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1.

INTRODUÇÃO

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA)
do projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo” 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 Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a Pegões Solar, SA.,
enquanto promotora do projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo", submeteu o Estudo de
Impacte Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º PL20191219001813), sendo o
licenciador do projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).
Este procedimento de AIA teve início a 04 de maio de 2020, data em que se considerou estarem reunidos
todos os elementos necessários à correta instrução do processo.
O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas seguintes
disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual:
“…nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar
tipificado na alínea a), do n.º 3 do Anexo II, Indústria da Energia.”
Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA
competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S025192-202004DAIA.DAP, de 05/05/2020, 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), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional de Lisboa e Vale do Tejo (CCDR-LVT), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral
de Energia e Geologia (DGEG), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Administração Regional
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do
Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:


APA/DAIA/DAP – Eng.º Bruno Rodrigues



APA/DCOM - Dr.ª Clara Sintrão



APA/ARH Tejo e Oeste - Eng.ª Conceição Ramos



APA/DGAR - Eng.ª Maria João Leite



DGPC - Dr.ª Ana Nunes



LNEG - Dr. Paulo Hagendorn Alves



CCDR LVT - Dr. Rui Mourato



ARSLVT - Eng.ª Cândida Pité Madeira



ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge



DGEG - Eng.ª Ana Costa

O EIA objeto da presente análise, datado de dezembro de 2019, é da responsabilidade da empresa
GREENPLAN, Projetos e Estudos para o Ambiente, Lda., tendo sido elaborado entre outubro e dezembro
de 2019. É composto pelos seguintes volumes:


I - Relatório Síntese



II - Resumo Não Técnico



III - Anexos Técnicos
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IV - Peças Desenhadas



V - Plano Geral de Gestão Ambiental

Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação:


Aditamento, datado de julho de 2020;



Resumo Não Técnico reformulado, datado de julho de 2020;



Elementos complementares, datados de setembro de 2020.

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de execução.
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 da “Central Solar Fotovoltaica de Pinhal
Novo”, foi a seguinte:


Instrução do processo de AIA e nomeação da CA.



Realização de uma reunião no dia 22 de maio de 2020, com o proponente e consultores, para
apresentação do projeto e do seu EIA à Comissão de Avaliação.



Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 22 de maio de 2020,
relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: introdução e descrição do projeto, caracterização
da situação atual e avaliação de impactes; Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação de
impactes e medidas de minimização (Património Cultural; Recursos Hídricos; Ambiente Sonoro; Saúde
Humana; Ordenamento do Território; Socioeconomia e Paisagem). Foi ainda solicitada a reformulação
do Resumo Não Técnico. Esta informação foi apresentada em 06 de julho de 2020.



Declaração da conformidade do EIA a 17 de julho de 2020 com solicitação de informação
complementar relativamente a: Património Cultural e Aspetos Técnicos do Projeto.



Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 24 de julho a 03
de setembro de 2020.



Visita ao local do projeto, efetuada no dia 29 de setembro de 2020, tendo estado presentes
representantes da CA (APA/DAIA-DAP, APA/DCOM, APA/DGAR, LNEG, ARSLVT e DGPC), 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 de os mesmos serem
minimizados/compensados.
A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades
que constituem a CA e pareceres externos solicitados.



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.
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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, 9. Elementos a
apresentar, medidas de minimização, medidas de compensação e planos de monitorização.

3.

ANTECEDENTES

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

3.1.

ANTECEDENTES DO PROJETO

Não existem antecedentes referentes ao Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo.

3.2.

ANTECEDENTES DE AIA

Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de AIA referente ao Projeto da Central Solar
Fotovoltaica de Pinhal Novo.

4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
3

4.1.

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo nasce com o objetivo de aproveitar o recurso sol,
abundante em Portugal, sobretudo no centro interior e sul do Pais. O aproveitamento deste recurso pode,
no momento atual, com um correto dimensionamento, ser competitivo em termos de mercado
energético, contribuindo ainda para o alcance das metas do País, para integração de renováveis na
produção de energia e descarbonização da economia.
Com uma produção anual prevista de cerca de 123 GWh (equivalente ao consumo anual de
aproximadamente 25.350 habitantes – aproximadamente 30 % do consumo do concelho de Palmela e
cerca de 0,3 % do consumo nacional), a Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo evita a emissão de 119
310 toneladas de CO2 por ano comparativamente a mesma produção com recurso a carvão e evita a
emissão de 47 477 toneladas de CO2 comparativamente a produção a partir de gás natural de ciclo
combinado.

4.2.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

A Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo localizar-se-á a cerca de 3 km, a Nordeste, da povoação de
Pinhal Novo, na freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela e distrito de Setúbal, (Figura 1). A central
insere-se numa exploração agrícola que abrange partes das antigas Herdades da Brejoeira (a poente) e
Urtiga Brava (a nascente). A própria área de implantação da central distribui-se por terrenos destas duas
herdades.
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Figura 1.

Implantação da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo (Fonte: EIA)

A área prevista para a implantação da central solar abrange uma superfície de 94,8 ha encontrando-se
incluída na exploração agrícola referida, que tem cerca de 280 ha ocupando a maior parte da área
compreendida entre a autoestrada A2 a poente, a EN 5 a norte, e a vala da Salgueirinha a nascente e a
Sudeste. A central ocupará assim pouco mais de um terço da área total da exploração, continuando toda
a área remanescente afeta à atividade agrícola, (Figura 2).
A Linha Elétrica Aérea, com tensão de 400 kV, de ligação à rede elétrica do SESP na Subestação REN de
Alcochete, com cerca de 5,69 km de extensão, desenvolve-se nos primeiros 1,3 km na freguesia de Pinhal
Novo, concelho de Palmela e, no restante percurso, na freguesia e concelho de Alcochete, onde se localiza
também a subestação com o mesmo nome.
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Figura 2.

4.3.

Implantação da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo (Fonte: EIA)

COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO

A Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo terá uma potência de ligação a rede de 48,9 MW e uma
potência instalada de 63,5 MWp, aproveitando a energia solar utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis
fotovoltaicos). Toda a energia elétrica gerada será entregue à rede pública de transporte, sendo
necessário, para o efeito, construir uma Linha Elétrica, a tensão nominal de 400 kV, com cerca de 5,69 km
de extensão. Esta Linha, que constitui um projeto associado, com um processo de licenciamento
autónomo, liga à Subestação de Alcochete (ponto de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Publico SESP), propriedade da REN.
Os módulos fotovoltaicos absorvem a radiação solar e convertem os fotões em eletrões gerando energia
elétrica em corrente contínua. Estruturados em cadeias (strings), estas são por sua vez ligadas aos
Inversores que convertem a corrente contínua em corrente alternada, e estes aos transformadores que
ligarão à rede. Na Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo encontra-se integrada ainda uma subestação
de transformação própria, que terá por objetivo elevar a tensão elétrica a 400 kV para evacuar a energia
a rede elétrica nacional, o que sucede na subestação REN de Alcochete.
A Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo será composta, essencialmente, por:


Centro Electroprodutor;
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o

Um conjunto de 154.878 módulos - Os módulos encontram-se ligados em série, sendo cada
conjunto denominado de string. No presente Projeto, cada string ou série será composta por
28 Módulos cada, totalizando nesse sentido 5531 strings. Cada painel é formado por um
conjunto de células fotovoltaicas interligadas e encapsuladas em material que garante
isolamento elétrico e as protege das intempéries. Cada célula fotovoltaica transforma a
radiação solar em energia elétrica DC (corrente continua);

o

14 Inversores, com a potência máxima de 3550 kVA, (considerando uma temperatura
ambiente de 25oC) instalados contiguamente aos postos de transformação. Os inversores
destinam-se a converter a corrente continua em corrente alternada;

o

7 Postos de transformação constituídos por dois inversores de 3550 kVA e dois
transformadores de 3500 kVA (tensão 0,645/30kV);

o

Cabos elétricos (enterrados e/ou fixados em estruturas de suporte) a estabelecer a ligação dos
componentes elétricos;

Subestação de transformação, 30/400 kV.

4.3.1. MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
O Projeto prevê a instalação de 154.878 módulos fotovoltaicos de 410 Wp cada, com dimensões de
2008x1002x40 mm.
A estrutura de suporte dos módulos fotovoltaicos será constituída por seguidores de um eixo, orientados
no eixo Norte-Sul, que acompanharão a posição do sol, girando sobre o eixo para este e oeste.
As estruturas destinadas ao suporte e fixação dos módulos fotovoltaicos serão metálicas em perfil
HEA140, com o adequado tratamento anticorrosivo, sendo os respetivos apoios cravados diretamente no
solo. Serão dimensionadas de modo a suportar todos os esforços, quer em termos de peso dos módulos,
quer os provocados pelas condições atmosféricas, nomeadamente a ação do vento.
A altura máxima dos módulos fotovoltaicos irá variar entre 2.3 m e 4 m, dependendo do ângulo de rotação
do seguidor. Encontrando-se a uma altura de 2.3 m quando o sol esta no seu ponto mais alto, aumentando
a altura (até cerca de 4 m) à medida que o ângulo solar diminui. Nos períodos noturnos, os módulos
estarão dispostos na horizontal, mantendo-se na altura de 2.3m.

Figura 3.

Estruturas de suporte para painéis fotovoltaicos (Fonte: EIA)

De salientar que a superfície de cada módulo é de 2,01 m2, o que significa que, sendo 154.878 módulos, a
área máxima, em planta, ocupada por estes será de 31,16 ha, o que apenas ocorrerá em termos teóricos
pois mesmo na altura de incidência máxima, ao meio dia, os módulos terão sempre alguma inclinação.
Deste modo, de modo conservativo, apenas um máximo de 32,9 % do total da área de implantação da
central solar pode ser ocupado por módulos, correspondendo a menos de um terço da área.
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4.3.2. INVERSORES
O inversor é um equipamento elétrico que tem como função a conversão da corrente contínua,
proveniente dos painéis solares, em corrente alternada de acordo com os padrões da rede elétrica do
Sistema Elétrico Público.
Para conversão da corrente continua gerada pelos módulos fotovoltaicos serão utilizados 14 inversores
com uma potência nominal instalada conjunta de 49 700 kVA. Cada inversor será ligado a um
transformador, que irá elevar a tensão de saída dos inversores de 645 V para 30 kV.
A escolha dos inversores teve em conta os limites superior e inferior de tensão admitidos pelo referido
equipamento. A tensão de entrada mediante a potência nominal estará no intervalo de tensão MPPT e
não excede a tensão máxima de funcionamento dos módulos fotovoltaicos. De forma a garantir que a
potência no ponto de interligação não ultrapasse a potência máxima de ligação de 48,90 MVA, será
instalado um sistema de controlo que atuará diretamente sobre os inversores.

4.3.3. CABOS ELÉTRICOS
Todos os cabos apresentarão isolamento em Polietileno Reticulado (XPLE), e a temperatura admissível na
alma condutora será no mínimo 90oC em regime permanente.
A profundidade mínima de enterramento dos cabos será de 0,7 m, sem prejuízo de que nas travessias dos
caminhos internos ao parque solar, e numa extensão de 0,5 m para cada lado da via, a profundidade de
enterramento dos cabos não será inferior a 1 m. As travessias deverão ser realizadas, tanto quanto
possível, perpendicularmente ao eixo das vias.
Estas profundidades poderão ser diminuídas, caso as morfologias do terreno assim o obriguem (ex.
existência de nível freático próximo da superfície), caso sejam salvaguardadas as indicações do artigo
521.9.6 das RTIEBT. Os tubos deverão ser resistentes e duráveis, tanto no que respeita aos elementos
constituintes como as suas ligações, impedir a entrada de detritos e ter dimensões que permitam o fácil
enfiamento e desenfiamento dos cabos sem danificação dos pavimentos.
Os cabos para a instalação de Corrente Continua serão escolhidos de forma a minimizar o risco de defeito
a terra ou curto-circuito, para tal serão utilizados cabos monocondutores com isolamento equivalente a
classe II e com proteção mecânica nas situações em que se verifique ser necessário. Deverão ainda ter um
nível de isolamento mínimo de 1,5 kVDC. Os cabos elétricos instalados em locais expostos a radiação solar
deverão ter características adequadas a influências externas AN3 – Radiações solares fortes.
Os cabos para a instalação de Corrente Alternada, nomeadamente ligação do inversor ao transformador,
serão cabos do tipo NSGAFOU, que apresentam alma condutora em cobre, flexível classe 5, isolamento
em etileno propileno (EPR), temperatura admissível na alma condutora de 90oC em regime permanente,
e nível de isolamento de 1,8/3,0 kV.
A secção destes cabos será adequada à corrente que transitará nos circuitos. Os restantes cabos de
Corrente Alternada apresentarão isolamento em Polietileno Reticulado (XPLE) e nível de isolamento
mínimo de 1kV.
Na execução do Projeto foram utilizados três tipos de cabos: Cabo “string”, Cabo Solar (Positivo e
Negativo) e Cabo de Ligação entre Quadro de Junção e Inversor.

4.3.4. QUADROS DE JUNÇÃO
Os quadros de juncão, através de associações em paralelo, permitem a união das strings, elevando assim
o nível de corrente, são caracterizados por dois tipos de configuração: quadros de junção com 16 strings
e quadros de junção com 18 strings. Em proveniência de cada uma das strings chegam aos Quadros de
junção 2 cabos mono-condutores (1.8/3kVDC) com secção 6 mm2, alma condutora em cobre, duplo
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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isolamento e revestimento exterior resistente a radiação UV. As ligações são realizadas através de um par
de conectores, um por polaridade.

4.3.5. QUADROS DE SERVIÇOS AUXILIARES
Os quadros de serviços auxiliares têm como função alimentar as cargas necessárias ao correto
funcionamento de toda a Central Solar Fotovoltaica. Estes estarão instalados em 3 locais chave: posto de
interligação/seccionamento, postos de transformação e casa de controlo. Os quadros irão alimentar entre
outros, os seguintes circuitos principais:


Celas MT;



Inversores;



Iluminação dos edifícios;



Tomadas dos edifícios;



Ventilação dos edifícios;



Sistemas de segurança;



Sistema de monitorização.

4.3.6. PROTEÇÃO
O Projeto faz uso de medidas de proteção associadas, no lado da Corrente Continua, para a proteção
contra contactos diretos serão utilizadas as prescrições regulamentares aplicáveis, tais como Isolamento
das partes ativas da instalação e Interposição de obstáculos.
No lado da Corrente Alternada, na proteção contra contactos diretos e indiretos utilizar-se-ão as medidas
indicadas em regulamento, nomeadamente; o Isolamento das partes ativas da instalação, a Interposição
de obstáculos e dispositivos de corte por corrente diferencial. Em caso de defeito será utilizada a ligação
a terra de proteção, juntamente com interruptores diferenciais que desligam o circuito.
Nas proteções contra sobreintensidades, os condutores irão ser protegidos mediante a colocação de
interruptores automáticos magnetotérmicos omnipolares de calibre adequado à intensidade máxima
admissível do condutor. Para proteção diferencial, serão instalados num conjunto de caixas modulares,
de duplo isolamento, de grande robustez mecânica.

4.3.7. CANALIZAÇÃO
As canalizações da instalação serão de dois tipos: canalização subterrânea (valas) que corresponde à
canalização entre os quadros de junção, inversores e os postos de transformação, com os cabos colocados
diretamente em valas; e canalização de superfície (caminho de cabos), para a passagem do cabo solar na
estrutura de suporte dos módulos, na qual serão utilizados os próprios elementos estruturais que servem
para o caminho de passagem do cabo solar. Não são previstas caixas de visita para a rede subterrânea de
canalização já que os cabos são de integrabilidade direta.

4.3.8. LIGAÇÃO À TERRA
Será instalado um sistema de terra única, à qual serão ligadas as estruturas e todas as partes metálicas da
instalação, não submetidas a tensão elétrica. A estrutura de suporte dos módulos será interligada à rede
de terras de proteção através de um cabo de cobre do tipo H07V-R 16 mm2, que liga a barra de terras
instalada em cada fileira ou junto aos Quadros de junção. Esta barra, por sua vez, interliga com a rede de
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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terras principal, onde liga então o cabo de cobre nu de 25 mm2.
Na ligação dos quadros junção à terra, no fundo de cada vala que constituí a canalização subterrânea,
estará presente um cabo de cobre nu de 25 mm2, a partir do qual será feita a derivação que liga na barra
de terras instalada na estrutura de suporte. A esta barra liga um cabo tipo H07V-R de secção 16 mm2 e
isolamento verde/ amarelo proveniente do barramento de terras do quadro de junção. Neste barramento
ligarão também os descarregadores de sobretensão DC do quadro. A derivação referida será realizada no
interior do pedestal.

4.3.9. EDIFICAÇÕES
O posto de transformação terá dimensões de 19741 x 2100 mm e altura útil de 2300 mm e será instalado
sob uma laje de betão armado, devidamente dimensionada para o efeito. O posto engloba os seguintes
elementos: quadro de media tensão, transformador de potência, inversor DC/AC e quadro de baixa tensão
(serviços auxiliares).
A subestação de elevação e posto de seccionamento terão toda a aparelhagem de média tensão num
edifício fabricado à medida e o transformador de elevação no exterior assim como a aparelhagem de alta
tensão. A chegada será subterrânea, da rede de media tensão de 30 kV, frequência de 50 Hz. A saída será
aérea, na rede de Alta Tensão de 400 kV e interligará diretamente na subestação de Alcochete da REN.
Todos os equipamentos e edifício serão aprovados pela DGEG, sendo equipados com:


Quadro de media tensão (30 kV);



Transformador de potência (serviços auxiliares);



Transformador de serviços auxiliares;



Quadro de serviços auxiliares;



Quadro de controlo.

4.3.10. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
O posto de transformação será do tipo pré-fabricado, composto por celas pré-fabricadas em invólucro
metálico. A potência de cada posto de transformação será 7000 kVA, no qual estarão instalados 2
inversores de 3550 kVA e 2 transformadores de 3500 kVA. O acesso ao posto de transformação será
restrito ao pessoal de manutenção especialmente autorizado. Dispor-se-á de uma porta cujo sistema de
fechadura permitira o acesso aos equipamentos do pessoal descrito.

4.3.11. TRANSFORMADOR
O transformador será do tipo hermético que empregará a tecnologia de enchimento integral em banho
de óleo mineral e terá arrefecimento natural. As suas características mecânicas e elétricas estarão de
acordo com a recomendação internacional, Norma CEI 60076 e especificações do fabricante.

4.3.12. DEPÓSITOS DE RETENÇÃO DE ÓLEOS
Os transformadores utilizam no seu funcionamento quantidades significativas de óleo, e é possível que
durante o seu período de vida e/ou em operações de manutenção se verifiquem algumas perdas/fugas
de óleo. Neste sentido, será instalada uma cuba de recolha de óleo que fará parte da própria conceção do
posto, estando dimensionada para recolher no seu interior todo o óleo do transformador sem que este se
derrame. Sobre a cuba existe uma placa corta-fogo de aço galvanizado, perfurada e coberta de gravilha.

Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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4.3.13. APARELHAGEM DE MEDIA TENSÃO
As celas a usar no posto de transformação e no interior da subestação serão da gama SM6 ou equivalente,
sendo compostas por celas modulares, equipadas com aparelhagem fixa em involucro metálico utilizando
o hexafluoreto de enxofre (SF6). No posto de transformação as celas serão do tipo IS+DC (disjuntor) + Rele
de Proteção, ou equivalentes.
As celas respeitarão, na sua conceção e fabrico, a definição de aparelhagem sob envolvente metálica
compartimentada de acordo com as Normas CEI: 298; 129; 694; 420; 56; 265 e DMA da EDP. As celas serão
divididas em cinco compartimentos separados, isto é: compartimento de aparelhagem, compartimento
dos barramentos, compartimento das ligações, compartimento dos comandos e compartimento de
controlo.
O condutor de ligação à terra estará disposto ao longo de todo o comprimento das celas e estará
dimensionado para suportar a intensidade de curta-duração admissível.

4.3.14. QUADRO BAIXA TENSÃO (SERVIÇOS AUXILIARES)
No posto de transformação, o quadro de baixa tensão alimenta os circuitos a seguir referidos:


1 Circuito de iluminação (monofásico);



1 Circuito de emergência (monofásico);



1 Circuito de tomadas (monofásico);



1 Circuito para cada um dos inversores (monofásico);



1 Circuito de ventilação (monofásico);



1 Circuito para celas MT (monofásico);



1 Circuito de monitorização (monofásico);



2 Circuitos de reserva (monofásico).

No posto de interligação/seccionamento, o quadro de baixa tensão, alimenta os circuitos a seguir
referidos no interior do edifício. Em cada um dos postos de transformação alimentar-se-ão os seguintes
circuitos:


1 Circuito para celas MT (monofásico);



1 Circuito de monitorização (monofásico);



1 Circuito de ventilação (monofásico);



1 Circuito de tomadas (monofásico);



1 Circuito de iluminação (monofásico);



Circuitos de reserva (monofásico).

4.3.15. ACESSOS
Serão construídos caminhos internos para a construção, operação e manutenção da Central Solar
Fotovoltaica. Os caminhos serão construídos em material permeável tipo tout-venant (ou equiparado) e
permitirão o acesso aos postos de transformação e subestação a partir do portão de acesso.

Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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4.3.16. SISTEMA DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇA
Será instalado um sistema de vigilância para proteger a instalação e que assegure a proteção dos
equipamentos presentes na instalação, de entre os quais se podem destacar a monitorização dos
inversores e das strings, assim como a rede de campo necessária para recolher todos estes dados e
centraliza-los num único ponto. O sistema deverá abranger toda a área e perímetro da Central Solar
Fotovoltaica.

4.3.17. VEDAÇÃO PERIMETRAL
Para delimitar a área da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo (incluindo a subestação de
transformação), será instalada uma vedação perimetral em aço galvanizado, fixa em postes de pinho
tratado com 10 cm de diâmetro. A vedação terá cerca de 4,5 km de comprimento e 2 m de altura. A rede
apresenta malha progressiva e o espaçamento entre os postes será de 3 m.

4.3.18. ESTACÃO METEOROLÓGICA
Dado que a produção do gerador fotovoltaico depende fortemente das condições meteorológicas, é de
extrema importância que estas condições sejam monitorizadas. Desta forma, será instalada na Central
Solar Fotovoltaica uma estação meteorológica capaz de fornecer dados sobre:


Temperatura ambiente;



Radiação solar sobre o plano dos módulos fotovoltaicos;



Radiação solar sobre o plano horizontal;



Velocidade do vento;



Direção do vento.

A estação meteorológica ficará junto da casa de controlo e será ligada à rede Ethernet. Todos os dados
facultados pelos sensores que a constituem serão também lidos e visualizados no sistema central de
monitorização.

4.3.19. CASA DE CONTROLO
A casa de controlo ira centralizar toda a informação de monitorização e segurança. Os equipamentos
necessários ao correto funcionamento dos dois sistemas serão instalados na casa de controlo, recebendo
ainda a rede de comunicações criada. Desta forma, os dados dos equipamentos presentes no parque
fotovoltaico podem ser recolhidos, apresentados e armazenados. Existirá ainda um WC na casa de
controlo.

4.4.

PROJETO ASSOCIADO – LINHA ELÉTRICA AÉREA A 400 KV

Projetos associados são aqueles, cuja execução é necessária para garantir o funcionamento do Projeto
principal.
Neste âmbito há a considerar a Linha Elétrica Aérea de ligação do Projeto à rede elétrica do SESP, para
escoamento da energia produzida, com uma extensão aproximada de 5,69 km. Esta Linha Elétrica fará a
ligação à Subestação de Alcochete, (ponto de interligação ao SESP), propriedade da REN (Figura 1).
A Linha Elétrica Aérea encontra-se em fase de Estudo Prévio, pelo que, não obstante se estudar um
corredor com 400 m de largura centrado no traçado proposto, este já se encontra otimizado, até mesmo
na definição das localizações dos apoios apresentada, tendo em consideração:
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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Traçado o mais linear possível, minimizando a colocação de apoios de ângulo que são mais caros
e tornando a linha o mais curta possível;



Evitar a passagem ou aproximação a habitações e outras edificações;



Desenvolvimento, sempre que possível, paralelo a outras linhas elétricas aéreas já existentes (no
caso a linha Alcochete-Palmela), mantendo a distância mínima de segurança regulamentar (45 m),
e minimizando a necessidade de transposição de outras linhas;



Evitar a necessidade de implantação de apoios em solos de RAN;



Ajustar, o mais possível, a colocação de apoios na periferia dos campos agrícolas e na proximidade
de estradas e caminhos, respeitando as distâncias regulamentares;



Minimizar a afetação do funcionamento de estruturas circulares de rega (pivots);



Evitar que a colocação de apoios obrigue ao abate de espécimes arbóreos para a implantação dos
apoios, sobretudo sobreiros;



Evitar a colocação de apoios em áreas de domínio hídrico e em leitos de cheia.

Os apoios serão metálicos reticulados. Podendo a altura dos apoios a partir do solo variar entre 20,7 m e
39,1 m. Os cabos condutores serão do tipo alumínio-aço com 325 mm2 de secção.
A distância mínima dos condutores ao solo será de 12 m (requisito de dimensionamento), no ponto mais
baixo entre apoios. A altura máxima da linha poderá, no limite, chegar aos 36 m nos pontos de amarração,
se forem utilizados os apoios mais altos.
A montagem de uma Linha Elétrica processa-se, de uma forma geral, com o faseamento e execução das
ações que a seguir se descrevem:

4.5.



Instalação do estaleiro e parque de material (admite-se que o estaleiro das obras da central solar
sirva também de apoio a instalação da linha elétrica aérea);



Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos (caso necessário);



Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios. Nesta fase será realizada a verificação
das estacas de piquetagem dos apoios, assim como a marcação das covas da fundação de cada
apoio. Uma vez terminada a marcação das covas, proceder-se-á a sua abertura, a qual será
realizada com o auxílio de uma retroescavadora de pequeno porte;



Betonagem e arvoramento dos apoios. A esta fase corresponde a colocação e nivelamento da
base dos apoios dentro das valas, procedendo-se de imediato à sua betonagem. Uma vez
respeitado o período de cura do betão, geralmente de 27 dias, concluir-se-á a montagem do
apoio. A área de implantação de cada apoio será coberta com o material resultante da escavação
necessária para a execução das fundações. No final será coberta com a terra vegetal que resultará
da decapagem do terreno executada previamente às escavações propriamente ditas;



Desenrolamento de condutores. Na última fase de construção da Linha Elétrica serão montadas
provisoriamente roldanas no braço de cada apoio, de modo a iniciar-se a passagem da corda-guia,
desde o início até ao final do traçado da Linha. O desenrolamento da corda guia será realizado por
um trabalhador que a transporta em rolo, efetuando todo o trajeto da Linha a pé, por último, e
com o recurso a duas máquinas de desenrolamento colocadas no início e no fim do traçado,
realizar-se-á a operação de desenrolamento e fixação dos cabos condutores.

FASE DE CONSTRUÇÃO

A duração da fase de Construção da Central está estimada em 12 meses e envolve um máximo de 200
trabalhadores.
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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4.5.1. PREPARAÇÃO DO TERRENO E INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO
Do conjunto de ações que constitui a preparação dos terrenos para a implantação da Central, destacamse a demarcação do terreno com cercadura perimétrica adequada, instalação do estaleiro e parque de
material, preparação do terreno e melhoramento dos acessos existentes, assim como a criação de novos
acessos.
Os postos de transformação serão equipamentos de montagem exterior. A casa de controlo e edifício de
comando e armazém serão do tipo pré-fabricado.
O terreno será vedado em todo o seu perímetro por vedação de 2 m de altura, isolando e protegendo a
instalação e as pessoas, na limitação de acessos.
Para a execução da obra da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo (e para apoio a obra da linha elétrica)
será necessário instalar um estaleiro, com 0,5 ha. A área afeta ao estaleiro (a verde na Figura 4) foi
escolhida num local plano, acessível, próximo da entrada no perímetro da central solar, fora de área de
RAN e de Domínio Hídrico, numa zona sem árvores ou culturas permanentes, a mais de 200 m da captação
mais próxima (destinada a rega) e a mais de 700 m do recetor sensível mais próximo.
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Figura 4.

Implantação da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo (Fonte: EIA)

O estaleiro incluí uma zona para instalação de contentores de apoio à obra, instalações sanitárias
amovíveis, zona para parqueamento de máquinas/equipamentos e zonas de depósito de materiais. As
instalações de apoio servirão, durante a construção da Central Solar Fotovoltaica, como local de trabalho
para as equipas técnicas de engenharia.
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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A área do estaleiro corresponde parcialmente a uma zona de implantação de painéis, pelo que estes serão
os últimos a montar, em simultâneo com a desmontagem do estaleiro e limpeza do terreno, numa fase
em que as necessidades de área de estaleiro serão menores.
As obras iniciar-se-ão pela limpeza do terreno, e regularização do pavimento dos acessos existentes, assim
como pela execução de infraestruturas de drenagem superficial e sub-superficial (valetas e drenos). Na
preparação dos terrenos, quando necessário, irá proceder-se à decapagem da camada superficial do solo
nas áreas abrangidas pelas fundações dos postos de transformação, subestação, centro de comando e
armazém e caminhos. Não será realizada decapagem da camada superficial do solo nas zonas de
implantação dos painéis. Será necessário, numa fase posterior, a abertura e fecho de valas para
canalizações elétricas e a realização de fundações para os postos de transformação, inversores, casa de
controlo e subestação.
O Projeto prevê a criação de acessos permanentes, que serão criados por forma a facilitar os trabalhos de
manutenção. Dada a topologia relativamente plana do terreno, não estão previstas movimentações de
terra significativas para alteração da morfologia do terreno, sendo que estas estão associadas à
criação/beneficiação de caminhos e fundações. Apenas será feita a desmatação, limpeza e nivelamento
mínimo, quando necessário.

4.5.2. ESCAVAÇÕES PARA FUNDAÇÕES E VALAS DE CABOS
As fundações das estruturas da subestação, casa de controlo e postos de transformação/inversores terão,
geralmente, um máximo de 3 m de profundidade, ocupando áreas exíguas. As terras escavadas podem
ser espalhadas localmente.
Para a passagem de cabos enterrados serão abertas valas geralmente com até 1 m de profundidade,
podendo apenas ser de mais alguns decímetros no atravessamento de caminhos internos da central solar.
As terras resultantes da escavação são provisoriamente armazenadas na proximidade da vala, sendo
usadas na sua cobertura e regularização final do terreno.

4.5.3. CONSTRUÇÃO CIVIL
A construção da subestação inicia-se com a instalação das infraestruturas mecânicas (estruturas de
fixação) e elétricas (caminhos de cabos) a que se seguirá a criação do parque exterior de aparelhagem, e
demais equipamentos exteriores (transformadores de potência, transformadores de serviços auxiliares
equipamentos de proteção e encravamento), concluindo-se a intervenção com as ligações e os
equipamentos a instalar na casa de controlo.
A construção da Central Solar Fotovoltaica inicia-se com a instalação das estruturas de fixação dos painéis
fotovoltaicos (parafusos e mesas) e implantação das infraestruturas elétricas (cablagens), seguida da
fixação dos Painéis e posterior ligação aos inversores, quadros de interligação e postos de transformação.
Para além das instalações referidas, deverão ficar definidos locais para:


Armazenamento de combustíveis, de óleos e outros lubrificantes;



Abastecimento de combustíveis e óleos e outros lubrificantes;



Armazenamento temporário de resíduos, enquanto aguardam encaminhamento para
valorização/eliminação em instalações licenciadas/autorizadas.

4.5.4. COMISSIONAMENTO
A entrada em funcionamento será antecedida por ensaios sectoriais e de conjunto, visando a verificação
do correto funcionamento da Central Solar Fotovoltaica. Estes ensaios (verificações e testes) revestem
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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todos os aspetos da instalação, sejam eles elétricos, mecânicos ou outros que se reflitam no
funcionamento do todo. Se for necessário serão feitas nesta fase todas as correções e ajustes preliminares
à efetiva entrada em funcionamento da Central Solar Fotovoltaica.

4.5.5. RECUPERAÇÃO PAISAGÍSTICA DAS ÁREAS INTERVENCIONADAS
Após a conclusão dos trabalhos de construção civil e da montagem da Central Solar Fotovoltaica, serão
objeto de recuperação paisagística as áreas intervencionadas (zona de estaleiro, envolvente da
subestação, áreas da instalação fotovoltaica, zonas de construção das valas para instalação dos cabos
elétricos, zonas que possam, eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a construção), com o
objetivo de minimizar o impacte na paisagem, restabelecer a vegetação autóctone e revestir os solos,
reduzindo a ação erosiva dos ventos e das chuvas, que será mais intensa se o solo for deixado a
descoberto, de acordo com o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) integrado no Plano
Geral de Gestão Ambiental, incluído no EIA.
Destacam-se assim as seguintes ações:


Descompactação do solo das áreas afetadas pela obra;



Serão tidas em consideração as características fitossociológicas da região e as condições edáficas
e ecológicas nas ações de recuperação da vegetação nas áreas afetadas pela obra;



Remoção de todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros materiais.

4.6.

FASE DE EXPLORAÇÃO

O período de exploração da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo será de 30 anos. Durante esta fase
haverá lugar a atividades de manutenção preventiva e corretiva e atividades respeitantes à Operação da
Central. Não está previsto haver pessoal em permanência, mas espera-se que haja 2 a 3 trabalhadores
afetos à instalação.
As operações de exploração da central solar envolvem:


Manutenção Preventiva: atividades periódicas de inspeção do estado de conservação da Central
Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo para deteção de situações suscetíveis de afetar a segurança de
pessoas e bens ou de afetar o funcionamento da mesma;



Manutenção Corretiva: atividades de substituição dos componentes deteriorados e dos
componentes em fim de vida útil. Os defeitos e demais intervenções serão eliminados localmente
por instaladores qualificados;



Manutenção Operacional: atividades/tarefas relacionadas com a operacionalidade,
monitorização e supervisão diária da Central Solar Fotovoltaica que conduzam à maximização do
bom funcionamento da mesma às melhorias (upgrades) de equipamentos e procedimentos que
melhor se adequem às estratégias de exploração nas diferentes fases da vida útil da Central.

As atividades inerentes a esta fase incluem gestão de resíduos e eventuais manuseamentos de materiais
poluentes, controlo visual e mecânico dos equipamentos instalados, limpeza, reparação ou substituição
de equipamentos (e.g. vedação, etc.), manutenção do terreno (e.g. limpeza, decapagem, etc.) e
infraestruturas.
Os acessos concretizados para a construção e montagem da Central serão mantidos durante a sua vida
útil de exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as condições de utilização o imponham.

Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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4.7.

FASE DE DESATIVAÇÃO

Uma vez concluído o período de vida útil do Projeto, que será de cerca de 30 anos, a Central Solar
Fotovoltaica será desativada, desmontada, e os respetivos equipamentos removidos. Prevê-se que a fase
de desativação do Projeto tenha a duração de 6 meses.
O processo de desativação vai 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 em vigor. As principais atividades de desativação são:


Desmantelamento;



Transporte das infraestruturas;



Recuperação da paisagem.

No que respeita aos acessos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais favorável para
a população local, ou ser renaturalizados.

5.

ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima, alterações
climáticas e qualidade do ar; Geologia, Geomorfologia e Solos; Recursos Hídricos; Biodiversidade;
Território: Ordenamento, Condicionantes e Uso do Solo; Socioeconomia e Saúde Humana; Ambiente
Sonoro; Paisagem e Património Cultural.
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 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.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA (INCLUINDO AS COMPONENTES TECTÓNICA, SISMICIDADE, PATRIMÓNIO
GEOLÓGICO E RECURSOS GEOLÓGICOS)

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Geologia e Geomorfologia
A região em que se insere o Projeto está incluída na Bacia do Baixo Tejo, correspondente a uma extensa
unidade estrutural de direção aproximada NE-SW, que se desenvolve desde o litoral ocidental da
Península de Setúbal até à área de Plasencia, em Espanha. Esta bacia, de estrutura relativamente simples,
está preenchida por sedimentos predominantemente detríticos do Cenozóico, de origem continental,
limitados por rochas mesozóicas da Bacia Lusitânica, a W e a N, e pelo substrato varisco, a NE, E e SE.
O relevo nesta zona é muito suave e aplanado, com cotas que variam sensivelmente entre 14 e 27 m para
o traçado da LMAT, ou entre 23 e 35 m para a área de implantação da Central. Tratam-se de extensas
áreas sensivelmente planas separadas por linhas de água muito pouco entalhadas e de vale muito aberto,
que incluem diversas pequenas lagoas; a drenagem faz-se para N em direção ao rio Tejo (11 km a WNW),
junto a Alcochete.
Litostratigrafia
Na área de estudo afloram sedimentos pliocénicos e holocénicos.
As principais litologias presentes são areias heterogéneas, correspondentes à Formação de Santa Marta
(Pliocénico), bem como aluviões, incluindo vasas e lodos, e aterros (Quaternário / Holocénico).
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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Holocénico - Está representado por aluviões constituídos, de uma forma geral, por areias finas siltoargilosas e areias médias, incluindo também níveis de vasas e lodos. São visíveis nas valas e linhas de água
de leito largo correspondentes às cotas mais baixas. Podem ainda observar-se localmente materiais de
aterro à superfície.
Pliocénico - O local de implantação do Projeto situa-se em terrenos de idade pliocénica, correspondentes
à Formação de Santa Marta. Esta Formação é constituída por areias finas a grosseiras, de um modo geral,
arcósicas, de cor em tons variáveis de branco, vermelho e amarelo, com conglomerados na base, por vezes
com intercalações lenticulares de argilas. Apresenta, frequentemente, estratificação entrecruzada e/ou
estruturas convolutas, fluviais.
Recursos geológicos
As areias da Formação de Santa Marta são reconhecidas como um recurso importante em inertes para a
construção, tendo sido exploradas noutros locais desta região.
Não estão referenciadas na proximidade do projeto explorações ativas de depósitos ou massas minerais,
nem estão presentes áreas de prospeção e pesquisa. A exploração nº6539, Charnequinha (argilas), situada
a cerca de 1 km a NW da CSF, encontra-se com lavra suspensa. Por seu turno a exploração de areia
designada Cilha Queimada, situada a nascente da LMAT, também não é afetada pelo projeto.
No entanto, sendo a área em avaliação dedicada até ao momento à exploração agrícola, e encontrandose situada junto à proximidade da zona urbana de Pinhal Novo, não se afigura viável a implementação de
novas explorações de massas minerais, inclusive atendendo ao relativo baixo valor, face ao momento
atual de grande desenvolvimento de projetos fotovoltaicos.
Tectónica / Neotectónica e Sismicidade
Em termos de neotectónica e sismicidade há a referir a ocorrência, a oeste da área de estudo, do
alinhamento NNW-SSE da zona de falha oculta de Pinhal Novo - Alcochete, que corresponde,
provavelmente, a uma falha ativa; são também conhecidas outras falhas no vale inferior do Tejo,
localizadas quer a oeste, quer imediatamente a norte.
A zona de falha de Pinhal Novo – Alcochete corresponderá a um acidente tectónico regional de direção
geral NNW-SSE, com uma larga zona de deformação (de cerca de 2 km) em que apresenta um padrão de
falhas ramificadas e anastomosadas; esta zona encontra-se parcialmente intruída pelas formações
salíferas hetangianas provenientes da base da cobertura sedimentar mesozóica, nomeadamente na zona
de Pinhal Novo (Moniz 2010; INETI 2006). Embora à superfície não ocorram na zona daquele acidente
evidências significativas, geológicas e morfológicas, da sua movimentação recente, em profundidade
observa-se que este acidente afeta sedimentos não só miocénicos, mas também pliocénicos, o que implica
a ocorrência de atividade neotectónica.
Sismicidade - No que se refere ao Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de Edifícios e Pontes
(RSAEEP, 1983), a região onde se localiza o Projeto insere-se na zona A (sendo o país dividido em quatro
zonas, de A a D, por ordem decrescente de sismicidade), ou seja, aquela em que o risco sísmico a
considerar será maior, daí decorrendo o coeficiente de sismicidade a aplicar para efeitos de
dimensionamento de estruturas, correspondendo ao valor 1,0.
Quanto a sismicidade histórica, a área de estudo está localizada na zona de intensidade VIII (Carta de
Isossistas de Intensidades Máximas (1531 – 1996), escala de Mercalli modificada de 1956. Segundo o
Eurocódigo 8, de 2010, a região onde se situa o Projeto situa-se na zona sísmica 1.3 para Ação sísmica Tipo
1, e na zona sísmica 2,3 para Ação sísmica Tipo 2; a estas zonas corresponde uma aceleração máxima de
referência de projeto de 1,5 e 1,7 m/s2, respetivamente.
Locais de Interesse Geológico - Património Geológico
Desconhece-se a existência, na área de estudo, de quaisquer valores que possam constituir património
geológico com interesse conservacionista.

Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Geologia e Geomorfologia
Os impactes a considerar na interação com o Descritor são associados sobretudo a escavações para
fundações e valas. Não se prevê a realização de terraplanagens, aterros ou taludes com alguma
significância, devido à quase ausência de relevo (declive da ordem de 1 %) e por se tratar de uma central
muito concentrada.
Os impactes neste Projeto são classificados como pouco significativos ou sem significado, permanentes,
negativos, diretos, certos, irreversíveis.
Apresentam-se as características das principais intervenções no terreno:
- Vias de acesso internas, em tout venant ou semelhante, sem envolver movimentações significativas de
terras.
- Fundação dos painéis, recorrendo a estacas implantadas no terreno, prevendo-se profundidade da
ordem de 1,5 m, com diâmetro de 0,3 m.
- Cabos elétricos enterrados, recorrendo à abertura de valas, sendo a profundidade destas variável entre
0,70 m e 1,00 m, com largura final entre 0,50 m e 0,75 m. A profundidade mínima de enterramento para
os cabos é de 0,60 m.
- Fundações associadas à subestação de transformação, casa de controlo e postos de
transformação/inversores, nomeadamente para a laje de betão armado de implantação, tratando-se de
escavações até 3 m de profundidade.
- Quanto à LMAT, com 5,69 km de extensão, estão previstos 17 apoios. As fundações para as bases destes
apoios consistirão, para cada um, na abertura de 4 caboucos, com profundidade até cerca de 3 m numa
área de 1 a 3 m2 para cada.
Este parque fotovoltaico será instalado numa área anteriormente correspondente a uma exploração
agrícola com pivot de rega, muito aplanada e regularizada, sem declive visível, com exceção das valas de
drenagem que deverão ser salvaguardadas. Não se prevê que esta obra venha a introduzir uma afetação
geomorfológica minimamente significativa, pelo que ficará excluído o impacte que se relacionaria com
uma eventual alteração da topografia pré-existente.
A afetação das formações geológicas que ocorrem no local deverá assim ser reduzida, decorrendo das
escavações acima referidas, não se prevendo modelação do terreno e eventual recurso a manchas de
empréstimo.
Segundo o EIA não haverá produção de volumes de terras para levar a aterro, sendo o material sobrante
utilizado na “posterior regularização do terreno”.
Quanto a Património Geológico, não haverá impactes associados dada a ausência deste tipo de ocorrência.

5.1.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável,
condicionado às disposições contidas no final deste parecer.

5.2.

RECURSOS HÍDRICOS

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Recursos Hídricos Superficiais
A área de implantação da Central Solar localiza-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, na
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bacia de massa de água superficial Vala da Salgueirinha (PT05TEJ1138). De acordo com o PGRH do Tejo e
Ribeiras do Oeste, 2º ciclo, o estado ecológico desta massa de água é classificado de Medíocre.
A Linha Elétrica de ligação da central à Subestação de Alcochete atravessa as bacias de massa de água
superficiais Vala da Salguerinha - PT05TEJ1138 (os primeiros apoios), afluente do rio Tejo – PT05TEJ1111A
(a maioria dos apoios) e a bacia de massa de água Subafluente do rio Tejo – PT05TEJ1121 (os dois últimos
apoios). O estado ecológico destas massas de água é classificado de Medíocre, segundo o PGRH, 2º ciclo.
O EIA identifica como fontes de pressão da envolvente próxima da área de estudo projeto o açude da
Brejoeira, na ribeira da Salgueirinha, a 220 m a sudoeste do limite da central solar, a ETAR urbana de
Pinhal Novo, a cerca de 390 m a sudeste, e a fábrica de rações localizada 280 m, a sudoeste da subestação
de Alcochete e indústria transformadora, localizadas a 3,8 km a poente da central solar. Identifica ainda
uma lixeira, a cerca de 1,6 km a noroeste da central solar, sendo que a mesma se encontra encerrada. A
atividade agrícola e florestal e a atividade pecuária foram identificadas como as principais fontes de
poluição difusa.
De acordo com a Carta Militar apenas existe cartografada uma pequena linha de água de cabeceira na
área de implantação da Central Solar, afluente à ribeira de Vale Sanceiro. Segundo o EIA, esta linha de
água apenas apresenta escoamento em períodos de elevada pluviosidade.
No corredor da Linha Elétrica estão cartografados alguns troços de linhas de água que, segundo o EIA,
apresentam escoamento efémero, escoando apenas durante ou imediatamente após os períodos de
precipitação intensa.
Recursos Hídricos Subterrâneos
A área de implantação do projeto (Central Solar Fotovoltaica e corredor da Linha Elétrica) localiza-se na
massa de água subterrânea PTRH5A - Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda, no sistema de aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda. O estado qualitativo desta massa subterrânea detém a
classificação Bom de acordo com o PGRH, 2º ciclo.
O sistema de aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda é recarregado pela precipitação, por
infiltração nos leitos das linhas de água, na parte mais elevada do seu percurso na bacia. O escoamento
subterrâneo dá-se em direção ao rio Tejo, e ao longo do sistema aquífero até ao Oceano Atlântico.
A área de implantação do projeto encontra-se classificada como Zona vulnerável a nitratos de origem
agrícola do Tejo, sendo a vulnerabilidade à poluição classificada de moderada pelo método Drastic.
Segundo o EIA, na área de implantação da central solar existem áreas onde o nível freático se encontra
próximo da superfície, podendo estar, no período húmido, a 1,5 m de profundidade.
De acordo com a informação prestada pela ARH TO, na envolvente próxima da área do projeto, o EIA
identifica 80 captações subterrâneas privadas (furos), não existindo captações de água subterrânea para
abastecimento público nem interferência com perímetros de proteção.
Das captações inventariadas, 12 localizam-se na Herdade da Brejoeira/Urtiga Brava e destinam-se a rega,
situando-se apenas uma captação no interior da área de implantação da central Solar. Esta encontra-se
titulada e destina-se igualmente a rega.
No corredor da linha elétrica são assinaladas 3 captações subterrâneas (nº 32, n.º 36 e nº 54), com uso
para rega nas duas primeiras e desconhecido na terceira.

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Recursos Hídricos Superficiais
Fase de construção
As ações de desmatação dos solos aumentam o risco de erosão dos mesmos e alteram as condições de
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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drenagem do terreno. Contudo, estas ações serão pontuais, sendo que, no final desta fase, as áreas
afetadas serão recuperadas e repostas as condições naturais de drenagem. Por outro lado, as operações
de regularização do terreno incidirão principalmente nas áreas associadas aos acessos, sendo que será
respeitada a faixa de servidão da única linha de água (10 m) que atravessa a área de implantação do
projeto
Em relação à instalação dos apoios da Linha Elétrica, não serão colocados apoios a menos de 10 m de
qualquer das pequenas linhas de água presentes ao longo do seu percurso.
Refere-se ainda que praticamente não haverá lugar a movimentações de terras, apenas escavações
localizadas com menos de 3 m e desmatação pontual, se necessário.
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, 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 sobrelevados 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, a regeneração da vegetação
espontânea minimizará este impacte.
Por outro lado, considera-se que a construção das valetas de drenagem na zona central da Central Solar
assegura o encaminhamento das águas superficiais, evitando situações de estagnação e de alagamento
de terrenos adjacentes.
Quanto à lavagem dos painéis, esta será realizada duas vezes ao ano, utilizando água desmineralizada que
se irá infiltrar naturalmente no solo, 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.
Recursos Hídricos Subterrâneos
Fase de construção e Fase de exploração
Nestas fases as condições naturais de infiltração serão alteradas, diminuindo a recarga local do aquífero,
sendo que não é expectável a afetação das águas subterrâneas pelos trabalhos que serão desenvolvidos
quer na instalação/manutenção da Central quer na implantação/manutenção da Linha. 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.
Por outro lado, não é expetável a afetação direta ou indireta de qualquer captação de água, quer em
termos de produtividade, quer de qualidade.
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Durante a fase de exploração, o controle do desenvolvimento vegetal será assegurado através do
pastoreio com gado ovino, pelo que não serão utilizados herbicidas ou fitofármacos.
Fase de desativação
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.

5.2.3. CONCLUSÃO
Tendo em consideração a informação disponível e o acima exposto, considera-se que pode ser emitido
parecer favorável, condicionado às disposições contidas no capítulo final deste parecer.

5.3.

SOLOS E USO DOS SOLOS

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
De acordo com o EIA, na área da implantação da Central Solar Fotovoltaica estão presentes as seguintes
tipologias de solos: Regossolos psamíticos não húmidos (Rg); Regossolos psamíticos não húmidos (Rg);
Podzóis não hidromórficos sem surraipa, de areias ou arenitos (Ap); Solos hidromórficos de aluviões ou
colúviais, de textura ligeira (Cal).
No percurso da linha aérea estão presentes as seguintes tipologias: Regossolos psamíticos não húmidos
(Rg); Podzóis não hidromórficos sem surraipa, de areias ou arenitos (Ap); Podzóis não hidromórficos com
surraipa, de areias ou arenitos (Pz); Solos litólicos não húmicos, de arenitos (Vt); Solos hidromórficos de
aluviões ou colúviais, de textura pesada (Caa).
Todos os solos presentes apresentam reduzido potencial agrícola, à exceção dos solos hidromórficos, se
forem adequadamente drenados.
Relativamente à Capacidade de Uso, verifica-se que na totalidade da área de implantação da Central Solar
Fotovoltaica, assim como na maior parte do percurso da linha aérea de ligação estão presentes solos de
classe D, com limitações ao nível da zona radicular (s) ou resultantes de um excesso de água (h).
Não obstante a reduzida capacidade de uso natural destes solos, estes têm vindo a ser adaptados a
produção agrícola intensiva com recurso a certos melhoramentos, como fertilizações frequentes e
drenagens (existem sulcos no terreno para drenar as águas em excesso e manter os terrenos enxutos).
No percurso da linha são atravessados ainda, em menor extensão, solos integrados nas classes D e C, estes
últimos sobretudo associados à baixa aluvionar da ribeira da Vala dos Vinte e Um.
Relativamente ao uso atual do solo, constata-se que a área do projeto abrange maioritariamente áreas de
exploração agrícola.
A área de implantação da Central Fotovoltaica ocupará apenas 33,8% do espaço total dos terrenos do
proprietário, designado como exploração agrícola da Herdade da Brejoeira/Urtiga Brava (94,8 ha de um
total de 280 ha), sendo que a toda a área remanescente irá manter a atual atividade agrícola, continuando
como uma exploração plenamente viável.

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Fase de construção
Relativamente aos solos, a instalação de estaleiros e acessos e a movimentação de veículos afetos às obras
(na área da Central Solar Fotovoltaica e na colocação dos apoios da linha aérea de ligação) são ações que
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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potenciam um efeito de compactação. Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida,
certo, local, temporário, reversível e pouco significativo.
As ações de preparação do terreno para escavação de valas, instalação de cabos e fundação de lajes de
betão implicam desmatação do terreno. No entanto, apesar dos solos serem pouco coesivos, atendendo
ao declive suave do terreno, o risco de erosão é baixo.
Tanto o tráfego de veículos afetos à obra, como o funcionamento de máquinas e equipamentos, incluindo
centrais de betão, são ações suscetíveis de originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras
substâncias poluentes que podem contaminar o solo e o subsolo permeável. A eventual ocorrência de
situações deste tipo representa um impacte negativo, direto, de magnitude previsivelmente reduzida,
pouco provável, temporário e localizado. Admitindo a adoção de medidas adequadas, o impacte
resultante é incerto e pouco significativo.
No final da fase de construção, parte das áreas afetadas na fase de construção (áreas afetas ao estaleiro
e áreas de auxílio para a instalação de apoios da Linha Elétrica), são recuperadas utilizando solos em stock,
sendo compensados os efeitos negativos anteriores. No caso da área do estaleiro, o terreno, depois de
limpo, será ocupado por painéis solares, sendo instaladas as estruturas de suporte necessárias.
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.
Fase de exploração
Salienta-se que a instalação fotovoltaica não altera as condições biofísicas do solo, dado que a instalação
e a sua atividade de produção de energia, não utiliza diretamente o recurso solo e portanto não consome
nutrientes do solo, não determina a necessidade de mobilização do solo, ou alterações da topografia
significativas, não gera cargas poluentes ou emissões para o solo, para a atmosfera, ou para o meio hídrico
e não altera as condições naturais de escoamento da água no solo.
Por outro lado, o manuseamento dos óleos do transformador representa um risco potencial de
contaminação do solo. No entanto, no presente caso, este risco encontra-se acautelado pelo próprio
projeto uma vez que, existirá em cada transformador, um depósito de recolha de óleo dimensionado para
recolher todo o óleo sem que este se derrame no solo.

5.3.3. CONCLUSÃO
Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às
disposições contidas no final deste parecer.

5.4.

SOCIOECONOMIA

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A Pegões Solar, SA pretende localizar a Central Fotovoltaica de Pinhal Novo numa propriedade agrícola,
ocupando para o efeito, cerca de 1/3 dos 280 ha dessa exploração.
Esta alteração resultará na diminuição da área de cultivo da propriedade, pese embora se preveja a
manutenção da exploração agrícola na área remanescente e a manutenção dos postos de trabalho afetos
à mesma – 10 trabalhadores.
5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O maior impacte em termos da criação de emprego ocorrerá na fase de construção da Central, prevendoCentral Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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se a necessidade de recrutamento de 200 trabalhadores. Contudo, e uma vez que a programação da obra
aponta para 12 meses de duração, o respetivo impacto, embora significativo será temporário.
A exploração da Central implicará a contratação de 2 a 3 postos de trabalho a tempo parcial, o que
constitui um impacte positivo e duradouro, embora de reduzida amplitude.
Relevam-se, igualmente, os impactes negativos gerados pelo volume de tráfego durante a fase de obra e
que será assegurado através da R. da Lagoa da Palha Velha, que serve as edificações existentes na zona.
Os impactes mais significativos e duradouros observar-se-ão em dois domínios principais: a desvalorização
da paisagem e a diminuição de solo agrícola.
Quanto a esta situação poderá haver lugar à prática de culturas compatíveis com a instalação da Central,
nomeadamente de suporte a um eventual uso pastoril (ovinos) e assegurar melhores condições para a
regeneração da fauna, flora e solos e a conservação da qualidade dos recursos hídricos, face à prática de
agricultura intensiva que hoje se verifica.
A dissonância visual que decorre da implantação dos painéis fotovoltaicos constitui um impacte negativo,
permanente e significativo na paisagem local, com efeitos em algumas atividades económicas que
dependem de fatores locativos, como é o caso do turismo, e a desvalorização do imobiliário que existe na
proximidade, embora pouco numeroso.

5.4.3. CONCLUSÃO
Considera-se que estão reunidas as condições para emissão de parecer favorável, condicionado às
disposições contidas no final deste parecer.
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5.5.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Na área do município de Palmela o projeto (Central e parte da linha aérea de interligação) abrange Reserva
Ecológica Nacional (REN), zona de proteção de rede viária (A12/IP1, EN5) e Domínio Hídrico (DH) (cf. carta
militar).
Na área do município de Alcochete o projeto (apenas parte final da linha aérea de ligação) poderá
abranger REN (em regime transitório), Reserva Agrícola Nacional (RAN), abrange uma fábrica de Explosivos
e respetiva servidão, abrange DH (cf. carta militar) e Domínio Público Hídrico (DPH), montado de Sobro e
rede de distribuição de energia elétrica (linha de 60KV).

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
No âmbito do Ordenamento do Território importa apreciar o projeto face ao Plano Regional de
Ordenamento do Território (PROT), Plano Diretor Municipal (PDM) (Palmela e Alcochete) e REN,
nomeadamente:
PROT
Não obstante o PROTAML ser diretamente aplicável a atividades públicas e não a particulares, não deixa,
contudo, de se afirmar, como documento orientador da estratégia de desenvolvimento Regional.
Nos termos do PROTAML o projeto insere-se, segundo o Modelo territorial, em Área a Estabilizar
(Agroflorestal) e fluxo/ligação, secundária interna a reforçar. Insere-se na Unidade Territorial 15 Nascente Agroflorestal em Área Agroflorestal e na Unidade Territorial 9 - Espaço de Transição Nascente
(residualmente no final da linha elétrica de interligação).
Em termos da Rede Ecológica Metropolitana (REM), abrange Área Estruturante Secundária.
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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Considera-se para as Áreas estruturantes secundárias (AES), a Norma Específica 2.2.4.1, segundo a qual
os IPT devem assegurar que estes territórios, assinalados na carta da REM, ou de parte significativa da sua
área contribuem para a manutenção ou melhoria do funcionamento do sistema hidrológico, para a ligação
entre áreas estruturantes primárias ou corredores ecológicos. No caso em apreciação considera-se
salvaguardada a AES atendendo que o local é abrangido por REN.
No PROTAML são estabelecidas determinações e orientações para a elaboração de instrumentos de
planeamento territorial, não sendo deste modo aplicáveis ao projeto em concreto, mas num âmbito mais
vasto de planeamento (Planos Municipais de Ordenamento do Território - PMOT).
O PROTAML estabelece para a Unidade territorial n.º 9 - Espaço de Transição Nascente a Orientação
Territorial 1.3.9.3 — Fomentar o desenvolvimento de Pinhal Novo em complementaridade com a área de
Coina. Neste âmbito considera-se que o presente projeto irá ao encontro da orientação definida para o
desenvolvimento de Pinhal Novo.
O PROTAML estabelece que para Unidade territorial n.º 15 a Orientação Territorial 1.3.15.1 — Manter e
preservar a área de montado, tendo em conta o seu elevado interesse ecológico, paisagístico e económico.
Neste âmbito importa garantir que no local é salvaguardada o montado de sobro, cabendo ao ICNF
pronunciar-se, neste âmbito.
Neste âmbito, entende-se que o presente projeto não colide diretamente com as orientações estratégicas
do PROTAML, para o local.
PDM
PDM de Palmela
O projeto (Central e parte da linha de interligação, com os respetivos apoios) situa-se parcialmente na
área do município de Palmela, em “Espaços Naturais” e “Espaço Canal” (do Itinerário Complementar IC3)
sendo aplicável o respetivo PDM, cf. o seguinte extrato:
«(…)
Artigo 22.º
Espaços naturais
1- Os espaços naturais, identificados, na carta referida no n.º 4 do artigo 6.º — planta de
ordenamento —, destinam-se à protecção dos recursos naturais do território do município de
Palmela e são constituídos pelas áreas incluídas na Reserva Ecológica Nacional, excepto as áreas
desta mesma Reserva incluídas na classe de espaço prevista no artigo 17.º (Nota: Espaços agrícolas
— categoria II)
2 — Às operações e usos em Espaços Naturais são aplicáveis as regras estabelecidas no Regime
Jurídico da Reserva Ecológica Nacional. (Redação dada pelo Aviso n.º 8826/2015)
(…)
Artigo 24.º
Espaços canais
1— Sem prejuízo do estipulado na legislação em vigor, os espaços-canais são constituídos pelos
corredores activados por infra-estruturas e compreendem:
a) Os corredores de infra-estruturas rodoviárias;
(…)
2— Para a rede de infra-estruturas rodoviárias existente e prevista para o município,
representada na carta referida no n.º 4 do artigo 6.º — planta de ordenamento —, são estabelecidos
os condicionamentos constantes da legislação em vigor.
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3— Para a rede de infra-estruturas rodoviária municipal existente e prevista, representada na
carta referida no número anterior, são estabelecidos os seguintes condicionamentos:
a) Estradas municipais — faixa non aedificandi, medida a partir da plataforma, com 10 m
de largura para usos habitacionais e com 20 m para outros fins;
b) Caminhos municipais — faixa non aedificandi, medida a partir da plataforma, com 5 m
de largura;
c) As faixas non aedificandi definidas nas alíneas anteriores são aumentadas para 200 m
quando se tratar de feiras ou mercados de levante, depósitos de sucata ou de lixo.
4 — As faixas non aedificandi consideradas para as vias propostas e que se apresentam na
planta de ordenamento associam-se a uma etapa preliminar à de estudo prévio, ao nível de
definição das directrizes, variando entre um máximo de 400 m e um mínimo de 100 m.
Logo que exista aprovação pelas entidades competentes dos projectos para estas vias, deverão
ser aplicadas as faixas de protecção previstas na legislação em vigor.
As faixas non aedificandi de que trata o parágrafo anterior referem-se às seguintes vias:
IC 3;
Variante ao Pinhal Novo e ligação ao IC 13 — proposta da Câmara Municipal de Palmela;
Via circular-sul/alternativa à 379 — proposta da Câmara Municipal de Palmela;
Ligação da circular norte (Auto-Europa) ao caminho municipal n.º 1029.
(…)
7— Para as redes de infra-estruturas relativas à rede rodoviária nacional existente e prevista,
gasoduto e respectiva rede primária de distribuição de gás e oleoduto, representadas na carta
referida no n.º 2, deverão ser observados os condicionamentos previstos na legislação específica em
vigor, nomeadamente os constantes no anexo II — servidões — do presente Regulamento.
(…)
Deste modo verifica-se que o projeto está em conformidade com o PDM de Palmela, salvaguardado que
seja o cumprimento do RJREN (nos termos do artigo 22.º do PDM de Palmela) e salvaguardado que seja o
parecer das Infraestruturas de Portugal (nos termos do artigo 24.º do PDM de Palmela).
PDM de Alcochete.
O projeto (apenas parte da linha aérea de interligação, com os respetivos apoios) situa-se parcialmente
na área do município de Alcochete, em “Espaço Rural de Categoria II - Espaço Agroflorestal”
(predominantemente), “Espaços Naturais de Categorias I e II” e “Espaço Urbanizável Industrial – UI3 –
Fabrica de Explosivos” (residualmente) sendo aplicável o respetivo PDM, cf. o seguinte extrato:
(…)
SECÇÃO I
Dos espaços naturais
Artigo 21.º
Objectivo e âmbito
1— Os espaços naturais, delimitados na planta de ordenamento, têm como objectivo a
preservação da qualidade do ambiente, dos sistemas naturais e da paisagem.
2— Os espaços naturais subdividem-se nas seguintes categorias, delimitadas na planta de
ordenamento:
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a) Espaços naturais de categoria I, constituídos pelas áreas mais sensíveis do território
municipal, do ponto de vista biofísico, e que correspondem a áreas integradas na REN;
b) Espaços naturais de categoria II, constituídos pelas áreas adjacentes às áreas húmidas
mais sensíveis, embora não integradas na REN.
Artigo 22.º
Actividades interditas
Nos espaços naturais são interditos os seguintes actos e actividades:
a) A expansão ou abertura de novas explorações de inertes;
b) A instalação de qualquer tipo de indústria transformadora;
c) A instalação de parques de sucata, lixeiras, nitreiras e depósitos de materiais de construção
ou de combustíveis;
d) A prática de campismo ou caravanismo fora dos lugares expressamente destinados a este
fim;
e) Novas construções, excepto as previstas no presente Regulamento;
f) Instalações pecuárias.
Artigo 23.º
Espaços naturais de categoria I
1— Os usos permitidos e as regras de edificabilidade nos espaços naturais de categoria I
obedecem ao disposto no Decreto-Lei n.º 93/90, de 19 de Março, alterado pelos Decretos-Leis n.os
316/90, de 13 de Outubro, 213/92, de 12 de Outubro, e 79/95, de 20 de Abril.
2— Para além do disposto na legislação referida no número anterior, é interdita a colocação
de painéis publicitários.
Artigo 24.º
Espaços naturais de categoria II
1 — Nos espaços naturais de categoria II é permitida:
a) A reconstrução, alteração e ampliação de edifícios para habitação, comércio e apoio à
actividade agrícola;
b) A construção para instalação de equipamentos públicos de cultura, recreio e lazer;
c) A instalação de unidades de turismo rural, agro-turismo e turismo de habitação;
d) A exploração agrícola;
e) A florestação, com as limitações do regime jurídico vigente para espécies de
crescimento rápido.
(…)
SECÇÃO II
Dos espaços rurais
Artigo 25.º
Objectivo e usos
1— Os espaços rurais têm como objectivo a preservação da estrutura de produção agrícola e
do coberto vegetal.
2— Os espaços rurais destinam-se predominantemente à exploração agrícola ou agro-florestal
e a instalações de apoio à agricultura, admitindo-se outros usos, como o habitacional, equipamentos
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução
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e serviços, instalação de indústrias, pecuária, turismo rural, agro-turismo e turismo de habitação,
nos termos dos artigos seguintes, sem prejuízo da legislação relativa à RAN e à REN.
3— Nos espaços rurais coincidentes com a REN, nomeadamente em áreas de recarga de
aquíferos, apenas será autorizada a construção de habitação e de instalações de apoio à agricultura
insusceptíveis de alterarem o equilíbrio ecológico.
Artigo 28.º
Espaço rural de categoria II— agro-florestal
1— Os usos e a edificabilidade no espaço rural de categoria II — espaço agro-florestal estão
sujeitos às condições constantes dos números seguintes.
2— São permitidas construções para os seguintes fins:
a) Instalações e infra-estruturas de apoio às actividades agrícola, florestal e pecuária;
b) Habitação;
c) Instalações industriais ou de armazenagem relacionadas com as actividades agrícola,
florestal e de exploração de recursos naturais;
d) Turismo rural, agro-turismo e turismo de habitação;
e) Hotéis, pensões, estalagens, motéis, pousadas, hospedarias e estabelecimentos
similares dos hoteleiros;
f) Equipamentos colectivos.
3— A construção e a ampliação de instalações e infra-estruturas de apoio à actividade agrícola,
florestal, pecuária e de habitação estão sujeitas às seguintes regras cumulativas:
(…)
4— A construção e a ampliação de instalações industriais ou de armazenagem relacionadas
com as actividades agrícola, florestal e de exploração de recursos naturais estão sujeitas, sem
prejuízo dos condicionamentos impostos pelas disposições legais aplicáveis, bem como pelas
entidades competentes para o licenciamento da actividade industrial, às seguintes regras
cumulativas:
(…)
7— É permitida a instalação de equipamentos especiais não integráveis nos espaços urbanos e
urbanizáveis ou que justifiquem mesmo o seu afastamento daquelas áreas, nomeadamente:
a) Instalações de telecomunicações;
b) Estações de tratamento de resíduos sólidos;
c) Subestações eléctricas;
d) Estabelecimentos de saúde;
e) Estabelecimentos de ensino e formação que justifiquem a integração em áreas rurais;
f) Estabelecimentos prisionais;
g) Equipamentos desportivos e recreativos.
8— A construção dos equipamentos referidos no número anterior fica sujeita,
cumulativamente, às regras estabelecidas pela legislação específica aplicável, nomeadamente
quanto a servidões administrativas, protecções e acessos.
(…)
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(…)
Artigo 48.º
Espaço urbanizável industrial UI3
O espaço urbanizável industrial UI3, constituído pela área ocupada pela Fábrica de Explosivos, deve
manter o uso predominantemente industrial e a sua reconversão só poderá realizar-se através da
figura de parque industrial, de acordo coma legislação em vigor, obedecendo às seguintes regras
cumulativas:
a) Índice de ocupação: «0,3;
b) Índice volumétrico: «2,5;
c) Cércea máxima do edifício industrial: 9 m, podendo ser autorizada cércea superior,
quando se trate de equipamentos técnicos e for comprovadamente justificável;
d) Cércea máxima dos edifícios administrativos ou de apoio: 6,5 m;
e) Área afecta a instalações industriais e de armazenagem: «70%;
f) Áreas afectas a serviços, equipamentos e comércio: 30%;
g) Infra-estruturas viárias e estacionamento: de acordo com o disposto no capítulo IV do
presente Regulamento, sem prejuízo da legislação específica aplicável.
(…)
Perante os dados disponíveis verifica-se que o projeto está em conformidade com o PDM de Alcochete,
salvaguardado que seja o cumprimento do RJREN e a servidão da fábrica de Explosivos.
REN
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Apreciação específica
O município de Palmela possui delimitação da REN publicada em DR (RCM n.º 36/96, de 13/04, DR n.º 88
IS-B, com posteriores alterações.
A área objeto de apreciação (Central e Linha elétrica associada) encontra-se totalmente abrangida por
REN (Concelho de Palmela - áreas de máxima infiltração e cabeceiras de linhas de água). O que de acordo
com o n.º 3 do artigo 43.º (Anexo IV) do RJREN, correspondem atualmente a “Áreas estratégicas de
infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”.

Figura 5.

Extrato da carta da REN em vigor (Palmela)
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Quanto à abrangência por este regime da Linha Elétrica no concelho de Alcochete (não possui carta de
REN publicada), verifica-se que a mesma não abrange as áreas identificadas no anexo III do RJREN.
Importa referir que o projeto inicialmente apresentado enquadrava igualmente a ação em “Áreas de
elevado risco de erosão”, a instrução constante no processo, não assinala nenhuma das tipologias REN.
Na sequência do parecer inicial e do constante nos elementos aditados, a situação foi esclarecida,
verificando-se a não abrangência do projeto de “Áreas de elevado risco de erosão”.
Importa então, aferir 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.
Assim, de acordo com o n.º 3 do artigo 20.º do D.L. n.º 166/2008 na sua atual redação, a ação deverá
salvaguardar as funções da REN na respetiva área (nos termos do anexo I - alínea a)), constar do anexo II
- alínea b)), cumprindo igualmente o disposto na Portaria n.º 419/2012, de 20 de dezembro.
Os elementos apresentados contêm o enquadramento da ação no RJREN (Volume I – Relatório síntese,
ponto 4.8. Território: Ordenamento, condicionantes e uso do solo), (pg 162) “ … O projeto da Central Solar
do Pinhal Novo enquadra-se na alínea f (Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de
energia renováveis) da secção II – Infraestruturas, do Anexo II do RJREN, a que se refere o artigo 20.º. De
acordo com o estabelecido no referido Anexo, o projeto da Central Solar do Pinhal Novo e respetiva linha
elétrica de distribuição, constituem ações admitidas, mas sujeitas a comunicação prévia. …”.
Verificação do cumprimento das funções e requisitos
A ação integra-se na alínea f), da secção II do anexo II do DL n.º 166/2008, na sua atual redação, Produção
e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis.
Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos - N.º 3, da alínea d), da Secção II, do
Anexo I do DL n.º 166/2008, na sua redação do DL n.º 124/2019, em “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;
As infraestruturas da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo irão garantir a manutenção do escoamento
dos recursos hídricos, através da execução de um sistema de drenagem adequado. Não se prevê
igualmente a afetação dos recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não se prevê a interceção de nível
freático nem a realização de furo para captação de água, e a exploração da Central Solar Fotovoltaica não
acarreta a emissão de contaminantes para a água. O mesmo se aplica ao Projeto da Linha Elétrica
associada à Central.
Devido à reduzida área de implantação das infraestruturas não amovíveis e impermeabilizantes do
Projeto, não se prevê que a área a impermeabilizar contribua significativamente para a diminuição da
recarga das reservas de água subterrânea.
Refere-se ainda que o Projeto não afeta significativamente a infiltração da água no solo, uma vez que,
apesar da resultante da alteração do coberto vegetal, o mesmo permanecerá coberto com vegetação
herbácea que irá regenerar.
ii) Contribuir para a proteção da qualidade da água;
As infraestruturas da Central Solar Fotovoltaica não irão afetar a qualidade da água, uma vez que não
emitem contaminantes para a água. O mesmo se aplica ao Projeto da Linha Elétrica associada à Central
Solar Fotovoltaica. Assim, garante-se que, durante o tempo de vida do Projeto, o espaço contribui para a
proteção da qualidade da água, melhorando mesmo a situação na área da central solar, atualmente sujeita
a agricultura intensiva.
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iii) Assegurar a sustentabilidade dos ecossistemas aquáticos e da biodiversidade dependentes da água
subterrânea, com particular incidência na época de estio;
A Central Solar Fotovoltaica não terá impactes negativos sobre este aspeto devido à inexistência no local
de implantação da Central Solar Fotovoltaica de ecossistemas aquáticos dependentes da água subterrânea
passíveis de afetação por parte da Central Solar Fotovoltaica. O mesmo se aplica ao Projeto da Linha
Elétrica associada à Central.
Por outro lado, não se prevê afetação dos recursos hídricos subterrâneos, uma vez que não se prevê a
interceção de nível freático nem realização de furo para captação de água, e a exploração da Central Solar
Fotovoltaica não acarreta a emissão de contaminantes para a água. O mesmo se aplica ao Projeto da Linha
Elétrica associada à Central. Assim, garante-se que, durante o tempo de vida do Projeto, o espaço contribui
para a proteção da qualidade da água subterrânea.
As alterações na infiltração da água no solo são também reduzidas, e limitadas às consequências da
alteração do coberto vegetal, e áreas impermeabilizadas pela subestação, edifício de comando e postos
de transformação (pré-fabricados), contudo, não se considera que afetem significativamente a recarga do
aquífero.
iv) Prevenir e reduzir os efeitos dos riscos de cheias e inundações, de seca extrema e de contaminação e
sobre-exploração dos aquíferos;
A Central Solar Fotovoltaica não coloca em causa a prevenção e redução dos efeitos dos riscos de cheias,
inundações e seca extrema, pois as suas infraestruturas não interferem com qualquer um destes eventos
climáticos extremos, não se localiza em zonas de risco, assim como não emite qualquer contaminante
para os aquíferos, nem será feito qualquer tipo de exploração de água com origem em aquíferos. O mesmo
se aplica ao Projeto da Linha Elétrica associada à Central Solar Fotovoltaica.
v) Prevenir e reduzir o risco de intrusão salina, no caso dos aquíferos costeiros e estuarinos;
Não aplicável.
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.
A Central Solar Fotovoltaica não irá igualmente colocar em causa a sustentabilidade dos ecossistemas de
águas subterrâneas, uma vez que conforme explicado anteriormente, as infraestruturas da Central não
interferem com os recursos hídricos subterrâneos. O mesmo se aplica ao Projeto da Linha Elétrica
associada à Central. No presente caso não estão presentes aquíferos cársicos.
Por outro lado, ao contribuir para atenuar os efeitos das alterações climáticas, indiretamente, o projeto
contribui, indiretamente, também para a sustentabilidade dos ecossistemas de águas subterrâneas.
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.
Devido à reduzida área de implantação das infraestruturas não amovíveis e impermeabilizantes do
Projeto, não se prevê que a área a impermeabilizar contribua significativamente para a diminuição da
recarga das reservas de água subterrânea.
As águas pluviais são imediatamente e localmente retribuídas ao solo, assegurando as condições naturais
de receção e infiltração.
A Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo e a Linha Elétrica associada, enquadra-se nos n.os 2 e 3 do
artigo 20.º, do regime jurídico da REN, uma vez que se considera que os usos e as ações deste Projeto não
colocam em causa as funções definidas no Anexo I relativamente aos ecossistemas presentes.
Face ao descrito, considera-se aceitar que as funções presentes para as tipologias em presença, não são
colocadas em causa.
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Requisitos (Portaria N.º 419/2012, de 20 de dezembro – Anexo I, II — Infraestruturas f) 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). - Sem
requisitos específicos.
De acordo com o Anexo II da referida Portaria, os projetos de produção e distribuição de eletricidade a
partir de fontes de energia renováveis (alínea f)), carecem de parecer obrigatório e vinculativo da APA,
I.P., nos casos em que o uso ou ação se localize em: i) Faixa terrestre de proteção costeira, fora da margem;
ii) Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo; iii) Zonas adjacentes; iv) Zonas ameaçadas pelas cheias
e pelo mar.
Atendendo a que o presente Projeto não interfere com nenhuma das tipologias mencionadas, entendese como cumprido este requisito.

5.5.3. CONCLUSÃO
Entende-se que o presente projeto não colide diretamente com as orientações estratégicas do PROT, para
o local.
No âmbito do PDM de Palmela verifica-se que o projeto está em conformidade com o PDM, salvaguardado
que seja o cumprimento do RJREN e salvaguardado que seja o parecer das Infraestruturas de Portugal,
sobre a servidão das rodovias existentes e previstas.
No âmbito do PDM de Alcochete verifica-se que o projeto está em conformidade com o PDM,
salvaguardado que seja o cumprimento do RJREN e salvaguardado que seja o parecer do MDN/MAI, sobre
a servidão da fábrica de Explosivos.
No âmbito do regime jurídico da REN a apreciação é favorável, salientando-se, a emissão de DIA favorável,
nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do RJREN, equivale à aceitação da comunicação prévia.
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

5.6.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Flora
O coberto vegetal da área referente à central solar fotovoltaica corresponde quase exclusivamente a
campos agrícolas em regime intensivo (regadio), apresentando pequenas faixas nas extremidades
Noroeste e Sudeste, compostas, respetivamente, por uma pequena vala e a margem da charca que se
prolonga numa linha de água dominada por canas, mas com a presença pontual de vegetação arbórea
ripícola e de sobreiros.
A área agrícola é dominantemente abrangida por regadio, ocorrendo também manchas de prados,
intercalados por estradas de acesso e áreas sociais (edifícios com pequenos jardins e/ou hortas). As áreas
agrícolas são à base de sementeiras de batata, cenoura e cebola. Este é o habitat mais representado na
área do projeto compreendendo cerca de 82% do total da Área de estudo.
O corredor da linha elétrica é marcado por uma maior diversidade de habitats, nomeadamente: campos
agrícolas; edifícios e caminhos; caniçal e silvas; montado; pinhal; silvados e olival; entre outros.
Foram identificadas 96 espécies florísticas na Área de Estudo incluindo ao longo da linha elétrica.
Fauna
A Área de Estudo apresenta-se, no geral, desfavorável à ocorrência da maioria de espécies protegidas
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pertencentes à Herpetofauna. O seu carácter homogéneo e agrícola em regime intensivo faz com as
espécies de presença potencial na área de estudo sejam poucas, relativamente comuns e não apresentem
proteção legal.
Foram identificadas 64 espécies de avifauna na Área de Estudo. O elenco é essencialmente generalista e
agrícola (ex. pardal-comum - Passer domesticus, melro-preto - Turdus merula, verdilhão-comum Carduelis chloris, pintassilgo - Carduelis carduelis ou o cartaxo - Saxicola torquatus), florestal (ex. gaio Garrulus glandarius), e de ambientes humanizados (ex. pardal-comum - Passer domesticus, pombo var.
doméstica - Columba livia), constituído por espécies relativamente comuns a nível nacional.
Identificaram-se diversas espécies com estatuto de proteção ou conservação, que são nomeadamente:


Águia-calçada - Hieraaetus pennatus (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Águia-pesqueira - Pandion haliaetus (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Borrelho-de-coleira-interrompida - Charadrius alexandrinus (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de
novembro, Anexo A-I);



Cegonha-branca - Ciconia ciconia (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Colhereiro - Platalea leucorodia (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Cotovia-pequena - Lullula arborea (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Garça-branca-grande - Ardea alba (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Garça-branca-pequena - Egretta garzetta (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo
A-I);



Garça-vermelha - Ardea purpurea (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Ibis-preto - Plegadis falcinellus (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Milhafre-preto - Milvus migrans (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);



Peneireiro-cinzento - Elanus caeruleus (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo AI);



Tartaranhão-ruivo-dos-pauis - Circus aeruginosus (Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro,
Anexo A-I).

Somente a águia-calçada, o íbis-preto, o peneireiro-cinzento e o tartaranhão-ruivo-dos-pauis foram
identificadas a sobrevoar a área de implantação da Central Fotovoltaica, tendo as restantes sido
observadas a sobrevoar a área do traçado proposto para a linha elétrica.
Foram encontradas evidências de 7 espécies de mamíferos, no geral espécies cinegéticas e adaptadas a
sistemas agrícolas e florestais. Destaca-se, porém, deste elenco a presença da lontra (Lutra lutra), espécie
constante no Anexo B-II e B-IV do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro.
Indícios da sua presença foram identificados na margem da charca localizada a Sul da Área de implantação
da Central Fotovoltaica, ainda que residualmente dentro do buffer de 50m da área de estudo. Tal, vem
confirmar a importância local da pequena charca existente marginada por uma densa mancha de Caniçal
e silvado, por providenciarem uma fonte de água e constituir uma zona abrigada.
Relativamente aos quirópteros, não foram efetuadas amostragens especificamente direcionadas aos
mesmos. Os abrigos para morcegos localizados mais próximos da área de estudo e da Linha Elétrica são
categorizados como sendo importantes a nível regional ou local e encontram-se a uma distância de cerca
de 8,4 km e de cerca de 5 km, respetivamente.
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5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Central Solar
A implantação dos elementos do projeto da central solar, bem como do estaleiro de obra, apenas incidirá
sobre os habitats “Campo agrícola”, “Estradas e caminhos” e “Prado ruderal”, sendo que este último
apenas será afetado marginalmente pela instalação da vedação final.
Não se prevê qualquer afetação da mancha de caniçal e silvados na margem da charca ou do canavial
(também possui sobreiros) que correspondem aos habitats com maior potencial para a biodiversidade
dentro da propriedade.
Ao nível dos sobreiros presentes na área de estudo, em virtude de estes se encontrarem dominantemente
na periferia desta, prevê-se que sejam todos poupados e preservados. No entanto não exclui totalmente
essa possibilidade. De facto, no que diz respeito à presença destes sobreiros na área de estudo, verificase que a implantação dos diferentes elementos do projeto (por exemplo: painéis solares, caminhos,
estaleiro, vedação) não se sobrepõe sobre qualquer um dos sobreiros identificados no interior da área de
estudo.
Consideram-se os impactes do projeto, sobre as espécies florísticas e os habitats afetados pela
implantação do projeto, negativos, diretos, certos, temporários (pois poderá haver algum grau de
regeneração dos habitats atuais, embora alvo de manutenção regular na fase de exploração), locais,
irreversíveis a reversíveis, de reduzida magnitude e pouco significativos.
Ao nível da movimentação de máquinas e pessoas afetas à obra poderá haver alguma afetação inadvertida
sobre os sobreiros presentes. A probabilidade dessa ocorrência é muito reduzida, mas real, o que conduz
à proposta de medidas de mitigação específicas, como a delimitação e sinalização destes exemplares,
formação e esclarecimento dos trabalhadores para este risco. O EIA considera este impacte negativo,
direto, provável, temporário, local, irreversível a reversível (consoante a dimensão dos danos), de reduzida
magnitude e pouco significativo por serem poucos os exemplares em causa.
Relativamente à fauna, inicia-se a exclusão do habitat para as espécies que utilizam os campos agrícolas
como habitat, ou território, de caça, com enfoque nas aves de rapina protegidas aqui observadas. Este
impacte, é considerado negativo, direto, certo, temporário (para pequenos répteis, roedores, etc.) a
permanente (no caso das rapinas), local, irreversíveis a reversíveis, mas de reduzida magnitude e pouco
significativos. Esta classificação de impactes justifica-se já que os habitats em causa não são críticos para
a nidificação e conservação destas rapinas, e a envolvente é marcada por extensas áreas de campos
agrícolas que podem ser utilizadas como território de caça alternativos.
A implantação do projeto não afeta a charca supracitada e, portanto, não se esperam impactes na fauna
associada à mesma.
Na fase de exploração, no que diz respeito à área de implantação da central solar, devem assistir-se a
impactes positivos considerados negligenciáveis, nomeadamente, a ténue recuperação de algum do
substrato herbáceo.
Linha Elétrica Aérea
O corredor para a passagem da linha elétrica de ligação à Subestação mais próxima corresponde a uma
linha elétrica a 400 kV, a nascente, com uma extensão de cerca de 5,7 km.
Ao longo do corredor proposto para a linha elétrica 400 kV associada à central solar em estudo apenas
merece referência de avaliação de impactos no âmbito da flora e dos habitats face ao atravessamento de
áreas de montado de sobro (povoamentos de sobreiros) ao longo desta.
O facto de o corredor proposto estar condicionado pelo facto de se desenvolver paralelamente a duas
outras linhas elétricas existentes, as afetações diretas de espécimes na área de montado de sobro
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(povoamentos de sobreiros) podem ser evitadas pela definição ao pormenor da localização dos apoios,
sendo que a localização proposta no Projeto de Execução procurou já ter este aspeto em conta.
Entre os apoios admite-se a passagem da linha sobre área de montado, existindo, nestes casos, a
necessidade de proceder previamente à poda necessária dos exemplares arbóreos debaixo do corredor
da linha elétrica (minimizar interferência direta de copados das árvores com os cabos elétricos ou de
interferências elétricas).
Porém, considerando-se que a afetação direta do habitat montado de sobro (povoamentos de sobreiros)
é reduzida (admitindo que se consegue evitar situações de abate, havendo apenas espécimes no corredor
da linha elétrica que deverão ser podados na parte superior) considera-se, que este impacto é negativo,
direto, certo, permanente, local, irreversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.
Outra potencial afetação que importa mencionar, embora não se trate de habitat ou espécie protegida,
corresponde à potencial afetação de pequenas manchas de regeneração de zimbro (Juniperus naviculares)
que se encontram ao longo deste corredor, entre os apoios AP7 e Ap11. Na eventualidade de algum apoio
afetar estas pequenas manchas, será pontual, como tal considerando-se um impacto negativo, direto,
provável, permanente, local, irreversível, de reduzida magnitude e pouco significativo.
Na fase de exploração, a presença da linha elétrica associa a necessidade de implementação da respetiva
faixa de gestão de combustíveis. A tipologia de vegetação atravessada é relativamente de baixo-médio
porte (pinhal pouco desenvolvido e sobreiro), pelo que os apoios poderão ter uma altura que evite a
necessidade de corte destes elementos arbóreos. Não obstante, prevê-se a necessidade periódica de
efetuar acertos ao desenvolvimento vertical destas espécies, não constituindo esta ação um impacte
relevante na conservação destes habitats.
Relativamente à fauna, o principal grupo afetado deverá ser a avifauna pelo risco de colisão, por se tratar
de uma Linha elétrica de muito alta tensão.
O corredor desta linha desenvolve-se, quase na totalidade, no interior da faixa do corredor ecológico do
PROFLVT, bem como, parcialmente, dentro do corredor migratório de aves aquáticas.
Como já referido, o traçado proposto desenvolve-se na proximidade, e paralelamente, a duas outras linhas
elétricas existentes (também de muito alta tensão), o que condicionou a definição de alternativas e
configura uma situação prévia de efeito barreira (apoios e cabos das linhas elétricas pré-existentes).
O impacte potencial sobre a avifauna derivado especificamente pela linha elétrica em análise é atenuado
pela presença das duas linhas pré-existentes que a ladeiam a nascente.
Sendo os valores avifaunísticos moderados na área de estudo, com a presença de várias espécies
protegidas e ameaçadas (embora apenas como habitat de alimentação ou abrigo), e estando identificado
um corredor migratório, justifica-se a adoção de medidas de minimização destes impactes em
conformidade com ICNF, 2019, que inclui entre outras, a sinalização com BFDs (Bird Flight Diverters).
Este impacte é considerado como negativo, direto, provável, permanente, regional, irreversível, de
reduzida magnitude e pouco significativo por se preverem colisões apenas muito pontualmente (em dias
de condições climatéricas adversas), e, portanto, com reduzido significado na conservação das espécies
mais sensíveis, dadas a condições pré-existentes e a aplicação das medidas de minimização previstas.

5.6.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.
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5.7.

PAISAGEM

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu et al. (2004), a Área de Estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo
de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo N – Área Metropolitana de Lisboa – Sul. Dentro deste
grupo, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Outra Banda Interior” (n.º 80).
As componentes do Projeto localizam-se no “Grupo N - Área Metropolitana de Lisboa – Sul” e dentro deste
grupo, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Outra Banda Interior” (n.º 80) e na Subunidade “Espaço
Agrícola”, no caso da área de implantação da Central Solar Fotovoltaica e Subestação. Em relação ao
corredor o mesmo atravessa as Subunidades “Espaço Agrícola”, “Espaço florestal com usos diversos” e
“Várzea”.
Foi apresentada no estudo uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade
Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade da Paisagem.
De acordo com a Carta de Qualidade Visual apresentada, grande parte do território delimitado pela Área
de Estudo é classificado como apresentando Qualidade Visual “Média” conferida sobretudo pelas áreas
agrícolas. As áreas classificadas como “Elevada” correspondem a zonas de matos, de montado, de planos
de água e das várzeas – Vale da Maçaroca, Paul do Laranjo e Paul do Caranguejo. As áreas com Qualidade
Visual “Reduzida” são pontuais e, relativamente, reduzidas em número e em área e surgem associadas a
áreas degradadas, rede viária, equipamentos, pedreiras e áreas industriais.
A área de implantação da Central fotovoltaica assim como a linha elétrica e a localização dos respetivos
apoios inserem-se em área considerada como tendo Qualidade Visual “Média”.
Grande parte do território em estudo caracteriza-se por apresentar Capacidade de Absorção “Média” que
corresponde, sensivelmente, à zona central da Área de Estudo e que se desenvolve longitudinalmente, do
extremo sul para o extremo norte. A classe de Capacidade de Absorção “Elevada” situa-se,
predominantemente, nas áreas a nascente da Área de Estudo também com um desenvolvimento
longitudinal de sul para norte. A classe de Capacidade de Absorção Visual “Baixa” surge a noroeste, na
envolvente de Atalaia, numa área de maior dispersão de edificado. Abrange também a área junto ao nó
da A12 para Pinhal Novo, incluindo parte da área de implantação da Central Solar Fotovoltaica em estudo.
As três classes têm uma grande continuidade física/territorial, embora menor na classe de “Baixa”,
surgindo, assim, pouco fragmentadas. Os contornos físicos das áreas são pouco recortados/dendríticos e,
consequentemente surgem mais linearizados.
A área de implantação da Central Fotovoltaica insere-se em área que se considerada como tendo
Capacidade de Absorção Visual, predominantemente, “Média”. A parte mais a sul e SO insere-se na classe
de “Baixa”. A parte mais central insere-se na classe de “Elevada”. A Linha elétrica em estudo atravessa
áreas das três classes de capacidade de absorção visual. Em relação à área de implantação dos apoios
será, sensivelmente, metade para as classes de “Média” e “Elevada”.
Importa contudo referir e salientar, que as áreas que apresentam maior capacidade de absorção visual
(Elevada), absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer, fundamentalmente, ao nível do
solo, não se podendo inferir o mesmo, para perturbações que decorram acima da superfície do solo e
consequentemente para estruturas com o desenvolvimento vertical e escala que os apoios da linha
elétrica aérea apresentam. Igualmente não significa que não exista impacte visual ou exposição a
observadores ou povoações. No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos
representativa.
Grande parte do território definido pela Área de Estudo situa-se na classe de Sensibilidade Visual “Média”
de acordo com a Carta apresentada. As áreas de “Média” correspondem às áreas agrícolas, áreas de
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matos, de montado, de planos de água e das várzeas – Vale da Maçaroca, Paul do Laranjo e Paul do
Caranguejo. As áreas com classe “Elevada” correspondem às áreas de transição entre as áreas agrícolas e
as áreas urbanas, na envolvente da Atalaia e Fonte da Senhora no extremo NO da Área de Estudo e a SO
da área de implantação da Central Fotovoltaica.
A área de implantação da Central Fotovoltaica insere-se em área considerada como tendo,
maioritariamente, Sensibilidade Visual “Média”. A parte mais a SO insere-se na classe de “Elevada” e a
zona mais central em “Baixa”.
5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A implantação de um parque fotovoltaico gera necessariamente a ocorrência de impactes negativos na
Paisagem. Os impactes na Paisagem que ocorrem na Fase de Construção, decorrem sobretudo e, em
primeira instância, da intrusão visual que as ações associadas à desarborização, desmatação, alteração da
morfologia, à montagem e presença progressiva dos painéis solares introduzirão no território.
As ações atrás referidas conduzem em simultâneo à criação de impactes estruturais, que ocorrerão
durante a Fase de Construção, resultantes da alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia.
Gradualmente, ou não, estas alterações físicas, traduzem-se também em impactes de natureza visual ou
cénica, que embora gerados durante a Fase de Construção, podem transitar e permanecer durante a Fase
de Exploração, a par do também impacte visual imposto pela presença permanente dos painéis
fotovoltaicos e de outras componentes do Projeto, como a Subestação de Transformação, 400/30kV, 7
postos de transformação, 14 inversores a linha elétrica aérea a 400kV, sobretudo, os respetivos apoios.
Na Fase de Construção, ocorrem impactes de natureza estrutural e visual. No caso dos impactes
estruturais, são impactes associados às áreas de implantação dos sectores dos painéis fotovoltaicos,
postos de transformação, subestação, abertura de novos acessos e de valas e áreas de implantação dos
apoios da linha elétrica aérea. Nem todas as referidas componentes têm igual impacte,
fundamentalmente sobre a vegetação. A implantação da Central implicará uma perda de área agrícola
ainda significativa.
Nesta tipologia de impactes consideram-se incluídos:




Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo – Desmatação
Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação
Alteração da topografia

As afetações a este nível, decorrentes da implantação da Central Fotovoltaica, Subestação e Linha Elétrica
Aérea, classificam-se como:
- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, reduzida magnitude e pouco
significativo.
No caso do impacte ao nível da desflorestação ou desarborização não é aplicável, no presente caso, à
implantação da Central e da Subestação dado a sua inexistência.
No que se refere a impactes visuais, durante a Fase de Construção, de acordo com a bacia visual potencial
do projeto os mesmos ficarão, sobretudo, confinados à área de implantação cujo limite físico, a nascente,
se pode considerar como a A12/IP1.
Serão percecionados por um número muito reduzido de Observadores Permanentes e residentes nas
habitações que se situam na Rua da Lagoa a nascente da A12/IP1 e muito próximo do extremo SO da área
de implantação da Central Fotovoltaica. No caso dos Observadores Temporários destacam-se,
fundamentalmente, os utentes da A12/IP1. Também se farão sentir os impactes sobre os utilizadores do
CM1027, mas de forma menos significativa dada a existência de uma pequena variação do relevo, ainda
que pontual, e a existência de coberto vegetal, sobretudo plantação de vinha, cuja altura, se revela,
parcialmente, minimizadora da projeção do impacte visual.
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução

36

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3340

No que se refere à afetação da integridade visual das Áreas com Qualidade Visual “Elevada” são afetadas
as várzeas do vale Sanceiro e as vinhas que com ele marginam que se situam entre a Central e o CM1027,
assim como a área de montado a nascente do CM1027 a que acrescem, no caso da montagem dos apoios
da linha em altura, as áreas de montado, de planos de água e das várzeas – Vale da Maçaroca, Paul do
Laranjo e Paul do Caranguejo.
Durante a Fase de Construção, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e
permanente das alterações introduzidas, que, em parte ou no seu todo, possam ter. Os impactes serão
tanto mais significativos quanto mais as alterações, introduzidas na referida fase, forem disruptivas e mais
expostas visualmente estiverem as áreas onde essas ocorrem.
No caso do Projeto em avaliação, o impacte negativo principal resulta de se operar a substituição da
“camada superficial” definida pelo coberto vegetal em regime de regadio, ainda que temporário, por uma
outra, composta por painéis fotovoltaicos, cuja natureza é artificial.
A instalação dos painéis solares (mesas) em cada sector e a sucessão de sectores, adjacentes, segundo
uma superfície mais ou menos contínua, sobre-elevada a cerca de 0,5m do solo, com o topo dos painéis a
cerca de 4 m, conduzirá a uma alteração visual significativa ao nível da perda de valor cénico natural da
paisagem dada a sua expressão visual artificial e extensão.
Da análise da bacia visual da Central, verifica-se que o impacte visual negativo por esta gerado se projeta,
sobretudo, sobre a área confinada à envolvente mais imediata da área de sua implantação, cujo limite
físico, a nascente, se pode considerar como a A12/IP1. Idêntica apreciação se realiza para a Subestação,
cuja bacia visual se sobrepõe quase integralmente à da Central, embora com menor alcance em termos
de distância para o exterior desta.
Os impactes visuais negativos resultantes da presença dos diversos equipamentos serão percecionados
por um número muito reduzido de Observadores Permanentes e residentes nas habitações que se situam
na Rua da Lagoa a nascente da A12/IP1 e muito próximo do extremo SO da área de implantação da Central
Fotovoltaica. Neste caso, apenas os painéis da Central serão percecionados dado que os mesmos ocultam
a Subestação, cuja presença, é também minimizada pela distância a que se encontra em relação aos
referidos observadores, compreendida entre os 800m e 1,1km. Nestes termos, e no caso da Subestação,
não se considera que o impacte visual negativo sobre estes observadores tenda para significativo.
No caso dos Observadores Temporários destacam-se, fundamentalmente, os utentes da A12/IP1.
Também se farão sentir os impactes sobre os utilizadores do CM1027, mas de forma menos significativa
dada a existência de uma pequena variação do relevo, ainda que pontual, e a existência de coberto
vegetal, sobretudo plantação de vinha, cuja altura, se revela, parcialmente, minimizadora da projeção do
impacte visual. Em ambos os casos, os painéis ocultarão parte da Subestação, pelo que a mesma também
não se revelará como um elemento fortemente impositivo/dominador sobre os referidos observadores.
No que se refere à afetação da integridade visual das Áreas com Qualidade Visual “Elevada” identificamse a várzea do vale Sanceiro e as vinhas que com ele marginam que se situam entre a Central e o CM1027,
assim como a área de montado a nascente do CM1027. Os impactes visuais negativos serão mais
relevantes no caso da Central dada a dimensão da área e, sobretudo, das frentes longitudinais com cerca
de 1,3km de extensão, comparativamente à expressão espacial da Subestação. Por outro lado, a
Subestação fica parcialmente “embebida” na área de distribuição de painéis, pelo que os próprios
minimizarão a projeção do seu impacte visual negativo para o exterior desta.
No que se refere aos Observadores Permanentes e Temporários os impactes visuais negativos poderão
ser minimizados através da constituição de uma cortina arbóreo-arbustiva perimetral. A mesma terá, a
nascente e sul da área de implantação um efeito minimizador do impacte visual que se fará sentir sobre
as áreas de Qualidade Visual “Elevada”, acima referidas.
Numa apreciação global do impacte visual negativo associado à presença da Central Fotovoltaica,
Subestação e restantes componentes, durante a Fase de Exploração, considera-se:
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- Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida a média magnitude e
pouco significativo a significativo (Observadores Permanentes junto ao extremo SE da área da central).
No que se refere à Linha Elétrica Aérea a 400 kV, De acordo com a análise da bacia visual gerada para os
apoios da linha, considerando a diretriz do corredor em estudo, à cota prevista como a mais desfavorável
39m, aplicada a todos os apoios, verifica-se que a mesma será visível numa parte muito significativa da
Área de Estudo. Os apoios metálicos reticulados previstos terão uma altura variável entre os 20,7 m e 39,1
m, pelo que nem todos determinarão impactes visuais negativos de igual magnitude e significância.
Não se verificando ser possível realizar uma apreciação rigorosa nesta fase, dado apenas existir proposto
um corredor, os impactes visuais decorrentes da linha, mas sobretudo da presença física dos apoios,
considera-se que não tenderão para significativos, considerando as características de ocupação do
território em termos de presença de observadores. Por outro lado, há ainda uma parte do traçado que se
faz em meio florestal e outra que se desenvolve junto a uma linha existente, situações que tendem a
minimizar, parcialmente, o impacte visual. Pese embora, estas considerações em relação aos
observadores, regista-se um impacte significativo que se projeta sobre as áreas com Qualidade Visual
“Elevada”: áreas de montado, planos de água, vinhas, várzeas – Vale da Maçaroca, Paul do Laranjo, Paul
do Caranguejo e Sanceiro.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, média magnitude e
significativo.
Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na área de outras estruturas
e/ou infraestruturas, de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações que contribuam para a
alteração estrutural, funcional e perda de qualidade visual da Paisagem.
Ao nível da análise de impactes cumulativos identificam-se na Área de Estudo vários projetos de igual e
diferente tipologia. De igual tipologia, e considerando as diversas componentes uma a uma, ocorrem: a
Central Solar Fotovoltaica da Salgueirinha, a Subestação de Alcochete e as diversas linhas de alta e muito
alta tensão – Alcochete-Fanhões a 400kV, Alcochete-Palmela a 400kV, Palmela-Fanhões a 400kV, PalmelaRibatejo a 400kV, Porto-Alto-Palmela 1 a 150kV, Porto Alto-Palmela 2 a 150kV e Carregado-Seixal a 220kV.
De diferente tipologia ocorrem: áreas industriais, ETAR e as vias rodoviárias, sobretudo, a A12/IP1 e
respetivas áreas associadas aos nós e à portagem.
No que se refere aos impactes cumulativos do projeto em avaliação com os demais, incluindo a Central
da Salgueirinha, considera-se que o mesmo se constitui como um projeto com um impacte significativo
em termos de artificialização da paisagem, dada a sua área de ocupação a par do desaparecimento da
respetiva área agrícola e culturas/vegetação, ainda que de uma ocupação temporária em cada ano. No
que se refere, mais em concreto, aos impactes visuais diretos e cumulativos sobre observadores, gerados
pela Central Fotovoltaica, não se constituirão como representando um impacte significativo, assim como
das restantes componentes que completam a central, dado o afastamento entre elas e a reduzida
sobreposição das respetivas bacias visuais.
No que se refere à linha, dada a atual contaminação visual da Paisagem, sobretudo, das áreas com
Qualidade Visual “Elevada”, pelas linhas existentes, já acima elencadas, as mesmas são responsáveis pelo
seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual na Paisagem. A linha que virá a
desenvolver-se dentro do corredor proposto e em avaliação, não configurará um impacte visual negativo
cumulativo sobre observadores que se considere como sendo significativo. Não deixará, contudo, de
reforçar visualmente a expressão negativa da presença das linhas existentes. Assim, como também se
revelará como mais um reforço negativo do impacte visual sobre as áreas com Qualidade Visual “Elevada”,
ainda que se possa registar, a sua minimização se os apoios se alinharem no mesmo plano dos existentes,
desde que este plano se desenvolva de forma perpendicular à linha existente. No seu conjunto, as linhas
elétricas aéreas contribuem para uma maior descaracterização visual do território, dado o maior alcance
do impacte visual, sobretudo dos seus apoios verticais, ainda que, por vezes, possam não introduzir
alterações físicas significativas do território.

Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução

38

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3340

No conjunto, os diversos projetos existentes, e futuros, representam um impacte visual negativo sobre a
Paisagem e contribuem para maior artificialização e consequente descaracterização visual do território.
Os mesmos são responsáveis pela redução da atratividade e destruição progressiva do carácter da
Paisagem.

5.7.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

5.8.

PATRIMÓNIO

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
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 “Termos de Referência para o
Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto
Português de Arqueologia a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de
trabalho de campo, de prospeção sistemática da área de incidência do projeto.
Foi considerada uma área de enquadramento histórico em redor da central solar e ao longo da Linha
Elétrica (LE) com o objetivo de conhecer o contexto histórico do território abrangido pelo projeto.
A área de incidência do projeto (AI) corresponde à área de implantação da Central e respetivos
equipamentos e infraestruturas, numa área total 94,8 ha, atualmente integrados numa área de ocupação
agrícola, e da LE (corredor com 100 metros de largura e 5,69 Km de extensão).
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 do concelho da área de estudo e
respetiva envolvente, assim como para a análise da dinâmica ocupacional da região.
O estudo refere que «não foram identificados vestígios de ocupação humana antiga no interior da área
de enquadramento histórico».
Salienta, contudo, que o projeto se insere num território envolvente, no qual se registam referências a
achados da pré-história recente - caso do sítio Atalaia 1 (CNS 23298), localizado a Norte do Santuário da
Nossa Senhora da Atalaia, do sítio Atalaia 2 (CNS 23300) e do sítio Atalaia 3 (CNS 27936) – e a vestígios de
ocupação romana, estes últimos de particular relevância na medida em que permitem esboçar a história
da ocupação humana a partir do séc. I d. C., «altura em que se terá estabelecido o complexo fabril do
Porto dos Cacos (CNS 4143)», [classificado Sítio de Interesse Público], localizado «a oriente da Ribeira das
Enguias, na Herdade de Rio Frio». (EIA-RS, p. 180).
O EIA refere ainda que o projeto em estudo se localiza num território antes atravessado por uma «antiga
estrada que ligava a Aldeia Velha de Riba Tejo, atual Montijo, à estrada de Setúbal, passando por Pegões.
Por esta estrada chegavam os peregrinos à antiga Ermida de N. Sr.ª da Atalaia, de que a notícia mais antiga
é de 1507 (Lucas, 1992, 27), e objeto de uma devoção muito intensa na região».
A existência desta estrada «está documentada desde os inícios do séc. XVI», sendo que o «traçado deverá
ser medieval, estabelecido aquando da criação da Aldeia Galega do Riba Tejo, no séc. XIII, sob o impulso
da Ordem de Santiago. Esta recebeu de Sancho I, em 1186, o território entre o Tejo e o Sado (Lucas,
1992)». (idem).
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Os trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizado não revelaram a presença de
ocorrências patrimoniais quer de natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica na área do
projeto, nem foram identificados imóveis classificados ou em vias de classificação.
Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção sistemática da área de incidência do projeto da
Central Fotovoltaica.
Na área de incidência da CSF foi registada «visibilidade média do terreno» em grande parte da área
prospetada «e observou-se apenas um pequeno setor com boa visibilidade» (EIA- Anexo 5, p. 18).
No que se refere ao corredor da LE o EIA salienta que os trabalhos de prospeção arqueológica foram
parciais, condicionados por «terrenos vedados ao acesso público», tendo-se registado uma «parcela com
visibilidade média junto à subestação de Alcochete», concluindo-se assim que não foi possível realizar a
prospeção sistemática com o rigor pretendido.
Acresce ainda, relativamente ao corredor da linha, que não foram apresentados os resultados da
prospeção dos acessos, constituindo assim uma das lacunas ao conhecimento.
No Aditamento ao EIA entregue o proponente entendeu, da análise ao Pedido de Elementos Adicionais
solicitados pela CA no âmbito do fator Património Cultural, que «não se justifica fazer trabalhos
arqueológicos adicionais nesta fase do processo de avaliação ambiental» baseado nos seguintes
fundamentos:


«O projeto associado da Linha Elétrica Aérea a 400 KW encontra-se em fase de Estudo Prévio» e
com processo de licenciamento independente;



«Como o traçado da Linha Elétrica está em Fase de Estudo Prévio, no atual processo de avaliação
ambiental, não há plano de acessos à frente de obra (acessos a criar e acessos a beneficiar), nem
se conhece a localização de outras "estruturas conexas", como os estaleiros. Estas infraestruturas
serão apresentadas e estudadas, para o devido efeito, em Fase de Projeto de Execução da Linha
Elétrica que «os mesmos se devem ao facto de não ter ficado claro que a linha elétrica se encontra
em fase de estudo prévio. Efetivamente as lacunas identificadas fariam todo o sentido se a linha
estivesse em fase de projeto de execução, o que não é, porém, o caso».

Em resposta, considerando que a viabilidade do projeto da CSF depende da construção da LE, foi
comunicado ao proponente ser fundamental a apresentação do mesmo em fase prévia ao licenciamento,
incluindo a implantação do traçado provável de todas as componentes, nomeadamente dos acessos.
A ausência da caracterização e inerente prospeção arqueológica dos acessos da LE a criar/beneficiar
constitui uma lacuna de informação, na medida em que prejudica o alcance do procedimento de AIA no
que concerne à avaliação dos reais impactes sobre o património cultural e consequente minimização de
impactes desta componente do projeto.

5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A implementação do projeto implica, na fase de construção, um conjunto de ações passíveis de provocar
impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre eventuais vestígios arqueológicos inéditos,
nomeadamente a desmatação/desarborização e limpeza do coberto vegetal e a intrusão no subsolo
(movimentação, modelação e revolvimento do solo e subsolo relacionados com a abertura de acessos e
valas, movimentações de maquinas e equipamentos - transporte e montagem no local das estruturas
metálicas de suporte dos módulos fotovoltaicos - nivelamentos e execução de fundações das estruturas
da subestação; transporte e montagem dos módulos fotovoltaicos e dos equipamentos no posto de
seccionamento e restantes infraestruturas; instalação de estaleiro, áreas de depósito de materiais e
implantação / construção de infraestruturas, de vedação a delimitar a Central Solar e recuperação
paisagística das zonas intervencionadas.
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução

40

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3340

O projeto da LE de ligação entre a CSF e a subestação REN de Alcochete 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; 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 CSF que incluem a remoção de todos os
equipamentos e dos apoios da LE.
Para a Central Solar Fotovoltaica e uma vez que os trabalhos efetuados de «(levantamento de informação
bibliográfica e prospeção arqueológica do terreno) não revelaram a presença de ocorrências
patrimoniais» com valor etnográfico, arquitetónico ou interesse arqueológico na área de incidência do
projeto (CSF e LE), o estudo concluí que «não existem impactes patrimoniais negativos (diretos e indiretos)
conhecidos» (idem, p. 219).
Ainda assim, e embora a pesquisa bibliográfica e os trabalhos de prospeção não tenham revelado a
presença de ocorrências patrimoniais na área de incidência do projeto, avaliados os impactes e dadas as
condições parciais de visibilidade obtidas na área do projeto da central, o EIA preconiza a implementação
de algumas medidas de minimização genéricas que incluem o acompanhamento arqueológico integral e
contínuo dos trabalhos que envolvam a remoção e o revolvimento e a escavação no subsolo.
No caso da LE o estudo salienta que os trabalhos de prospeção arqueológica do corredor da LE foram
parciais, limitados às áreas possíveis aceder.
Como tal, considera-se que a validade do estudo, no que se refere aos trabalhos de campo do traçado da
LE, é diretamente proporcional ao grau de visibilidade dos solos e à reduzida área a que foi possível aceder.
A ausência da caracterização e inerente prospeção arqueológica dos acessos da LE a criar/beneficiar
constitui uma lacuna de informação, na medida em que prejudicou o alcance do procedimento de AIA no
que concerne à avaliação dos reais impactes sobre o património cultural e consequente minimização de
impactes desta componente do projeto.

5.8.3. CONCLUSÃO
Face às ações potencialmente geradoras de impactes sobre eventuais elementos patrimoniais ocultos no
solo, o EIA considera necessária a adoção das medidas de minimização de tipo preventivo de caráter geral.
De salientar que os trabalhos de caracterização do fator ambiental património realizados na área de
projeto da LE, apresentado em fase de Estudo Prévio, foram parciais tendo a prospeção arqueológica
realizada nesta fase sido fortemente condicionada pelo facto não ter sido possível o acesso a terrenos
vedados afetos ao corredor onde vai passar a linha elétrica. Como tal, considera-se que a validade do
estudo, no que se refere aos trabalhos de campo do traçado da LE, foi diretamente proporcional ao grau
de visibilidade dos solos e à reduzida área a que foi possível aceder.
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.
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5.9.

AMBIENTE SONORO

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A caracterização do ambiente sonoro atual foi realizada por ensaio acústico em outubro de 2019 junto
dos recetores sensíveis mais próximos da área do projeto da central. Estes recetores, R1, R2 e R3, estão
inseridos em área não classificada nos termos do Regulamento Geral do Ruído, pelo que os valores limite
a aplicar são Lden≤63dB(A) e Ln≤53dB(A). O ambiente sonoro é pouco perturbado.
Ao longo do traçado previsto para a Linha de Muito Alta Tensão associada à central não existem recetores
sensíveis (os mais próximos localizam-se a cerca de 220m da Linha, junto da Subestação de Alcochete
onde a Linha projetada vai ligar e suficientemente afastados da influência acústica da Linha).

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
A fase de construção está prevista realizar-se apenas durante o período diurno de dias úteis, com duração
toral de 12 meses. Dada a previsão da realização da obra apenas no período diurno de dias úteis, e
garantido o maior afastamento do estaleiro ao R2, conforme adiante se solicita no parecer, serão
minimizados os impactes negativos que sempre decorrem de uma obra.
Para avaliar os impactes decorrentes da instalação da LMAT foram calculados os níveis sonoros de ruído
particular que se estimam em 28dB(A) (sob condições favoráveis à ocorrência do efeito de coroa) em cada
período de referência, pelo que a mesma não terá quaisquer impactes negativos junto dos recetores
sensíveis localizados a cerca de 230m a sul da Subestação de Alcochete.
Para avaliar os impactes decorrentes da instalação da central esta foi simulada como fonte em área com
potência sonora de 50dB(A)/m2 (aceita-se este valor já que para indústrias leves o valor recomendado é
de 60dB(A)/m2), tendo-se obtido níveis sonoros estimados juntos do recetores R1 e R2 na ordem dos
35dB(A), conforme Quadro 1. Assim, não se estimam impactes negativos significativos nestes recetores.

Situação de referência
Ld/Le/Ln

Fontes sonoras atuais

Lden

Ruído particular da
Central
Ld/Le/Ln

Lden

R1,
habitação 49/48/47
unifamiliar de 2 pisos
a 50m a Oeste do
perímetro da Central,
na Rua da Lagoa

54

Tráfego rodoviário da 34/34/34
A12
e
atividade
agrícola
pouco
audíveis

41

R2,
habitação 54/51/49
unifamiliar
sem
ocupação
permanente, de 1 piso
a 75m a Norte do
perímetro da Central,
na Rua da Lagoa

57

Tráfego rodoviário da 35/35/35
A12 pouco audível,
atividade
agrícola
audível

40

Quadro 1. Níveis sonoros estimados

5.9.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.
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5.10. SAÚDE HUMANA
5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O estudo caracterizou o ambiente social, económico e da saúde humana segundo diferentes escalas de
análise e de enquadramento, compreendidas entre o nível nacional, regional, sub-regional, municipal e
local. Os dados de base utilizados na caraterização social e económica são provenientes sobretudo do
Instituto Nacional de Estatística (INE) enquanto os da saúde provenientes da Direção-Geral de Saúde e da
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. A caraterização dos fatores socioeconómicos
compreende a análise do território e demografia, da qualificação da população, emprego e desemprego,
caraterização das atividades económicas, estrutura empresarial e acessibilidades. É efetuada ainda uma
abordagem particular das componentes turística e energética. Complementando a caracterização
socioeconómica procede-se ao desenvolvimento da componente saúde humana, abordando-se a
infraestrutura local de apoio à saúde, o perfil local de saúde e os fatores ambientais de saúde humana no
território em estudo.
A envolvente do projeto da CSF é caraterizada por campo de agricultura intensiva, e para além da
habitação, sem ocupação permanente, localizada no interior do perímetro da propriedade onde se insere
a central, apenas existem habitações dispersas junto à autoestrada A12. Na envolvente do traçado da
linha de muito alta tensão (LMAT) para ligação à Subestação de Alcochete não existem habitações, sendo
a ocupação do solo caracterizada por campos agrícolas, industria e floresta. O aglomerado populacional
maior e mais próximo da área da futura CSF é Pinhal Novo, encontrando-se a aproximadamente a 2,2 km
de distância a Sudoeste. Um pouco mais próximo encontra-se um aglomerado mais pequeno, Lagoa da
Palha, a cerca de 1,8 km de distância do terreno onde se pretende instalar a futura central. Junto à Rua
da Palha Velha, entre esta via e a autoestrada A12 encontra-se, na zona mais a Sul, um conjunto de
moradias dispersas, entre as quais se encontram os recetores sensíveis mais próximo da futura CSF.
Identificam-se 3 habitações que, pela distância aos limites do terreno de implantação da central, se
consideram serem as mais sensíveis. Não foram identificadas outras habitações ou núcleos populacionais
na envolvente que apresentem sensibilidade a interferências nas fases de construção e exploração do
projeto. Na proximidade da LMAT há a referir o Palácio de Rio Frio, localizado 1,7 km a Nascente do Ap4,
a empresa de rações “Alirações”, localizada 200 m a Sudoeste da subestação REN de Alcochete, a Quinta
do Passil (Turismo Rural), localizada 210 m a Sul da subestação REN de Alcochete, a localidade de Passil,
junto da N4, a Norte da linha elétrica, estando as primeiras habitações a cerca de 680 m do Ap17.

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
As operações de construção conduzirão a um aumento das emissões de poeiras e do nível de ruído
ambiente no local da obra e envolvente, resultante da movimentação de terras, circulação de veículos
pesados, utilização de maquinaria e operação de estaleiro, sendo de referir que estes impactes mais
significativos far-se-ão sentir num curto espaço de tempo, no início da obra, e correspondem às obras de
movimentação de terras e de infraestruturação. O efeito de perturbação junto dos recetores sensíveis
mais próximos é negativo, mas temporário, com reduzida magnitude e pouco significativo. Desta forma
não se esperam também impactes negativos sensíveis para a saúde humana. Durante a fase de
construção, o acesso à obra efetua-se, necessariamente, pela rua da Lagoa da Palha Velha, na direção da
N5 (para Norte), evitando-se assim a passagem de veículos na proximidade das habitações existentes
nesta rua (para Sul). A outro nível os trabalhos de instalação da LMAT, sobretudo a colocação dos apoios,
são suscetíveis de causar perturbação temporária nas atividades e vivência das explorações agrícolas que
atravessa, devido a ruído, poeiras e circulação de maquinaria pesada. Uma vez que a implementação da
linha elétrica só será possível com o acordo dos proprietários dos terrenos, o cumprimento, da parte do
promotor, das condições acordadas deverá garantir que os impactes temporários esperados sejam
aceitáveis e adequadamente geridos. As situações de maior cuidado relacionam-se com a proximidade
aos terrenos onde se desenvolve a atividade produtiva e alojamento temporário da agro-empresa
“Horticila” (trecho entre os Ap8 e Ap6), bem como a passagem entre pivôs num trecho entre os Ap13 e
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Ap16, sendo de referir que o traçado proposto para a linha, bem como a localização indicativa dos apoios,
já visou mitigar, o mais possível, a afetação das atividades referidas e, em particular, da manutenção da
possibilidade de movimentação dos pivôs. Pelo exposto considera-se que estão em causa impactes
negativos certos, temporários ou permanentes (no caso da instalação de apoios), de reduzida magnitude
e significado.
A incomodidade para os habitantes locais devido à emissão de poeiras e aumento do ruído irá gerar um
impacte negativo, provável, de magnitude reduzida, direto, temporário e reversível, pouco significativo e
de âmbito local.
O futuro funcionamento desta CSF representa um impacte positivo, com alguma expressão, na redução
de emissões de gases com efeito de estufa.
Relativamente à linha elétrica aérea de 400 kW, há a referir a questão dos campos eletromagnéticos.
Apesar de não ser possível estabelecer uma adequada relação causa-efeito entre exposição a campos
elétricos e magnéticos de frequência extremamente baixa e efeitos físicos na saúde, reconhece-se que a
proximidade de linhas elétricas a habitações ou outros recetores sensíveis e a exposição a campos
elétricos e magnéticos pode causar incómodo e ansiedade na população afetada (em grande proximidade
com uma linha elétrica), mediados por uma perceção de risco associado a estes projetos e em parte por
receios de desvalorização patrimonial das propriedades localizadas junto à infraestrutura a construir. No
presente caso não estão presentes edifícios permanentes com licença de habitação na proximidade da
linha elétrica a menos de 200 m da linha elétrica. O recetor sensível mais próximo é a Quinta do Passil
(Turismo Rural), localizada 210 m a Sul da subestação REN de Alcochete.
Atendendo ao conhecimento de outros estudos sobre os campos elétricos e magnéticos gerados por
infraestruturas idênticas e pelos resultados obtidos em monitorização por projetos idênticos, poder-se-á
considerar que os valores dos campos eletromagnéticos a esta distância não apresentam efeitos na saúde
humana, o que, na realidade, não é suscetível de suceder a mais de 30-40 m de distância. Neste contexto
refira-se que, apesar de não enquadrar enquadramento como recetor sensível, por se tratarem de
estruturas amovíveis não permanentes, com ocupação temporária, não se considera existirem riscos para
a saúde junto de instalações de apoio para trabalhadores de exploração agrícola que se localizam a mais
de 45 m da linha proposta, entre o Ap3 e o Ap4. Não obstante o descrito acima, é necessário que, em fase
de projeto de execução da linha elétrica seja efetuada a realização do cálculo concreto dos valores do
campo elétrico e magnético detalhado do projeto em análise de forma a demonstrar que os valores
sentidos junto dos recetores sensíveis a considerar estarão dentro dos limites estipulados por lei.

5.10.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado às disposições
contidas no final deste parecer.

6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional
(REN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Regional de Agricultura e
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) e o Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).
A REN informa que o projeto incluí o estabelecimento de uma linha a 400 kV que vai cruzar e desenvolverse em paralelo a infraestruturas da RNT já existentes e em exploração, e que antes do licenciamento desta
nova linha, o projeto deve ser disponibilizado à REN para garantia do respeito das distâncias de segurança
legalmente estabelecidas, nomeadamente:
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A servidão de passagem associada às linhas da RNT consiste na reserva de espaço necessário à
manutenção das distâncias de segurança aos diversos tipos de obstáculos (por exemplo, edifícios,
solos, estradas, árvores), 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 fevereiro;



Como disposto no RSLEAT, está também definida uma zona de proteção da linha com uma largura
máxima de 45 m centrada no seu eixo, na qual são condicionadas ou sujeitas a autorização prévia
algumas atividades;

Refere, ainda, relativamente à chegada e ligação à Subestação de Alcochete da REN, que a definição do
traçado de chegada da futura linha àquela instalação da RNT deverá cumprir os cones de aproximação
definidos. Após solicitação do promotor, a REN validará a solução apresentada pelo promotor, indicando
qual será o painel de linha disponível na Subestação para a sua ligação.
Chama ainda a atenção para o facto de que o ponto de ligação da linha de 400 kV na subestação estar a
cerca de 16,75 m da vedação, pelo que a sua representação cruzando a totalidade da instalação da RNT
não está correto.
Refere que face à proximidade a infraestruturas da RNT é obrigação do promotor:


Quaisquer trabalhos a realizar na proximidade das linhas de muito alta tensão devem ser
acompanhados por técnicos da REN para que sejam garantidas as condições de segurança durante
a sua execução. Para esse efeito a REN deve ser informada da sua ocorrência com pelo menos 15
dias úteis de antecedência.

Face ao exposto, informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem
objeções à implementação do projeto em análise.
A ANEPC informa que não foram identificados constrangimentos no que respeita aos Centros de Meios
Aéreos e à operacionalidade das aeronaves bombardeiras anfíbias de combate a incêndios florestais, nem
foram identificados impactes sobre os equipamentos de comunicações da responsabilidade da ANEPC.
No entanto, considera-se que, dada a natureza do projeto, devem ser acautelados os seguintes aspetos,
na ótica da salvaguarda de pessoas e bens:


Deverá ser consultado o Serviço Municipal de Proteção Civil da área em estudo (SMPC de
Palmela), no sentido de proceder a uma análise mais detalhada das condicionantes suscetíveis de
serem afetadas pela implantação do projeto, bem como proceder à eventual atualização dos
respetivos Planos Municipais de Emergência e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra
Incêndios;



Deverá ser elaborado um Plano de Emergência Interno da Instalação, da responsabilidade do
Dono da Obra, identificando os riscos, procedimentos e ações para dar resposta a situações de
emergência no interior da central fotovoltaica que possam por em risco a segurança das
populações vizinhas;



Deverão ser garantidas as condições de acessibilidade, estacionamento privilegiado e operação
dos meios de socorro;
Na fase de exploração, deverá assegurar-se a limpeza do material combustível na envolvente, de
modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios, no âmbito dos
Instrumentos Gestão Territorial legalmente aplicáveis, nomeadamente do Plano Regional de
Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo, bem como do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28
de Junho, na sua atual redação (Sistema de Defesa da Floresta Contra Incêndios) em particular no
que respeita ao projeto associado de implantação da linha elétrica de ligação à rede pública.





Deverá ser cumprido o disposto no Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, na sua atual
redação, no que diz respeito às condições de segurança contra incêndios em edifícios.
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A DRAP-LVT informa que a área afeta à Central Fotovoltaica de Pinhal Novo não interfere com áreas
integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN), conforme a respetiva delimitação atualmente em vigor
para o concelho de Palmela constante da planta de condicionantes do PDM para esse município.
A IP informa que:





A central solar fotovoltaica localiza-se em terreno limítrofe à A12 entre o km 4+500 e o km 10+255
do lado esquerdo em zona de respeito, nos termos da alínea vv) do artigo 3.° do Estatuto das
Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN), aprovado pela Lei n.º 34/2015 de 27 de abril,
estando assim sujeita a parecer prévio vinculativo da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) nos
termos da alínea b) n.º 2 do artigo 42.°, do referido estatuto;
A pretensão não inclui o estabelecimento de acesso à rede rodoviária sob jurisdição da IP;
Verifica-se que a Linha Elétrica aérea (400 kV) atravessa a ER5 ao km 9+800, e que se pretende
implantar o apoio n° 3 junto à mesma.

A IP emite parecer favorável condicionado à obtenção da licença da travessia aérea de energia, pelo que
deverá o requerente instruir o processo de licenciamento diretamente na IP, com as peças escritas e
desenhadas que permitam identificar a localização dos postes e o traçado da Linha Elétrica.
O ICNF refere que o projeto não interfere com nenhuma Área Classificada (ao abrigo do DL n.º 142/2008
de 24 julho, alterado e republicado pelo DL n.º 242/2015 de 15 de outubro), relativamente aos potenciais
impactes negativos nos sistemas ecológicos, e tendo em conta que a área da central é constituída na
grande maioria por campos agrícolas extensivos, considera que são mais importantes os impactes
associados à instalação da linha elétrica. Esses impactes poderão, no entanto, ser minimizados se forem
adotadas as seguintes medidas propostas:




Adotar sinalização para prevenção do risco de colisão com aves, através da instalação de
dispositivos do tipo "Bird Flight Diverters" na linha elétrica a instalar.
Evitar o abate de sobreiros localizados debaixo da linha elétrica, promovendo uma poda do ponto
superior do copado em detrimento do seu abate.
Evitar a afetação de qualquer elemento arbóreo autóctone, especialmente quercíneas, zimbros
— Juniperus navicularis e gilbardeira — Ruscus aculeatus.

Refere ainda que o projeto não interfere com Perímetro Florestal, Mata Nacional, ou arvoredo de
interesse público, não ficando assim abrangido pelos respetivos regimes (Decreto de 24 de dezembro de
1901, Decreto de 24 de dezembro de 1903 e legislação complementar; Lei n.º 53/2012 de 5 de setembro
e Portaria n.º 124/2014 de 24 de junho).
Face ao exposto emite parecer favorável ao projeto, condicionado a:



7.

Demonstração do cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 155/2004 de 30 de junho (que estabelece o regime jurídico de proteção do
sobreiro e da azinheira).
Demonstração do cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, alterado pela Lei n.º
76/2017 de 17 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º
14/2019 de 21 de janeiro (Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios).
Inclusão no Caderno de Encargos das Medidas de Minimização acima referidas.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro,
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto, em fase de estudo prévio, para a “Central Solar Fotovoltaica
de Pinhal Novo”.
De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 24
de julho a 03 de setembro de 2020.
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução

46

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3340

Durante este período foi recebido um parecer da DGT - Direção Geral do Território, que informa: quanto
à rede geodésica, que o projeto não constitui impedimento para as atividades geodésicas, por si
desenvolvidas; quanto aos limites administrativos, que nada tem a opor; e quanto à cartografia, que
existem questões de caracter técnico legal que, a não serem colmatadas, deverão condicionar a
prossecução do projeto.

8.

CONCLUSÃO

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo tem como objetivo a produção de energia elétrica
a partir de uma fonte renovável – a energia solar. A potência total instalada será de 63,5 MWp, com uma
produção anual estimada de 123 GWh/ano, 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.
A Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo localizar-se-á a cerca de 3 km, a Nordeste, da povoação de
Pinhal Novo, na freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela e distrito de Setúbal e insere-se numa
exploração agrícola que abrange partes das antigas Herdades da Brejoeira (a poente) e Urtiga Brava (a
nascente).
A Linha Elétrica Aérea, com tensão de 400 kV, de ligação à rede elétrica do SESP na Subestação REN de
Alcochete, com cerca de 5,69 km de extensão, desenvolve-se nos primeiros 1,3 km na freguesia de Pinhal
Novo, concelho de Palmela e, no restante percurso, na freguesia e concelho de Alcochete, onde se localiza
também a subestação com o mesmo nome.
Os principais impactes da construção da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo e respetiva Linha
Elétrica na Geologia e na Geomorfologia estão relacionados com terraplanagens, aterros, valas de
escavações, fundações e a construção de acessos, sendo neste Projeto classificados como pouco
significativos ou sem significado, permanentes, negativos, diretos, certos, irreversíveis.
Os impactes sobre os Recursos Hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem
superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, nomeadamente em termos de quantidade e
qualidade da água, sendo na generalidade considerados impactes negativos e pouco significativos.
Para os Solos, a instalação de estaleiros e acessos e a movimentação de veículos afetos às obras são ações
que potenciam um efeito de compactação. Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude
reduzida, certo, local, temporário, reversível e pouco significativo.
Relativamente ao Uso do Solo o presente projeto inviabilizará o uso atual, pelo que é expectável um
impacte negativo direto e magnitude moderada certa, temporário, reversível e local, sendo considerado
de média significância.
No âmbito da Socioeconomia, o projeto implicará a criação de postos de trabalho, podendo vir a ser
utilizada mão-de-obra local na execução das obras de construção civil resultando num Impacte positivo,
direto, temporário e magnitude reduzida, certo, temporário, reversível e de escala regional.
O aumento da circulação de veículos, que geram ruído e poeiras, poderá traduzir-se em efeitos negativos
para a qualidade de vida das populações com impacte negativo, direto, de magnitude moderada, provável,
temporário, reversível e de escala local.
Os impactes do Projeto sobre as classes de Ordenamento do Território, condicionantes e servidões de
utilidade pública ocorrem fundamentalmente na Fase de Construção, perpetuando-se na Fase de
Exploração, e resultam da implantação das infraestruturas associadas à instalação da Central Solar
Fotovoltaica sendo, na fase de construção, maioritariamente negativos e permanentes.
Para os Sistemas Ecológicos o conjunto de intervenções durante a fase de construção e as ações
decorrentes da presença e movimentação de maquinaria afetarão direta e indiretamente a flora e os
habitats. Neste âmbito, é de referir a desmatação e limpeza superficial dos terrenos na área das
Central Fotovoltaica de Pinhal Novo – em fase de projeto de execução

47

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3340

infraestruturas a criar, que resultará na destruição direta da flora e vegetação nestes locais. Este será um
impacte negativo, direto, certo, temporário, local, irreversível a reversível, de reduzida magnitude e pouco
significativo.
De entre as espécies de fauna que ocorrem na área de estudo as aves deverão ser as mais afetadas. Este
impacte considera-se negativo, direto, provável, permanente, regional, irreversível, de reduzida
magnitude e pouco significativo por se preverem colisões apenas muito pontualmente e minimizável
através da correta sinalização da linha.
Relativamente à Paisagem, considera-se que os impactes da Central Fotovoltaica são negativos, diretos,
certos, imediatos, permanentes, irreversíveis, locais, de reduzida a média magnitude e pouco
significativos a significativos e contribuem para uma artificialização da Paisagem em presença, em
primeira instância, resultado da intrusão visual que as ações associadas à desarborização, desmatação,
alteração da morfologia, à montagem e presença progressiva dos painéis solares introduzirão no
território. No que se refere à Linha Elétrica Aérea a 400 kV diz respeito verifica-se que a mesma será visível
numa parte muito significativa da Área de Estudo, mas considerando as características de ocupação do
território em termos de presença de observadores, os impactes visuais decorrentes da linha não tenderão
para muito significativos no entanto iram gerar um Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente,
irreversível, local, média magnitude e significativo.
Quanto aos Impactes Cumulativos, identificam-se na Área de Estudo vários projetos de igual e diferente
tipologia. De igual tipologia, e considerando as diversas componentes uma a uma, ocorrem: a Central Solar
Fotovoltaica da Salgueirinha, a Subestação de Alcochete e as diversas linhas de alta e muito alta tensão –
Alcochete-Fanhões a 400kV, Alcochete-Palmela a 400kV, Palmela-Fanhões a 400kV, Palmela-Ribatejo a
400kV, Porto-Alto-Palmela 1 a 150kV, Porto Alto-Palmela 2 a 150kV e Carregado-Seixal a 220kV. De
diferente tipologia ocorrem: áreas industriais, ETAR e as vias rodoviárias, sobretudo, a A12/IP1 e
respetivas áreas associadas aos nós e à portagem.
Quanto ao Património, a implementação do projeto da central fotovoltaica implica, na fase de construção,
um conjunto de ações passíveis de provocar impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre eventuais
vestígios arqueológicos inéditos. O projeto da LE de ligação entre a CSF e a subestação REN de Alcochete
tem subjacentes idênticas ações geradoras de impactes, relacionadas com a execução do Projeto e o
funcionamento da obra.
Relativamente ao Ambiente Sonoro, durante a fase de construção a emissão de níveis sonoros devido às
atividades ruidosas características desta fase, como a utilização de maquinaria, circulação de camiões e
operações de escavação, produzirá Impactes negativos, no entanto a mesma está prevista realizar-se
apenas durante o período diurno de dias úteis e garantido o maior afastamento do estaleiro aos recetores,
minimizando os impactes negativos.
O projeto não terá, na fase de exploração, impactes negativos significativos.
No que respeita à linha elétrica, ocorreram impactes negativos, embora pouco significativos e de
magnitude reduzida, em face das distâncias aos recetores sensíveis identificados.
No que à Saúde Humana diz respeito, as operações de construção conduzirão a incomodidade para os
habitantes locais devido à emissão de poeiras e aumento do ruído gerando um impacte negativo,
provável, de magnitude reduzida, direto, temporário e reversível, pouco significativo e de âmbito local.
Relativamente à linha elétrica aérea de 400 kW não estão presentes edifícios permanentes com licença
de habitação a menos de 200 m da mesma, desta forma não se esperam também impactes negativos
sensíveis para a saúde humana.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes (elementos a apresentar previamente ao
licenciamento, medidas e planos de monitorização a adotar) detalhadas no capítulo 9 do presente
parecer, poderá contribuir para a minimização e compensação dos principais impactes negativos
identificados: Admite-se ainda que os impactes residuais (isto é, que subsistirão na fase de exploração)
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não serão de molde a inviabilizar o projeto. Importa ainda referir que, da ponderação dos benefícios e
importância da concretização dos objetivos do projeto e face à importância do projeto no contexto
regional, considera-se ser de aceitar esses impactes residuais.
Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional
(REN), Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), Direção Regional de Agricultura e
Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) e o Instituto da
Conservação da Natureza e Florestas (ICNF).
A REN comunica que os corredores para a implantação da linha elétrica de 400 kV, a qual irá estabelecer
a interligação entre a central fotovoltaica e a subestação de Pinhal Novo vai cruzar e desenvolver-se em
paralelo a infraestruturas da RNT já existentes e em exploração.
Informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem objeções à
implementação do projeto em análise.
A ANEPC informa que não foram identificados constrangimentos no que respeita aos Centros de Meios
Aéreos e à operacionalidade das aeronaves bombardeiras anfíbias de combate a incêndios florestais, nem
foram identificados impactes sobre os equipamentos de comunicações da responsabilidade da ANEPC.
A DRAP-LVT informa que a área afeta à Central Fotovoltaica de Pinhal Novo não interfere com áreas
integradas na Reserva Agrícola Nacional (RAN).
A IP emite parecer favorável condicionado à obtenção da licença da travessia aérea de energia e parecer
prévio vinculativo.
O ICNF refere que o projeto não interfere com nenhuma Área Classificada, Perímetro Florestal, Mata
Nacional, ou arvoredo de interesse público. Relativamente aos potenciais impactes negativos nos sistemas
ecológicos, e tendo em conta que a área da central é constituída na grande maioria por campos agrícolas
extensivos considera que são mais importantes os impactes associados à instalação da linha elétrica, esses
impactes poderão, no entanto, ser minimizados se forem adotadas as medidas propostas.
Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas preocupações
associadas à cartografia apresentada no EIA.
As restantes questões são acauteladas nas medidas e diretrizes apresentadas no final do presente parecer.
O cumprimento do plano de integração paisagística previsto no EIA e vertido no presente parecer, será
assegurado, em sede de pós-avaliação, aquando do licenciamento do projeto.
Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização, e os impactes positivos perspetivados, propõe-se a emissão de parecer favorável ao projeto
da “Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo”, em fase de Projeto de execução, condicionado à
apresentação dos elementos, ao cumprimento das medidas, bem como das condicionantes que se
indicam no capítulo seguinte.
Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde já a
emissão de autorização da utilização dos solos integrados na REN.
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9.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO E PLANOS
DE MONITORIZAÇÃO
ELEMENTOS A APRESENTAR EM SEDE DE LICENCIAMENTO À ENTIDADE LICENCIADORA COM
CONHECIMENTO À AUTORIDADE DE AIA
Parecer prévio vinculativo da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP) nos termos da alínea b) n.º 2 do
artigo 42.º da Lei n.º 34/2015 de 27 de abril.
Licença de travessia aérea de energia emitida pela Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP).
Parecer do Ministério da Administração Interna relativamente à interferência com a servidão da
fábrica de explosivos MAXAM.
Autorização concedida pela Tutela do Património Cultural para a realização dos trabalhos de
acompanhamento arqueológico da fase de construção do projeto.
Consulta aos Serviços Municipais de Proteção Civil de Palmela e Alcochete, para análise mais
detalhada das condicionantes suscetíveis de serem afetadas pela implantação do projeto, bem como
proceder à eventual atualização dos respetivos Planos Municipais de Emergência e Planos Municipais
de Defesa da Floresta contra Incêndios.
Plano de Emergência Interno da Instalação, identificando os riscos, procedimentos e ações para dar
resposta a situações de emergência no interior da central fotovoltaica que possam por em risco a
segurança das populações vizinhas.
ELEMENTOS A APRESENTAR PRÉVIOS AO LICENCIAMENTO

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências da
decisão sobre o projeto, deve ainda apresentar os seguintes os elementos:
7. Cálculo concreto dos valores do campo elétrico e magnético detalhado do projeto, em fase de projeto
de execução da LMAT, de forma a demonstrar que os valores sentidos junto dos recetores sensíveis
a considerar estarão dentro dos limites estipulados na Portaria n.º 1421/2004, de 23 de novembro.
8. Propostas para a camada de desgaste a aplicar nos acessos que constitua uma solução estabilizadora
do pavimento e reduza substancialmente os níveis de poeira e de refletância de luz.
9. Soluções consideradas para os pavimentos e revestimentos exteriores da Subestação, que
privilegiem materiais de baixa refletância e tendencialmente neutros, sugerindo-se como
preferencial o uso de pedra natural da região.
10. Projeto de Iluminação exterior e a tipologia de luminárias. Este deve acautelar todas as situações que
conduzam a um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o
equipamento a utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de
luz oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical.
11. Proposta de Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo.
12. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas da linha elétrica de acesso interdito na
fase de Estudo Prévio e visibilidade nula, incluindo a posição dos apoios no solo, das áreas destinadas
aos novos acessos ou daqueles que são previstos melhorar, do estaleiro e depósitos temporários,
caso estes locais se encontrem fora das áreas já prospetadas. Em conformidade com os resultados,
apresentar as Fichas da Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas, quadro síntese com
a distância das ocorrências inventariadas relativamente às componentes de projeto, a avaliação de
impactes e proposta de medidas de minimização.
13. Cartografia com a implantação das ocorrências patrimoniais (caso se aplique) e a identificação das
condições de visibilidade do terreno das áreas objeto de prospeção. Atualização da Planta de
condicionantes em conformidade.
14. Plano de acessos à obra devidamente caraterizado.
15. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), que deverá integrar o Caderno de Encargos
da Obra, todas as medidas referentes ao Património, bem como a Carta de Condicionantes
atualizada, com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas; Na
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fase de obra a Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro.
16. Demonstração do cumprimento do Decreto-Lei n.º 169/2001 de 25 de maio, alterado pelo DecretoLei n.º 155/2004 de 30 de junho (que estabelece o regime jurídico de proteção do sobreiro e da
azinheira).
17. Demonstração do cumprimento do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, alterado pela Lei n.º
76/2017 de 17 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 10/2018 de 14 de fevereiro e pelo Decreto-Lei n.º
14/2019 de 21 de janeiro (Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios).
18. A construção de novos edifícios fora das áreas edificadas consolidadas deve cumprir com o disposto
no Artigo 16.º (Condicionalismos à edificação) do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, concretamente:
a. Não é permitida a construção de novos edifícios nas áreas classificadas na cartografia de
perigosidade de incêndio rural definida no PMDFCI como de alta e muito alta perigosidade, sem
prejuízo do disposto no n.º 3 do Artigo 16.º;
b. A construção de novos edifícios ou o aumento da área de implantação de edifícios existentes
carece de parecer favorável da Comissão Municipal de Defesa da Floresta.
PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA
1. O Plano de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo a elaborar, e a
apresentar para avaliação e aprovação, deve seguir as seguintes orientações para a sua fase de
conceção em consonância com o novo layout da Central também a apresentar:
i.

Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução e, como tal, nele deve constar todas
as peças escritas e desenhadas necessárias à empreitada. Deve constar, como peças escritas, a
Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano e
Cronograma de Manutenção. Das peças desenhadas devem fazer parte ao Plano Geral, o Plano
de Plantação e o Plano de Sementeiras necessárias à correta execução do projeto;

ii.

Incluir uma cortina arbóreo-arbustiva em todo o perímetro, sobretudo, do extremo poente/sul;

iii.

A cortina deve fazer-se em linhas não contínuas em toda a sua extensão. As linhas devem ser
descontínuas, compostas por duas ou três linhas paralelas entre si e interrompidas de forma
alternada entre si;

iv.

A composição das espécies – arbóreas e arbustivas deve cingir-se a espécies autóctones.
MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, medidas de
prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais e que contemple as medidas de
minimização que se vierem a definir. Neste âmbito, deve ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da
Obra (PGAO), constituído pelo planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e
pormenorização das medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a
implementar na fase de execução das obras e respetiva calendarização.
Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o caderno
de encargos do projeto e consideradas no Plano de Gestão Ambiental.
Caso venham a existir reclamações de ruído relacionadas com a CSF, deverão ser efetuadas medições
junto aos recetores reclamantes e tomadas as medidas necessárias para a correção da incomodidade,
caso se venha a verificar, com informação à ARSLVT.
Não se autoriza a instalação de módulos fotovoltaicos nem de edifícios em área incluída em Redes
Primárias de Faixas de Gestão de Combustível por forma a estas Faixas de Gestão de Combustível
poderem desempenhar as funções das listadas no n.º 2 do Artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28
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de junho, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, concretamente:
a. Função de diminuição da superfície percorrida por grandes incêndios, permitindo e facilitando
uma intervenção direta de combate ao fogo;
b. Função de redução dos efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de
comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e povoamentos
florestais de valor especial;
c. Função de isolamento de potenciais focos de ignição de incêndios.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
Fase de Projeto
1. Implementar medidas de prevenção, segurança e saúde no trabalho, para as três fases - construção,
exploração e desativação.
2. Garantir que a fossa prevista para o tratamento das águas residuais domésticas não cause impactes
negativos para os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos.
3. Garantir tratamento adequado à água destinada ao consumo humano, em função da qualidade
obtida na origem, de modo a que em qualquer ponto da rede exista um residual de cloro que
funcionará como barreira sanitária a qualquer contaminação, entre 0,2 e 0,6 mg/l, de acordo com o
Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de Agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
152/2017, de 7 de Dezembro, que define “Água destinada ao consumo humano” como “…Toda a
água no seu estado original, ou após tratamento, destinada a ser bebida, a cozinhar, à preparação de
alimentos, à higiene pessoal ou a outros fins domésticos…”, pelo que a água distribuída nas
instalações de apoio devem cumprir os critérios de qualidade preconizados no citado diploma.
4. Garantir as condições de acessibilidade, estacionamento privilegiado e operação dos meios de
socorro.
5. Deverão ser adotadas as medidas normalizadas pela EDP DISTRIBUIÇÃO de anti pouso, anti
nidificação, anti eletrocussão e sinalização anti colisão para a linha elétrica.
Fase de Construção
Medidas prévias à obra
6. Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorrências patrimoniais que venham a ser identificadas
durante os trabalhos de prospeção da fase precedente, situadas a menos de 20 m da frente de obra,
de modo a evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de
proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência.
7. Relocalizar o estaleiro da obra de modo a afastar-se pelo menos cerca de 200m do Recetor para não
se atingirem níveis sonoros superiores aos registados atualmente e minimizar a incomodidade.
8. Calendarizar os trabalhos de forma a reduzir ao mínimo as perturbações das atividades agrícolas.
9. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente adequados
a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar ações nefastas que
são levadas a cabo por simples desconhecimento de regras elementares de conduta perante os
valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental Paisagem.
10. Restringir as áreas de intervenção ao estritamente necessário estando devidamente balizadas. No
caso da circulação de veículos, e máquinas, deve a mesma realizar-se de forma controlada, e, se
necessário, dentro de corredores balizados, usando sempre os mesmos caminhos, definitivos, ou não,
de forma a não haver compactação de solos de forma indiscriminada quer na implantação da Central
quer dos apoios da linha elétrica ou de qualquer outra componente.
11. Assegurar a colocação de sinalética de informação e segurança nas vias de acesso à obra.
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Medidas para a fase de obra
12. Assegurar a implementação de boas práticas de modo a que sejam apenas intervencionadas as áreas
estritamente necessárias à execução dos trabalhos.
13. A realização da obra deve ocorrer apenas em período diurno de dias úteis.
14. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
15. Programar as operações de abastecimento de materiais e equipamento à obra ao período diurno, de
forma a restringir a concentração dos fluxos de camiões e a prestação de informação prévia à
população afetada.
16. Realizar os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a
exposição do solo desprovido de vegetação, sempre que possível, durante os períodos em que não é
provável a ocorrência de precipitação mais intensa.
17. Proceder, nos locais onde ocorra a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos
temporários e pela circulação de máquinas e viaturas, à sua adequada descompactação.
18. Armazenar, caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação,
em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final
adequado.
19. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma
a manter as normais condições de funcionamento.
20. Assegurar o estacionamento das máquinas e viaturas em locais pavimentados e dotados de
drenagem de águas pluviais.
21. Assegurar, sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de
linhas de água, que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e condições de escoamento dessas
linhas de água.
22. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos.
23. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser
drenados para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de
forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos
contaminem os solos e as águas. Esta bacia de retenção deve estar equipada com um separador de
hidrocarbonetos.
24. Proceder, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, à recolha do solo
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado.
25. Proceder, após conclusão dos trabalhos de construção, à desativação da área afeta aos trabalhos para
a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos,
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à recuperação de caminhos e
vias utilizados como acesso aos locais em obra. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os
elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção.
Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável,
através do restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e
arejamento dos solos. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso
se constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção.
26. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as
operações que impliquem movimentação dos solos (desmatações, decapagens superficiais,
preparação e regularização do terreno, escavações, terraplenagens, abertura de valas, depósitos e
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empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias,
como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O acompanhamento deverá ser
continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá
de se garantir o acompanhamento de todas as frentes.
27. Realizar a prospeção arqueológica sistemática do terreno, após a desmatação, no solo livre de
vegetação, com a finalidade de colmatar as lacunas de conhecimento, bem como de caminhos de
acessos e outras áreas funcionais da obra; Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão
determinar a adoção de medidas de minimização complementares (registo documental, sondagens,
escavações arqueológicas, entre outras). Deverá compatibilizar-se a localização dos elementos do
projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser detetados, de modo a garantir a sua
salvaguarda. Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deverá compatibilizar-se a
localização dos elementos do projeto, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento
visual.
28. Suspender de imediato a obra localmente, sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos,
ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural essa
ocorrência, acompanhada de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma
de um relatório preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente
justificada, for considerada como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo
registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral.
29. Conservar as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento
arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, in
situ (mesmo que de forma passiva), de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação
atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela
do património cultural.
30. Registar as ocorrências passíveis de afetação em consequência da execução do projeto, e por
proximidade da frente de obra, para memória futura, mediante representação gráfica, fotográfica e
textual.
31. Limitar os trabalhos de decapagem de solos deverão ser limitados às áreas estritamente necessárias.
Nessas áreas estão incluídas as situações onde venham a produzir-se alterações da morfologia do
terreno – aterros e escavações – associados à formação de terraplenos para implantação do
equipamento, abertura de novos acessos e/ou beneficiação dos existentes, assim como às áreas de
implantação dos apoios da linha elétrica aérea. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo
Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou
decapadas.
32. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o
terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno já
decapado quer na implantação da central quer dos apoios da linha elétrica, assim como na abertura
de todos os acessos.
33. Armazenar a terra viva/vegetal proveniente da decapagem em pargas, devidamente protegida de
ações de compactação por pisoteio ou por passagem de máquinas. Com vista a manter a sua
qualidade, deve a mesma ser plantada com leguminosas, também no sentido de evitar perdas por
erosão eólica e hídrica.
34. Em caso de ser necessário utilizar terras de empréstimo ou materiais inertes para a construção das
camadas dos acessos, assim como terras vivas/vegetais para a recuperação/integração paisagística,
deverá ser dada atenção especial à sua origem. Não devem ser provenientes em caso algum, de áreas
ocupadas por plantas exóticas invasoras, sempre muito frequentes nas áreas de exploração de inertes
e de depósito dos stock’s, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas
invasoras.
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35. Realizar o planeamento dos trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a
exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade ou de vento.
36. Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar o levantamento de
poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de obra.
37. Recuperar todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística, procedendo-se
à criação de condições para a regeneração natural da vegetação. A recuperação inclui operações de
limpeza, remoção de todos os materiais alóctones, remoção completa de pavimentos existentes, em
particular no caso dos caminhos a desativar, descompactação do solo, regularização/modelação do
terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras vegetais. No
caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, sob pretexto algum deverão ser usadas espécies
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional.
38. Proceder à limpeza de materiais e resíduos, após a conclusão dos trabalhos de construção, de todas
as áreas que foram objeto de intervenção. Igual procedimento deverá ser adotado após a remoção
final do estaleiro e de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre
outros.
39. Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas - no que diz respeito,
por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à herbivoria, nos locais a recuperar e a
plantar, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural e proposta.
40. Apresentar o Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental
Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser
estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens
que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas componentes do Projeto (antes,
durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a
permitir a comparação direta dos diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto
da obra assim como a envolvente no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA.
Fase de Exploração
41. Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das
estruturas, em área impermeabilizada.
42. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame
acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a
camada de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado.
43. Assegurar a limpeza do material combustível na envolvente, de modo a garantir a existência de uma
faixa de segurança contra incêndios, no âmbito dos Instrumentos Gestão Territorial legalmente
aplicáveis, nomeadamente do Plano Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo,
bem como do Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de Junho, na sua atual redação (Sistema de Defesa da
Floresta Contra Incêndios) em particular no que respeita ao projeto associado de implantação da
linha elétrica de ligação à rede pública.
44. Efetuar o controlo de vegetação na área da Central Solar Fotovoltaica sempre sem recurso a
fitoquímicos. Deverá ser realizado por meios mecânicos sem remeximento do solo, ou através de
pastoreio por ovinos.
45. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se
venham a identificar na fase de construção, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou
outros trabalhos.
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46. Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que
envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal
afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e
que não foram alvo de intervenção), devendo ser cumpridas as medidas de minimização previstas
para a fase de construção, quando aplicáveis.
47. Acompanhar as condições do revestimento natural das superfícies intervencionadas, após a
concretização da obra e durante pelo menos um ano, de modo a verificar a recuperação da
vegetação. No caso das áreas e vegetação afeta ao PIP deverá observar-se o acompanhamento nos 2
anos de garantia previstos. No entanto, mesmo após esses períodos, durante esta fase, devem ser
tomar medidas corretivas, sempre que necessário, de possíveis zonas com erosão e de inadequado
desenvolvimento das espécies ou exemplares da cortina arbórea, que pode passar pela sua
substituição em caso de morte.
Fase de Desativação
48. Assegurar o acompanhamento arqueológico na fase desativação do Parque e da LE.

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO
Devem ser desenvolvidos e apresentados os seguintes programas de monitorização:
1.

Monitorização da água destinada ao consumo humano de acordo com o Decreto-Lei n.º 306/2007,
de 27 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de Dezembro,
devendo:
a. Enviar à Delegada de Saúde do ACES Arco Ribeirinho – Montijo (lina.guarda@arslvt.min-saude.pt
e usp.montijo@arslvt.min-saude.pt) o plano anual de manutenção do sistema de
abastecimento, onde estarão incluídas a limpeza e desinfeção do reservatório, pelo menos uma
vez por ano, bem como a medição diária do cloro residual existente na rede. Efetuar os
respetivos registos;
b. Enviar anualmente, à Delegada do ACES Arco Ribeirinho - Montijo o plano de controlo da
qualidade da água (PCQA), de acordo com o Capítulo III do citado diploma, devendo ser efetuado
no mínimo 6 análises R1+2 análises R2+1 análise de Inspeção;
c. Fazer prova de que o laboratório utilizado para cumprimento do PCQA é considerado apto pela
entidade competente (Entidade Reguladora dos Sistemas de Águas e Resíduos - ERSAR),
conforme o estipulado no artigo 26.º do citado diploma;
d. Remeter trimestralmente à Delegada de Saúde do ACES Arco Ribeirinho - Montijo, o edital com
os resultados da verificação de conformidade (resultante do PCQA), de acordo com o
estabelecido no n.º 7 do artigo 17.º do diploma já referido;
e. Enviar qualquer incumprimento à Delegada de Saúde do ACES Arco Ribeirinho - Montijo, de
acordo com o artigo 18.º do citado diploma, até ao fim do dia útil seguinte àquele em que
tiveram conhecimento da sua ocorrência;
f.

Criar um livro de registo com a medição diária dos valores e cloro residual livre em diversos locais
da rede.
P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO,
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ANEXOS

Planta Geral
Pareceres externos
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