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CAE

35113 - Produção de eletricidade de origem eólica, geotérmica, solar e de origem, n.
e.
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O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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Norte -

Sul -

Este -

Oeste -

Área impermeabilizada não coberta (m2)

Área coberta (m2)

Área total (m2) 2 800 000,00

LOC1.5 - Confrontações

LOC1.6 - Área do estabelecimento
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Localização Freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela e freguesia e concelho de 
Alcochete

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000005 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000006 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

LOC1.7 - Localização
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Central Solar Fotovoltaica de Pinhal Novo 

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alínea a) 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 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B72017, de 11 de 
dezembro 

Localização 

(freguesia e concelho) 

Freguesia de Pinhal Novo, concelho de Palmela e freguesia e concelho de 
Alcochete. 

Identificação das áreas 

sensíveis 
Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Proponente Pegões Solar, SA. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto em avaliação 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 megawatt (MWp), com uma produção anual 
prevista de cerca de 123 GWh, 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. 

Integrando-se numa propriedade com cerca de 280 ha, o projeto ocupará uma área de 94,5 ha, sendo a 
energia elétrica gerada entregue à rede pública de transporte, sendo para tal necessário construir uma linha 
elétrica, a tensão nominal de 400 kV, com cerca de 5,69 km de extensão. Esta linha liga à Subestação de 
Alcochete (ponto de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Publico - SESP), propriedade da Rede 
Elétrica Nacional (REN).  

Assim, o projeto em avaliação contempla as seguintes infraestruturas: 

 Módulos fotovoltaicos; 

 Inversores; 

 Postos de transformação; 
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 Instalação elétrica de média tensão. 

 Subestação de elevação, 30/400 kW; 

 Casa de controlo; 

 Caminhos e vedação; 

 Linha elétrica de ligação à RESP 

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, sendo os 
respetivos apoios cravados diretamente no solo. A altura máxima dos módulos fotovoltaicos irá variar entre 
2.3 m e 4 m, dependendo do ângulo de rotação do seguidor. Os módulos encontram-se ligados em série, 
sendo cada conjunto denominado de string. Cada string ou série será composta por 28 módulos cada, 
totalizando 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). 

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. 

O transformador será do tipo hermético que empregará a tecnologia de enchimento integral em banho de 
óleo mineral e terá arrefecimento natural.  

Os postos de transformação, 7 no total, serão do tipo pré-fabricado, compostos 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. 

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. A saída será aérea, na rede de Alta 
Tensão de 400 kV e interligará diretamente na subestação de Alcochete da REN. 

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. 

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. 

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. 

A Linha Elétrica Aérea de ligação à rede elétrica do SESP, para escoamento da energia produzida, terá uma 
extensão aproximada de 5,69 km, 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 
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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. 

O EIA prevê um período de 12 meses para construção do projeto, uma fase de exploração de 30 anos e uma 
fase de desativação de 6 meses. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 04 de maio de 2020, data 
em que se considerou estarem reunidas as condições necessárias à correta instrução do processo. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, e das seguintes entidades: 
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). 

A metodologia adotada para a concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

• Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA): 

o Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, ao abrigo do n.º 8, do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013 de 31 de outubro, na sua atual redação, os quais foram 
solicitados ao proponente. 

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos adicionais, sob a forma de Aditamento 
ao EIA.  

o Após análise do Aditamento ao EIA, considerou-se que o mesmo dava resposta, na generalidade, 
às lacunas e dúvidas anteriormente identificadas pelo que o EIA foi declarado conforme a 
17/07/2020.  

o No entanto, e sem prejuízo da conformidade do EIA, considerou-se que persistiam ainda 
questões/elementos por apresentar e esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de 
elementos complementares. 

o O proponente submeteu resposta ao pedido de elementos complementares, sob a forma de 
elementos complementares ao EIA. 

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

• Solicitação de parecer específico às seguintes entidades externas: 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 Instituto da Conservação da 
Natureza e Florestas (ICNF). 

• Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 29 de setembro de 2020, onde 
estiveram presentes representantes da CA e do proponente. 
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• Apreciação do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo Aditamento e 
Elementos Complementares, tendo em conta as valências das entidades representadas na CA, integrada 
com as informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores em presença, 
incluindo os resultados da participação pública. 

• Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

• Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

• Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo. 

• Emissão da presente decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

Ao abrigo do disposto no n.º 11 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
atual redação, relativo à consulta a entidades externas à Comissão de Avaliação, foi emitida pronúncia pela 
Rede Elétrica Nacional (REN), pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), pela 
Direção Regional de Agricultura e Pescas de Lisboa e Vale do Tejo (DRAP-LVT), pela Infraestruturas de 
Portugal S.A. (IP) e o pelo 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 desenvolver-
se 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: 

 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 n.º 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 proponente, a REN validará a solução apresentada, indicando qual será o 
painel de linha disponível na Subestação para a sua ligação. 

A REN 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 proponente: 

 Quaisquer trabalhos a realizar na proximidade das linhas de muito alta tensão devem ser 
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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 que dada a natureza do projeto devem ser acautelados os seguintes aspetos, na ótica 
da salvaguarda de pessoas e bens: 

 Deve 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; 

 Deve 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; 

 Devem ser garantidas as condições de acessibilidade, estacionamento privilegiado e operação dos 
meios de socorro; 

 Na fase de exploração, deve 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. 

 Deve 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. 

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 Plano Diretor Municipal (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 
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implantar o apoio n° 3 junto à mesma. 

A IP emite parecer favorável condicionado à obtenção da licença da travessia aérea de energia, salientando 
que o proponente deve 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 Decreto-Lei n.º 
142/2008, de 24 julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 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 podem, no entanto, ser 
minimizados se forem adotadas as seguintes medidas: 

 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 o ICNF 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 à 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; 

 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, que 
estabelece o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Salienta ainda a necessidade serem incluídas no Caderno de Encargos as medidas de minimização acima 
referidas. 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Em cumprimento do disposto no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual 
redação, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 24 de julho a 03 de setembro de 2020. 

Neste âmbito foi recebida uma exposição proveniente da DGT - Direção-Geral do Território 

Síntese dos resultados da Consulta Pública 

A DGT informa que, quanto à rede geodésica, o projeto não constitui impedimento para as atividades 
geodésicas, por si desenvolvidas. Quanto aos limites administrativos, aquela Direção-Geral nada tem a 
opor. Já  quanto à cartografia, salienta que existem questões de caracter técnico legal que, a não serem 
colmatadas, devem condicionar a prossecução do projeto. 
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Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

Na área de intervenção da central fotovoltaica e no corredor da linha elétrica a 400 kV vigoram os Planos 
Diretores Municipais (PDM) de Palmela e Alcochete, verificando-se, na generalidade, a conformidade com 
as prescrições aplicáveis destes instrumentos de gestão territorial (IGT). 

Tendo sido identificadas as várias categorias de espaços, condicionantes, servidões e restrições de utilidade 
pública presentes, nomeadamente, Reserva Ecológica Nacional (REN), Reserva Agrícola Nacional (RAN), 
Zona de proteção de rede viária, Domínio Público Hídrico, Servidão da fábrica de Explosivos, e Servidões da 
Rede elétrica, foi avaliada a compatibilidade deste projeto com as mesmas, considerando-se que a 
instalação da central fotovoltaica e o corredor da linha elétrica podem vir a ser admitidos desde que obtidos 
os respetivos pareceres favoráveis das entidades com jurisdição na área, nomeadamente, a pronúncia 
favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional de Lisboa e Vale do Tejo (ERRAN LVT), 
Infraestruturas de Portugal S.A. (IP) e da Rede Elétrica Nacional. Em relação à REN, ponderados os requisitos 
do regime específico e verificando-se que existe conformidade com os PDM de Palmela e Alcochete, a 
pronúncia favorável emitida pela CCDR no contexto do presente procedimento de AIA compreende a 
emissão de autorização prevista no mesmo regime jurídico, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-
Lei n.º 166/2008, de 22 de Agosto, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, 
para as áreas abrangidas por aquele municípios. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 
natureza dos aspetos ambientais associados, foram considerados determinantes para a decisão os fatores 
Património, Paisagem, Recursos Hídricos, Sistemas Ecológicos e Ambiente Sonoro. Foram ainda 
considerados relevantes os fatores Geologia e Geomorfologia, Solos e Uso do solo, Ordenamento do 
Território, Saúde Humana e Socioeconomia.  

Os principais impactes associados ao fator Geologia e 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, de magnitude moderada certa, temporário, reversível e local, sendo considerado 
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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, de 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, destaca-se a desmatação e limpeza superficial dos terrenos na área das 
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 devem 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. Este impacte será ainda 
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. O projeto contribui 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 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 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 linha elétrica 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, atendendo a que a obra está prevista 
para se realizar apenas durante o período diurno de dias úteis e que será garantido o maior afastamento 
do estaleiro aos recetores, consideram-se minimizáveis os impactes negativos. 
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O projeto não terá, na fase de exploração, impactes negativos significativos ao nível deste fator ambiental. 

No que respeita à linha elétrica, preveem-se 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, pelo que não são expectáveis impactes negativos sensíveis para a 
saúde humana.   

De salientar ainda que a significância de alguns dos impactes acima referidos, como p.e. ao nível da 
Paisagem e dos Sistemas Ecológicos, será acentuada pelo seu potencial cumulativos com os impactes já 
decorrentes de outros projetos presentes na área de estudo (p.e. 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).  

Face ao exposto, ponderados os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de 
minimização, e os impactes positivos perspetivados, emite-se de decisão favorável, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento.  

 

Elementos a apresentar 

Em sede de licenciamento: 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora, com conhecimento à autoridade de AIA, os seguintes 
elementos: 

1. 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. 

2. Licença de travessia aérea de energia emitida pela Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP). 

3. Parecer do organismo do Ministério da Administração Interna competente relativamente à 
interferência com a servidão da fábrica de explosivos MAXAM. 

4. Autorização concedida pela tutela do Património Cultural para a realização dos trabalhos de 
acompanhamento arqueológico na fase de construção do projeto. 

5. Demonstração da consulta aos Serviços Municipais de Proteção Civil de Palmela e Alcochete. 

6. 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. 

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. 

8. 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 
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14/2019 de 21 de janeiro, que estabelece o Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios. 

Neste contexto destaca-se o artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 124/2006 de 28 de junho, de acordo com o 
qual 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, ficando 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. Deve também ser tido em conta que 
não é passível de autorização a instalação de módulos fotovoltaicos nem de edifícios em área incluída 
em Redes Primárias de Faixas de Gestão de Combustível por forma a salvaguardar o desempenho das 
suas funções. 

Previamente ao início da execução da obra 

Devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

9. Projeto de execução da linha elétrica, demonstrando o cumprimento das condições decorrentes da 
presente decisão e que lhe são aplicáveis. 

10. Cálculo concreto dos valores do campo elétrico e magnético detalhado do projeto, em fase de projeto 
de execução da Linha Elétrica, 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. 

11. Projeto de Integração Paisagística da Central Fotovoltaica de Pinhal Novo elaborado de acordo com as 
seguintes orientações: 

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

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

c. 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; 

d. A composição das espécies – arbóreas e arbustivas deve cingir-se a espécies autóctones. 

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, devem 
ser apresentadas 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. Deve ainda ser apresentada cartografia com a 
implantação das ocorrências patrimoniais (caso se aplique) e identificadas as condições de visibilidade 
do terreno das áreas objeto de prospeção.  

13. Carta de Condicionantes revista e atualizada, com a implantação e identificação de todas as 
ocorrências patrimoniais inventariadas. 
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14. Plano de acessos à obra devidamente caraterizado. 

15. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). 

16. Programa de 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, desenvolvido de acordo com as diretrizes constantes na presente decisão. 

 

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase prévia à execução da obra e à fase de execução da obra 
devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO), o qual deve integrar o 
caderno de encargos da empreitada.  

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

Medidas a integrar no projeto de execução  

1. Acautelar, no Projeto de Iluminação a implementar, as situações que conduzam a um excesso de 
iluminação artificial. 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. 

2. A camada de desgaste a aplicar nos acessos deve constituir uma solução estabilizadora do pavimento 
e reduzir substancialmente os níveis de poeira e de refletância de luz. 

3. Os pavimentos e revestimentos exteriores da subestação devem privilegiar materiais de baixa 
refletância e tendencialmente neutros, sugerindo-se como preferencial o uso de pedra natural da 
região. 

4. Implementar medidas de prevenção, segurança e saúde no trabalho, para as três fases - construção, 
exploração e desativação. 

5. Implementar medidas para garantir que a fossa prevista para o tratamento das águas residuais 
domésticas não causa impactes negativos para os recursos hídricos superficiais ou subterrâneos. 

6. Garantir o 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, devendo a água distribuída nas instalações de apoio cumprir os critérios 
de qualidade preconizados neste diploma. 

7. Adotar as medidas normalizadas pela EDP DISTRIBUIÇÃO de anti pouso, anti nidificação, anti 
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eletrocussão e sinalização anti colisão para a linha elétrica. 

Fase prévia à execução da obra  

8. 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. 

9. Garantir as condições de acessibilidade, estacionamento privilegiado e operação dos meios de socorro. 

10. Calendarizar os trabalhos de forma a salvaguardar a realização da obra apenas em período diurno de 
dias úteis. Simultaneamente deve também ser minimizada a perturbação das atividades agrícolas. 

11. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à população 
residente na área envolvente, mediante comunicação às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia. A 
informação disponibilizada deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações 
a realizar, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação 
temporária das acessibilidades. 

12. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões 
e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de 
atendimento telefónico e através da internet e estes contatos devem estar afixados, pelo menos, à 
entrada do estaleiro e em cada frente de obra. Deve ser mantido um registo dos contactos e 
reclamações efetuadas, com identificação das pessoas atendidas, motivo do contacto ou reclamação, 
tipo de encaminhamento e resposta dada pelo proponente e/ou entidade executante 

13. Promover ações de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados, de modo a que 
estes sejam devidamente informados da conduta a ter durante o período em que a obra decorre. Estas 
ações devem ser focadas nas atividades de obra suscetíveis de provocar impactes ambientais, nas 
medidas de minimização e nas boas práticas a assegurar no decurso dos trabalhos. 

14. 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. 

15. Restringir as áreas de intervenção ao estritamente necessário e proceder à balizagem das mesmas. 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 do projeto 

16. Assegurar a colocação de sinalética de informação e segurança nas vias de acesso à obra. 

17. Fornecer a cada empreiteiro a Carta de Condicionantes. 

Fase de execução da obra 

18. Assegurar a implementação de boas práticas de modo a que sejam apenas intervencionadas as áreas 
estritamente necessárias à execução dos trabalhos. 

19. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

20. 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 
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população afetada. 

21. 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. 

22. 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. 

23. 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. 

24. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento. 

25. Assegurar o estacionamento das máquinas e viaturas em locais pavimentados e dotados de drenagem 
de águas pluviais. 

26. 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. 

27. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos. 

28. 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. 

29. 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. 

30. 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 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. 

31. 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. 

32. Suspender de imediato a obra localmente, sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, 
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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. 

33. 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. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o 
terreno ainda não decapado. A progressão da decapagem 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. 

37. 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. 

38. 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 stocks, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas 
invasoras. 

39. 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. 

40. 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. 

41. 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. 
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42. 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. 

43. Assegurar o cumprimento do Plano de Integração Paisagística (PIP), na versão em que o mesmo venha 
a ser aprovado no contexto da presente decisão. 

Fase final da execução da obra 

44. Proceder à desmontagem dos estaleiros e à remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, 
depósitos de materiais, entre outros, bem como à remoção completa de pavimentos existentes, em 
particular no caso dos caminhos a desativar, e à descompactação do solo. 

45. Garantir a recuperação dos caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra e a desobstrução 
e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras 
de construção.  

46. 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. A recuperação paisagística deve abranger também os locais de empréstimo de 
terras, caso se constate a necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de 
intervenção. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras, não devem ser usadas espécies 
alóctones para as quais tenha sido observado comportamento invasor em território nacional. 

Fase de Exploração 

47. 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. 

48. Efetuar o controlo de vegetação na área da Central Solar Fotovoltaica sem recurso a fitoquímicos e 
apenas utilizando meios mecânicos sem remeximento do solo ou através de pastoreio por ovinos. 

49. 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 deve 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. 

50. Aquando das ações de manutenção e reparação das estruturas proceder às operações de 
manuseamento de óleos em área impermeabilizada e armazenar os óleos usados em recipientes 
adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras 
substâncias, deve ser imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento 
para local adequado. 

51. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção ou outros trabalhos deve ser fornecida aos 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 -  2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

16 

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. 

52. 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. 

Fase de Desativação 

53. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve ser apresentado, 
no último ano de exploração do projeto, um plano de desativação pormenorizado contemplando 
nomeadamente:  

 Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deverá ser compatível 
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 
em vigor;  

 Memória descritiva dos trabalhos a executar para a selagem das captações de água subterrânea; 

 Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;  

 Destino a dar a todos os elementos retirados; 

 Definição das soluções de acessos ou outros elementos a permanecer no terreno; 

 Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Programas de monitorização 

Implementar o programa de monitorização abaixo, nos termos em que o mesmo vier a ser aprovado no 
contexto da presente decisão e atendendo às seguintes diretrizes:  

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 ser: 

a. Enviado ao ACES Arco Ribeirinho – Montijo o plano anual de manutenção do sistema de 
abastecimento, onde devem constar a limpeza e desinfeção do reservatório, pelo menos uma vez 
por ano, bem como a medição diária do cloro residual existente na rede, com os respetivos 
registos; 

b. Enviado anualmente ao ACES Arco Ribeirinho - Montijo o plano de controlo da qualidade da água 
(PCQA), de acordo com o Capítulo III do citado diploma, devendo ser efetuadas no mínimo seis 
análises R1+2 análises R2+1 análise de inspeção; 

c. Feita 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; 
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d. Remetido trimestralmente ao 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. Comunicado qualquer incumprimento ao ACES Arco Ribeirinho - Montijo, de acordo com o artigo 
18.º do citado diploma, até ao fim do dia útil seguinte àquele em que houve conhecimento da sua 
ocorrência; 

f. Criado um livro de registo com a medição diária dos valores e cloro residual livre em diversos 
locais da rede. 

 

Entidade de verificação 

da DIA 
Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Data de emissão  

 

Validade da DIA 

Nos termos do n.º 2 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, a presente decisão caduca se, decorridos quatro 
anos a contar da presente data, não tiver sido iniciada a execução do respetivo 
projeto. 

 

Assinatura 

O Presidente do Conselho Diretivo da APA, I.P. 

 

 

(Nuno Lacasta) 
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