração também se fazem sentir alguns impactes, sendo os mais
significativos essencialmente verificados sobre os seguintes fatores ambientais:
 Solos e ocupação do solo: Na fase de exploração verifica-se que os impactes negativos
identificados, previstos e avaliados relativamente à fase de construção, e considerados
permanentes, se vão manter. Ou seja, os impactes negativos decorrentes da construção do
Parque Solar e Linha Elétrica, com consequente ocupação de áreas de solos.
 Ecologia: Durante a fase de exploração esperam-se poucos impactes adicionais sobre a flora
e vegetação. A gestão da vegetação entre linhas de painéis e em redor das mesmas resultará
em corte frequente da vegetação limitando o crescimento de estratos arbustivos e arbóreos.
Relativamente à Linha Elétrica, a recuperação ambiental das áreas intervencionadas tem um
impacte positivo sob a flora e vegetação, permitindo a reposição e recuperação da
vegetação nas áreas intervencionadas apenas de forma temporária.

Relativamente à fauna, os efeitos da redução dos padrões de calma originais, vão-se
prolongar, pois o funcionamento do Parque Solar pode provocar alterações no
comportamento de algumas espécies que utilizam a área dando lugar a fenómenos de
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perturbação e de afastamento. Mesmo assim, prevê-se que as espécies faunísticas se
habituem à nova situação. A presença da linha elétrica de muito alta tensão poderá potenciar
situações de morte de aves por colisão.
 Ambiente sonoro: Na fase de exploração o projeto contribuirá para o aumento dos níveis
sonoros, ou seja, os recetores sensíveis vão ser afetados negativamente. A área envolvente
ao projeto de implementação do Parque Solar ESCALABIS e da Linha Elétrica é caracterizada
por se encontrar numa zona rural cujos recetores sensíveis mais próximos se encontram
dispersos na envolvente da área de implantação do projeto ou inseridos em pequenos
aglomerados populacionais, 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. Os recetores sensíveis mais próximos da área do Projeto estão expostos a níveis
inferiores aos valores limite de exposição definidos.
 Paisagem: os impactes previstos na paisagem relacionam-se com a presença das novas
infraestruturas do Parque Solar e Linha Elétrica. Os elementos do Projeto destacar-se-ão
apenas na envolvente mais próxima, com maior destaque na proximidade da A1 e EN114-2
e as nas povoações de Casal da Charneca, Casal de Além e Vale de Moinhos. Os impactes
visuais inerentes são considerados negativos de moderada significância. Ainda no que diz
respeito à Linha Elétrica, parte do seu traçado acompanha paralelamente uma linha elétrica
de muito alta tensão já existentes, e que desta forma, já constitui um elemento característico
da paisagem de referência atual, reduzindo a afetação paisagística associada a este
corredor pela introdução de uma nova infraestrutura.
 Saúde Humana: No caso específico da Linha Elétrica a construir (traçado da Linha entre a
subestação do Parque Solar ESCALABIS e a subestação de Santarém, a 220 kV de 8,84 km),
destaca-se a temática da exposição humana a campos eletromagnéticos. O desenvolvimento
do traçado e a elaboração do perfil foi realizado de modo a garantir sempre distâncias
mínimas ao solo no plano vertical de 12 m (para linhas de 220 kV), e também aos restantes
obstáculos que são bastante mais conservadoras do que as distâncias mínimas definidas
regulamentarmente. Por outro lado, no plano horizontal procurou-se garantir que não existisse
nenhuma “infraestrutura sensível” (como definida no Decreto Lei nº 11/2018) no interior da
zona de proteção da linha, que corresponde a um corredor de 45 m (22,5 m para cada lado
do eixo da linha). De acordo com os resultados dos cálculos do campo elétrico e do campo
magnético, estes, encontram-se dentro dos limites apresentados, desta forma, os possíveis
efeitos sobre a saúde humana encontram-se abaixo dos limites legislados, poder-se-á assumir
que não existem riscos ao nível da Saúde Humana, resultantes do funcionamento da Linha
Elétrica.
Para os restantes fatores ambientais, ou não serão esperados impactes negativos ou os verificados serão
pouco significativos, muitos dos quais de carácter acidental por eventual derrame de substâncias
poluentes, tais como óleo e combustíveis, decorrentes de ações de manutenção do Parque Solar.
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De uma forma geral, e integrando já todas as dimensões da classificação de impactes, quer para a fase
de construção, quer para a fase de exploração, incluindo o potencial de minimização de impactes, os
impactes negativos sobre a maioria dos fatores ambientais serão globalmente pouco significativos.
Em termos gerais, verifica-se que os impactes ambientais negativos identificados para este Projeto são
pouco significativos e, são ainda reduzidos pela adoção e implementação das medidas de minimização.
Mesmo assim, considera-se a necessidade de estabelecer um plano de monitorização para o Ambiente
Sonoro.
Foram ainda analisados os Impactes Cumulativos, ao nível da Paisagem, uma vez que o Parque Solar
ESCALABIS permitirá substituir, como se referiu, a construção e exploração das Centrais Fotovoltaicas de
Encarnado, Casal do Paúl e Alforgemel. Caso seja construído o Parque Solar ESCALABIS, as Centrais
Fotovoltaicas de Alforgemel, Encarnado e Casal do Paúl não serão construídas, o que reduz os impactes
cumulativos.
Constata-se, assim, que o Parque Solar ESCALABIS contribuirá para uma redução impactes visuais na
envolvente e respetiva desfragmentação do terreno com elementos intrusivos, como a presença de três
centrais fotovoltaicas. Ao nível do Ambiente Sonoro, o Parque Solar ESCALABIS está integrado numa zona
com características rurais cujas principais fontes de ruído estão associadas ao tráfego rodoviário a circular
nas Estradas Nacionais n.º 3 (EN3), n.º 114-2 (EN114-2) e n.º 365 (EN 365) e na Autoestrada n.º1 (A1).
O projeto contribuirá, para as emissões de ruído, sendo possível que venha a afetar, em algumas
situações, de forma significativa o ambiente sonoro.
Para avaliar se as medidas de minimização da fase de construção são adequadamente cumpridas está
previsto a implementação de um Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, que inclui também
o acompanhamento arqueológico, e a implementação de um Plano de Gestão de Resíduos e de um
Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. São três documentos que constituem ferramentas
para aplicação de boas práticas ambientais e para o controlo dessas mesmas boas práticas.

7 O QUE FOI PROPOSTO PARA MINIMIZAR E ACOMPANHAR OS
EFEITOS NEGATIVOS DO PROJETO?
Para a minimização dos efeitos negativos resultantes da implementação do Parque Solar ESCALABIS no
meio ambiente, foi imprescindível uma análise preliminar. Em resultado dessa análise, o Projeto ficou
condicionado, desde logo, à preservação de um conjunto de áreas que pela sua sensibilidade, não
comportam qualquer intervenção, permitindo minimizar significativamente os possíveis impactes negativos.
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Foi também imprescindível efetuar uma avaliação da conformidade do Projeto com os Instrumentos de
Gestão Territorial que abrangem a área de incidência do Projeto pois é através dela que o Promotor
tem conhecimento das eventuais dificuldades que terão que ser ultrapassadas e quais as diligências que
deverá tomar, e é também nesta análise que são identificadas condicionantes que decorrem da existência
de servidões, e essas sim, constituem situações que têm que ser salvaguardadas.
As medidas que normalmente são recomendadas para a conceção de projetos semelhantes foram já
contempladas no desenvolvimento deste Projeto uma vez que estamos já em fase de Projeto de Execução.
Será desenvolvido um Acompanhamento Ambiental durante a empreitada de construção do Projeto, de
modo a garantir a implementação e o cumprimento das medidas de minimização gerais e específicas
recomendadas no EIA, de eventuais medidas adicionais propostas pela Agência Portuguesa do Ambiente,
resultantes do processo de Avaliação de Impacte Ambiental.
A Gestão Ambiental deverá basear-se em diversas exigências ambientais, que deverão ser integradas
no respetivo Caderno de Encargos da empreitada, para concretização pelo empreiteiro, ou
desenvolvidas e implementadas pelo promotor. No Caderno de Encargos deverão também ser incluídas
todas as medidas de minimização constantes do EIA e outras eventualmente propostas pelas autoridades
competentes resultantes do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental.

8 QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO
APÓS A APLICAÇÃO DAS MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO?
Os resultados obtidos, vertidos no EIA, permitem extrair as seguintes conclusões mais relevantes
relativamente aos efeitos do Projeto na área onde se vai implementar:
Na globalidade, é expectável que os impactes gerados pela construção e exploração do Parque Solar
ESCALABIS sejam pouco significativos, independentemente de serem positivos ou negativos.
Ao nível do Ordenamento do Território não foram identificadas situações de incompatibilidade do Projeto
com os elementos de gestão territorial que abrangem a zona afeta ao Parque Solar. As servidões
identificadas foram devidamente assinaladas.
A fase de construção constitui o período mais crítico ao nível dos impactes negativos, nomeadamente
sobre os descritores usos do solo, flora, vegetação, habitats e paisagem, devido fundamentalmente às
ações de desmatação.
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Tem-se, então, que as ações que maiores afetações provocarão, a nível ambiental, associam-se à fase
de construção. No entanto, considera-se que os impactes expectáveis podem ser minimizáveis através da
adoção de medidas de minimização e de cuidados ambientais durante a execução da obra, conforme
as indicações constantes no Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra que se apresenta no EIA.
A execução no território do Parque Solar dará origem a impactes paisagísticos de moderada magnitude
e significância. São esperados impactes diretos numa primeira fase, por imposição de elementos estranhos
à paisagem, e depois de forma indireta, impactes causados pela destruição de componentes constituintes
da paisagem que hoje contribuem para a sua harmonia e qualidade visual. Contudo, o Projeto, apesar
de provocar alterações na paisagem, será de âmbito local, e nada alterará a estrutura geral da
paisagem.
De um modo geral, os impactes que o Projeto terá na socioeconomia na fase de construção serão
benéficos, principalmente no âmbito local. Ainda que as contrapartidas financeiras decorrentes do
arrendamento da parcela afeta ao Projeto sejam apenas para o proprietário do terreno, o facto de a
eventual adjudicação de empreitadas e contratação de mão-de-obra ser feita localmente, constitui um
impacte positivo de âmbito local. A concretização do Parque Solar terá reflexos positivos, pelo seu
contributo para a percentagem de energia que deverá ser produzida a partir de fontes renováveis,
aproximando Portugal do objetivo estipulado para 2030.
Na fase de exploração não foram identificadas situações relevantes, em resultados do funcionamento do
Parque Solar.
Do enquadramento efetuado, e tendo em atenção o anteriormente exposto, conclui-se que, não foram
identificadas situações críticas que de certa forma pudessem inviabilizar o Projeto, e que embora se
justifiquem algumas preocupações ambientais, estas serão francamente minimizadas pela adoção das
medidas de minimização identificadas e propostas neste EIA.
Salienta-se que os custos de exploração do Parque Solar e a sua manutenção envolvem a aquisição de
materiais diversos (como matérias primas e lubrificantes) e serviços, incluindo a manutenção dos caminhos.
Estes custos beneficiarão a economia local, sobretudo dos concelhos do Cartaxo e Santarém, com reflexos
positivos na população e atividades económicas, assinalando-se por isso esse impacte positivo.
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