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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 de Santas”, em fase de projeto de execução, sendo emitido pela Comissão de
Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro.
Dando cumprimento ao disposto no diploma acima mencionado, a Direção-Geral de Energia e Geologia
(DGEG), na qualidade de entidade licenciadora, enviou à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA, I.P.)
para procedimento de AIA, o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) relativo à ““Central Solar de Santas”,”
em fase de projeto de execução, cujo proponente é a Revendosol - Unipessoal, Lda.
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 por corresponder a
uma tipologia definida pelo n.º 3, alínea a) do Anexo II:
“Instalações industriais destinadas a produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não
incluídos no anexo I)”;
uma vez que o limiar de potência fixado para o caso geral é de 50 MW” e, na central em avaliação, a
potência instalada supera este valor. O projeto não se localiza em área sensível.
Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de AIA
competente é a APA, I.P. Assim, através do ofício n.º S025402-201904-DAIA.DAP, de 17/04/2019 a APA,
I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo diploma, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º,
uma Comissão de Avaliação (CA) constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente,
I.P. (APA, I.P.), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Laboratório Nacional de Energia e Geologia
(LNEG), Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR Alentejo), DireçãoGeral de Energia e Geologia (DGEG), Administração Regional de Saúde do Alentejo (DGS / ARS Alentejo) e
Instituto Superior de Agronomia / Centro de Ecologia Aplicada "Prof. Baeta Neves" (ISA/CEABN).
Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os seguintes:


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



APA/DCOM – Dr.ª Clara Sintrão



DGPC - Dr. João Marques



LNEG - Dr. Pedro Ferreira



CCDR Alentejo - Arq.ª Pais. Cristina Salgueiro



DGEG - Eng.ª Ana Isabel Costa



APA/DGA - Eng.ª Margarida Guedes



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



ARS Alentejo - Dr. Pedro Bento



ISA/CEABN - Arq. Pais. João Jorge

O EIA objeto da presente análise, datado de março de 2020, é da responsabilidade da empresa
GREENPLAN, Projetos e Estudos para o Ambiente, Lda, tendo sido elaborado entre dezembro de 2019 e
março de 2020. É composto pelos seguintes volumes: Volume I – Relatório Síntese, Volume II – Resumo
Não Técnico. Volume III – Anexos Técnicos, Volume IV – Peças Desenhadas e Volume V – Plano Geral de
Gestão Ambiental.
O EIA foi acompanhado pelos respetivos projetos – central e linha elétrica a 400 kV, em fase de projeto
de execução.
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Por solicitação da CA, foi ainda apresentada a seguinte documentação: Aditamento e Resumo Não Técnico
reformulado, ambos de julho de 2020, e ainda Elementos Complementares de setembro de 2020.
Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação
efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto
em causa.

2.

PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “Central Solar de Santas”, foi a
seguinte:


Análise da conformidade do EIA, com suspensão do prazo e solicitação de elementos adicionais,
a 17/06/2020. Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta informação
adicional foi apresentada a 31 de julho de 2020.



Declaração da conformidade do EIA a 19 de agosto de 2020, tendo sido solicitados elementos
complementares. Esta informação complementar foi apresentada a 25 de setembro de 2020.



Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 24 de agosto
a 02 de outubro de 2020.



Visita ao local do projeto, efetuada a 22 de setembro de 2020, tendo estado presentes
representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA.



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



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



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



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

ANTECEDENTES

A informação constante deste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito do
procedimento de AIA.
O Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na sua redação dada pelo Decreto-Lei n.º 76/2019 de 3 de
junho, estabelece que a atribuição de reserva de capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público
pode ficar dependente da realização de prévio procedimento concorrencial, o qual pode revestir a
modalidade de leilão eletrónico.
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Neste contexto, no Despacho n.º 5532-B/2019 publicado em Diário da República em 06/06/2019 foi
determinada a abertura de procedimento concorrencial, sob a forma de leilão eletrónico, para atribuição
de reserva de capacidade de injeção em pontos de ligação à Rede Elétrica de Serviço Público para energia
solar fotovoltaica, produzida em Centro Electroprodutor.
Os pontos de injeção na RESP submetidos a leilão foram agrupados por lotes, somando uma capacidade
de receção de 1400 megawatts (MW), constando a distribuição de capacidade de receção e localização
dos correspondentes pontos de injeção do respetivo programa do procedimento.
A AKUO RENOVÁVEIS PORTUGAL foi o vencedor do Lote 3, que contava com uma capacidade de receção
disponível de 150 MVA, tendo selecionado a SE de Estremoz para ligação. A tensão de ligação imposta
pelo procedimento foi de 400kV.
Em 23 de setembro de 2019 foi emitido pela REN, enquanto Concessionário e Operador da Rede Nacional
de Transporte, o Título de Reserva de Capacidade de injeção de potência produzida em centro
electroprodutor a partir de energia solar fotovoltaica.
Tendo em vista o cumprimento do estipulado no Caderno de Encargos do referido leilão foram analisadas
diversas alternativas de locais de implantação da central e diferentes traçados de linha de muito alta
tensão. Para além da disponibilidade de terrenos foi adotada uma metodologia de seleção tendo por base
a identificação de grandes condicionantes ambientais, topografia e outras restrições, nomeadamente de
caracter local, numa área mais abrangente, testando e simulando diferentes implantações que
simultaneamente cumprissem a necessidade de potência com o mínimo de impactes.
A equipa responsável pelo Estudo de Impacte Ambiental começou, a partir de novembro de 2019, a apoiar
a definição das áreas de implantação da central solar e da linha elétrica de evacuação de energia, numa
fase em que, para além da atual área de implantação na Herdade de Santas (a primeira a ser
disponibilizada para o projeto), surgiram também outras oportunidades de terrenos complementares no
Monte do Casco, a nascente e, mais tarde, na área de implantação na Herdade da Penuzinha, a sudoeste
Foi adotada uma metodologia de estudo de grandes condicionantes que permitiu identificar quais as
áreas, no interior dos terrenos potencialmente disponíveis, onde ocorrem restrições relevantes ou
impedimentos à implantação do projeto.
Foram identificadas as seguintes condicionantes fortemente restritivas ou impeditivas: faixas de domínio
hídrico, ocorrência de sobreiros ou azinheiras em pequenos núcleos ou povoamentos, Reserva Agrícola
Nacional (RAN), faixa de proteção de estradas, faixas envolventes de albufeiras, ocorrências patrimoniais
(identificadas em pesquisa documental).
Aspetos como o domínio hídrico, a presença de manchas de pequenos núcleos de sobreiros ou azinheiras
e faixas envolventes de albufeiras foram admitidos no interior do perímetro de áreas de implantação,
condicionando o layout do projeto no seu interior, ou levaram ao ajuste dos limites dessas áreas. Por outro
lado, aspetos como a presença de RAN e faixa de proteção de estradas definiram sempre áreas de exclusão
das próprias áreas de implantação.
Como resultado do estudo realizado foram assim definidos ajustes nos limites das áreas de implantação
potencial, bem como áreas de exclusão no seu interior.
Também para a linha elétrica de evacuação se procedeu a uma análise de condicionantes, sobretudo para
a implantação de apoios, tendo-se considerado ser impeditivos aspetos como o domínio hídrico, leito de
cheia e interferência com sobreiros azinheiras, obrigando ao seu abate. Definiu-se, para o percurso da
linha um afastamento mínimo de 100 m face a áreas habitadas e procurou-se minimizar o atravessamento
por áreas de montado. O traçado foi sucessivamente otimizado, evitando-se também a implantação de
apoios em RAN, o que se revelou apenas ser completamente impossível no caso dos dois últimos apoios,
na aproximação à subestação de Estremoz, devido à imposição do ângulo de ataque ao pórtico de
amarração na subestação e a necessidade de assegurar a viabilidade de passagem de linhas futuras para
ligação aos pórticos de 60 kV na parte Norte da subestação.
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Os resultados destas análises foram discutidos em reuniões na APA e na CCDR do Alentejo. Foram
também, nesta fase realizadas visitas de campo quer permitiram uma melhor perceção do território e a
identificação de mais algumas condicionantes a considerar.
Tendo-se verificado a existência de uma série de condicionantes que limitavam bastante a utilização dos
terrenos no Monte do Casco, verificou-se ser possível que o projeto não os considerasse, tendo-se optado
por esta solução.
Deste longo processo iterativo resulta a solução agora projetada que se considera cumprir os objetivos
inicialmente definidos e que só foi possível obter com uma integração pluridisciplinar de especialistas
desde o primeiro momento, estudando-se cada alternativa sob diversas perspetivas.

4.

DESCRIÇÃO DO PROJETO

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

OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Santas visa aproveitar o recurso solar que, no momento atual
pode ser competitivo em termos de mercado, contribuindo ainda para o alcance das metas do País para
integração de renováveis na produção de energia e descarbonização da economia. A concretização deste
Projeto pretende contribuir para alcançar as metas que Portugal assumiu referentes ao Quadro da Diretiva
Comunitária, relativa à produção de eletricidade a partir de fontes renováveis de energia.
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Obviamente que o cumprimento destas metas se associa, de forma direta, à necessidade de redução das
emissões de CO2 e dos outros gases com efeito de estufa, assim como à diminuição da dependência no
abastecimento de energia face ao exterior.
Relativamente ao contributo do Projeto para as alterações climáticas e, mais concretamente, ao nível de
influência na produção de gases com efeito de estufa, verifica-se que a Central Solar Fotovoltaica de
Santas, ao produzir anualmente 367,153 GWh, evitará a emissão de 356.000 toneladas /CO2eq.,
comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a emissão de 141.660 toneladas/CO2eq.,
comparativamente à produção a partir de gás natural de ciclo combinado.
Um dos argumentos de peso que sustentam a justificação da importância deste Projeto e a necessidade
da sua implementação, são a especificidade da tecnologia conjuntamente com as condições de mercado,
o momento da evolução da descarbonização da economia, o esforço de captação de investimento externo
e os objetivos estabelecidos para a produção de eletricidade com base em energias renováveis.
Por outro lado, dever-se-á referir que o presente Projeto resulta da atribuição dos direitos de utilização
da reserva de capacidade de injeção de eletricidade na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) – Lote 3,
150 MVA, ligação 400 kV a SE Estremoz (REN), realizado em Procedimento Concorrencial realizado nos
termos do disposto no artigo 5.º-B do Decreto-Lei n.º 172/2006, de 23 de agosto, na redação em vigor e
que teve por objeto a atribuição de reserva de capacidade de injeção em determinados pontos de ligação
à RESP, para energia solar fotovoltaica, produzida em Centro Electroprodutor. A reserva de capacidade de
injeção no ponto de ligação à RESP consta do título já emitido pelo operador da RESP.
4.2.

LOCALIZAÇÃO DO PROJETO

A Central Solar de Santas desenvolve-se em duas parcelas de terreno descontínuas, distanciadas de 1,3
km, totalizando 356,6 ha. A maior parcela (269 ha) localiza-se no concelho de Monforte, freguesia de
Santo Aleixo, integrando-se na Herdade de Santas e Santinhas, enquanto que a parcela menor (87,6 ha)
se localiza no concelho de Borba, freguesia da Orada, na Herdade da Penuzinha.
Entre as duas áreas de implantação prevê-se uma linha elétrica interna a 30 kV que se desenvolve
integralmente na freguesia de Orada, concelho de Borba.
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Toda a energia elétrica gerada será entregue na Subestação de Estremoz (ponto de interligação ao Sistema
Elétrico de Serviço Público - SESP), propriedade da REN e localizada no concelho de Estremoz. Para tal será
necessário construir uma linha elétrica de MAT, a 400 kV, com cerca de 4,86 km. Esta linha de MAT, com
16 apoios, desenvolve-se inteiramente no concelho de Estremoz, União de freguesias de S. Lourenço de
Mamporcão e S. Bento de Ana Loura e freguesia de S. Domingos de Ana Loura (ver Anexo 1).
4.3.

CARACTERÍSTICAS DO PROJETO

4.3.1. CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA
A Central Solar Fotovoltaica terá uma potência instalada de 180 MWp, uma potência de ligação à rede de
150 MVA e será composta por:


Centro Electroprodutor



Subestação de transformação/elevação,400/30kV

No que se refere ao centro electroprodutor, este inclui os equipamentos necessários para conversão,
proteção e ligação à Subestação de serviço particular a 400/30kV, sendo constituído pelos seguintes
elementos (ver Anexos 1 e 2):


444.528 módulos fotovoltaicos (dispostos por 15.876 strings, cada um com 28 módulos), de
células monocristalinas, com a potência pico unitária de 405 Wp, potência pico global de 180.034
kWp e uma potência nominal instalada de inversores de 151.800 kVA limitada à potência máxima
de ligação de 150 MVA. Os módulos que serão utilizados são bifaciais permitindo que, para além
da radiação solar direta incidente na parte frontal, estes convertam também a radiação indireta e
difusa, refletida pelo solo e recebida pela superfície traseira e ativa dos módulos. O espaçamento
entre módulos (eixo a eixo) será de 11,8 m (ver figura seguinte);



33 inversores, com a potência máxima de 4.600 kVA, (considerando uma temperatura ambiente
de 25 ºC) instalados contiguamente aos postos de transformação. Os inversores destinam-se a
converter a corrente contínua em corrente alternada;



33 postos de transformação constituídos por um inversor de 4.600 kVA e um transformador de
4600kVA (tensão 0,645/30kV);



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



Os inversores que convertem a corrente contínua em corrente alternada encontram-se ligados
através de cabos subterrâneos aos quadros de junção.

Figura 1.

“Central Solar de Santas”, projeto de execução

Espaçamento entre linhas (strings). Fonte: Projeto, Des. 2
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Quanto à subestação, ela terá como objetivo ligar a Central Solar Fotovoltaica à rede nacional de
transporte. A Subestação de Elevação elevará a tensão de 30kV (tensão de ligação das estações
transformadoras à subestação de elevação) para os 400 kV (tensão de ligação na Subestação da REN) e
fica localizada num espaço a céu aberto, implantando-se em área adjacente ao edifício de comando com
cerca de 5.000 m2.
A Interligação desde a Subestação Elevadora até à Subestação da REN será feita através de uma linha
aérea de muito alta tensão (LMAT) – 400 kV que se constitui como projeto associado da central solar (ver
subcapítulo 4.3.2).
A rede de média tensão da instalação fotovoltaica a 30 kV é composta por uma rede enterrada dentro do
parque e aérea entre as duas parcelas do projeto, passando entre todos os Postos de Transformação e a
Subestação 30/400 kV.
A Linha Elétrica de Ligação aérea a 30 kV tem uma extensão de cerca de 1,3 km, desenvolvendo-se ao
longo de 10 apoios. Estes apoios terão uma altura de 16 metros e a distância entre os condutores nus das
linhas e as árvores, nas condições de flecha máxima, desviados ou não pelo vento, será não inferior a 3,5
metros.

6

Figura 2.

Tipo de apoios previsto para a linha elétrica de ligação, a 30 kV. Fonte: EIA, RS

4.3.2. PROJETOS ASSOCIADOS E COMPLEMENTARES
Em termos de projetos associados há a considerar a Linha Elétrica Aérea a 400 kV, que como acima
referido fará a ligação da Central Solar fotovoltaica de Santas à rede elétrica do SESP, mais concretamente
à Subestação de Estremoz, propriedade da Rede Elétrica Nacional (REN). Esta LMAT terá uma extensão de
4.98 km e um total de 16 apoios (numerados de AP1 a AP16). Estes apoios serão metálicos reticulados,
em esteira horizontal, da família Q, com alturas a partir do solo, variáveis entre os 30,60 e os 65,60 m.

“Central Solar de Santas”, projeto de execução
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Figura 3.

Alguns dos apoios previstos para a LMAT, a 400 kV (em esteira horizontal, da família Q). Fonte: EIA, Vol. III
7

Sendo a tipologia utilizada de dois condutores por fase, com um circuito trifásico suportado por apoios
em esteira horizontal, da família Q, optou-se pelo uso do ACSR 595 (Zambeze), pois, é o que se adequa à
potência a transportar para este projeto em particular e para as correntes de curto-circuito previstas.
A altura a que se encontram os condutores acima do solo pode variar consideravelmente, dependendo da
altura dos apoios, e da distância a estes (os condutores estão mais altos junto dos apoios e têm o seu
ponto mais baixo a meia distância entre estes).
A distância mínima dos condutores ao solo é de 12 m (requisito de dimensionamento), no ponto mais
baixo entre apoios. A altura máxima da linha poderá, no limite, chegar aos 46 m nos pontos de amarração.
Podem ainda referir-se como projetos complementares a instalação de estaleiro(s)/parque(s) de
materiais. Para a execução da obra da Central Solar Fotovoltaica de Santas será necessário um estaleiro
principal a instalar em área consolidada (ex. lote industrial), incluindo áreas cobertas e impermeáveis, em
local de boa acessibilidade e afastado de recetores sensíveis. Este estaleiro poderá localizar-se até 10 km
de distância dos terrenos da central solar e servirá também de apoio à construção da linha elétrica.
Em cada um dos terrenos de implantação da central solar haverá também um pequeno estaleiro de apoio
local ocupando uma área de cerca de 650 m2, em local acessível e com menores condicionalismos
ambientais. No Desenho 2 apresentam-se localizações sugeridas para os estaleiros de apoio locais,
coincidentes parcialmente, com zonas de implantação de painéis, ainda que a localização efetiva deva ser
proposta pelo empreiteiro e sujeita a autorização.
4.3.3. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO
Prevê-se que os trabalhos de construção da Central Solar e projetos associados se prolonguem por 10 a
12 meses. Prevê-se que os trabalhos de construção envolvam em média 150 trabalhadores permanentes
e 500 em período de pico. Esta fase irá envolver genericamente as seguintes atividades:
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Preparação do terreno e instalação de estaleiro (s);



Escavações para fundações de estruturas e valas de cabos;



Trabalhos de construção Civil;



Comissionamento (ensaios);



Recuperação paisagística das áreas intervencionadas

A montagem de uma Linha Elétrica processa-se, de uma forma geral, com o faseamento e execução das
ações que a seguir se descrevem:


Instalação do estaleiro e parque de material (admite-se que o estaleiro das obras na Herdade da
Penuzinha sirva também de apoio à instalação da linha elétrica aérea);



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



Marcação e abertura dos maciços de fundação dos apoios;



Betonagem e arvoramento dos apoios;



Desenrolamento de condutores.

O período de exploração da Central Solar Fotovoltaica de Santas será de 30 anos. Durante esta fase terão
lugar diversas atividades de manutenção e de operação da central:
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Manutenção Preventiva - atividades periódicas de inspeção do estado de conservação da Central
Solar Fotovoltaica de Santas 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, as quais serão efetuadas localmente por instaladores
qualificados;



Operação - atividades/tarefas relacionadas com a operacionalidade, monitorização e supervisão
da Central Solar Fotovoltaica que conduzam à maximização do bom funcionamento da mesma as
melhorias (upgrades) de equipamentos e procedimentos.

Prevê-se que sejam necessários 5 a 6 trabalhadores afetos à instalação, ainda que de forma não
permanente para o desempenho das atividades acima referidas.

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 e Geomorfologia; Solos; Recursos hídricos; Biodiversidade;
Ambiente sonoro; Socioeconomia e Saúde Humana; Território: Ordenamento, condicionantes e uso do
solo; Património Cultural; e Paisagem.
No âmbito da avaliação e dadas as características do projeto e do seu local de implantação consideraramse como fatores ambientais mais relevantes os seguintes: Uso do Solo, Biodiversidade, Paisagem e
Recursos Hídricos.
No presente parecer foi igualmente verificada a compatibilização do projeto com os Instrumentos de
Gestão do Território, no capítulo referente ao Ordenamento do Território.
Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na
informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto de execução e ainda
noutras recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação
efetuada pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam.
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5.1.

GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.1.1.1

GEOMORFOLOGIA

Morfologicamente, o projeto insere-se numa região com o modelado característico da peneplanície
alentejana, sem ocorrência de relevos acentuados, espelhando a relativa homogeneidade litológica da
área em estudo, marcada pela dominância xistos e psamitos, omnipresentes no substrato, mas
constituindo raros afloramentos na paisagem.
Em contraste com este contexto monótono do ponto de vista morfológico, destaca-se, para sudoeste da
área de estudo, a área onde afloram os calcários, dolomitos e mármores do antiforma de Estremoz, que
emerge topograficamente das áreas envolventes constituídas por litologias xistentas.
Na área de estudo, a morfologia é marcada pela sucessão de festos e talvegues, pouco pronunciados,
constituindo-se assim um modelado suave, que é corroborado pela análise da carta de declives em que a
sua grande maioria se encontra abaixo do 10%.
As maiores cotas identificadas para a região de implantação do projeto encontram-se junto ao limite SE
da área de implantação na Herdade de Santas, culminando no vértice geodésico de Santo Antão do Freixial
(363 m), a cerca de 280 m a noroeste do extremo poente desta área. No terreno da Herdade de Santas as
cotas diminuem de um modo geral de sul para norte, de um máximo de 354 m no limite sul, para um
mínimo de cerca de 288 m no limite norte. Neste terreno os declives atingem um máximo de cerca de
13%, sendo geralmente menores (dominam as áreas com declive inferior a 5%, logo seguidas das que
apresentam declive entre 5 a 10 %). Comparativamente à Herdade da Penuzinha, o relevo da área da
Herdade de Santas é mais contrastado.
Assumem expressão dois pequenos vales de linhas de água com cabeceiras no limite sul da área e que,
depois de um percurso paralelo com orientação geral sul-norte, convergem numa pequena represa
adjacente ao limite norte desta herdade. Nas duas linhas de água acima mencionadas, existem igualmente
duas pequenas represas (uma em cada vale). Tratando-se de elementos artificiais que modelaram o
terreno natural, as represas estabelecem superfícies planas que suavizam o modelado do terreno,
ocultando o fundo dos respetivos vales e favorecendo o seu enchimento com sedimentos; por outro lado,
nos locais dos taludes de aterro das barragens (pedraplenos) acentuam-se artificialmente os contrastes
de relevo, sendo criados pontualmente os declives mais acentuados.
Entre a área de implantação na Herdade de Santas e a área de implantação na Herdade da Penuzinha, há
a assinalar o vale da ribeira de Alcravissa, transposto pela linha elétrica de ligação entre as duas áreas de
implantação dos painéis fotovoltaicos. Nesta zona o talvegue encontra-se a cotas de ≈285 m.
Na área de implantação da Herdade da Penuzinha o modelado é mais suave do que no terreno da Herdade
de Santas, sendo muito ténue a relação dos interflúvios com as três linhas de água que atravessam esta
herdade. As cotas diminuem, no geral de oeste para este, no sentido da ribeira da Alcravissa. A cota
máxima, de 322 m, é atingida no extremo sudoeste e a mínima, de 292 m, no extremo nascente. Neste
caso, a quase totalidade da área apresenta declive inferior a 5 %, sendo residual a ocorrência de declives
entre 5 e 10 % e inexistentes declives superiores. A Linha Elétrica de Evacuação atravessa um terreno
ondulado, transpondo transversalmente 4 pequenos vales. A Linha inicia-se a uma cota de 313 m no limite
do terreno na Herdade da Geologia Penuzinha, transpondo uma cota mínima junto da ribeira do Vale do
Zebro (284 m) entre o AP06 e o AP07. A partir deste ponto, com a aproximação à subestação de Estremoz
a tendência geral é para um aumento das cotas, atingindo-se o máximo de 335 m na zona do AP15. O final
da linha está cerca da conta 332 m.
Não se identificaram ravinamentos de grandes dimensões, deslizamentos ou outros processos ativos de
evolução de vertentes e instabilidade geomorfológica em nenhuma das áreas abrangidas por este projeto.
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5.1.1.2

GEOLOGIA

A área do projeto encontra-se integrada no domínio paleogeográfico pertencente à Zona de Ossa Morena
e, mais especificamente, no Setor Estremoz /Barrancos.
Os limites nordeste e sudoeste fazem-se respetivamente com os sectores de Alter do Chão-Elvas e
Montemor-Ficalho, este através do carreamento de Santo Aleixo da Restauração (Araújo, 1995). Neste
sector individualizam-se as antiformas de Estremoz, Ferrarias e Seda, bem como as estruturas do
Complexo Ígneo de Barrancos, por apresentarem particularidades na estratigrafia relativamente à
sucessão tipo (Araújo et al, 2007).
A unidade mais antiga deste sector é a Formação de Ossa, constituída por xistos e psamitos, que
predominam na base, passando a litologias mais grauvacóides que dominam o topo desta formação. Nos
seus níveis inferiores ocorrem vulcanitos básicos. É atribuída a esta formação idade Furongiana (Câmbrico
Superior).
A Formação de Barrancos encontra-se por cima da Formação de Ossa, é constituída por um espesso
conjunto de xistos cinzento escuros, esverdeados e roxos, que na parte superior se torna mais rico em
psamitos esverdeados. Ainda dentro desta formação refere-se, pela sua importância, um conjunto de
rochas vulcânicas predominantemente básicas que afloram no flanco ocidental do sinclinal de Terena,
constituindo o Complexo Vulcânico de São Marcos do Campo. À Formação de Barranco é atribuída idade
do Ordovícico Inferior.
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Seguem-se duas formações pouco espessas: a Formação da Colorada e, suprajacente a esta, a Formação
dos Xistos com Nódulos. A primeira é constituída por alternâncias de xistos, quartzitos, arenitos impuros
micáceos (com uma espessura de poucos metros a um máximo de 200m) contendo, localmente, níveis
conglomeráticos e quartzitos, ambos pouco espessos. Atualmente atribui-se a esta formação idade
Katiano-Hirnantiano (Ordovícico superior). Na Formação dos Xistos com Nódulos (idade Silúrico inferior)
predominam na sua base os liditos, a que sucedem xistos negros carbonosos, com raros nódulos siliciosos.
Esta formação tem espessura estimada entre 30-40 m.
Finalmente, no topo deste setor Estremoz-Barrancos, com idade entre o Ludlow (Silúrico) e o Emsiano
(Devónico inferior), existe um conjunto de metasedimentos que são individualizados e incluídos em três
formações: 1) Fm. Xistos Raiados; 2) Fm. Monte das Russianas; 3) Fm deTerena. A primeira é constituída
por uma alternância de xistos e psamitos cinzentos escuros, podendo conter, localmente e nos níveis
superiores, clastos de liditos pertencentes à Fm dos Xistos com Nódulos. Igualmente intercalados nos
metassedimentos existem vários níveis de metavulcanitos básicos. A Fm Monte das Russianas tem uma
expressão espacial mais limitada, aflorando a leste da região de Barrancos, sendo constituída por uma
sucessão de pelitos cinzentos escuros, siltitos com calcarenitos finos intercalados. Já quando se estavam
a depositar os sedimentos destas duas formações, inicia-se a deposição da sequência turbidítica da
Formação de Terena, constituída por alternâncias de xistos e grauvaques, com alguns níveis de
conglomerados intercalados (caracterização do setor Estremoz-Barrancos adaptado de Araújo et al, 2007).
A área de implantação do projeto encontra-se no substrato geológico correspondente aos
metassedimentos da Formação dos Xistos Raiados (que na carta geológica 36-B, Estremoz, à escala 1/50
000, corresponde aos “Xistos com intercalação de liditos e xistos grafitosos”, uma vez que a Fm dos Xistos
Raiados só posteriormente foi definida e individualizada). Na área de implantação dos painéis
fotovoltaicos, dominam os xistos que constituem afloramentos raros e pouco expressivos; nestes é
possível a identificação de uma xistosidade com orientação NW-SE, com inclinações muito acentuadas
(80-85º a planos subverticais) para NE.
O substrato identificado ao longo do percurso da Linha Elétrica de Evacuação é o mesmo que o existente
nas áreas da central fotovoltaica (uma sequência predominantemente xistenta), contudo no setor
intermédio da linha (na zona dos AP08 e AP09), onde afloram os metavulcanitos básicos que constituem
intercalações da Fm dos Xistos Raiados.
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Os trabalhos de campo realizados, no âmbito do Estudo Geológico e Geotécnico, na área de implantação
do projeto, revelaram uma homogeneidade nas condições de afloramento existentes nas áreas da
Herdade de Santas e Penuzinha. Os resultados do estudo geotécnico realizados para a área destas
herdades permitiram identificar, de um modo geral, a omnipresença de uma cobertura de solo residual
que se sobrepõe a uma massa de rocha xistosa completamente alterada que passa, em profundidade,
para um xisto altamente alterado a moderadamente alterado.
Com base nos resultados obtidos nas prospeções efetuadas identificaram-se no subsolo quatro horizontes
que apresentam características distintas, e que foram designados por horizontes geotécnicos 1, 2, 3 e 4
(HG1, HG2, ZG3 e HG5), cujas caraterísticas genéricas se referem desde o horizonte superficial ao mais
profundo:
− Zona geotécnica HG4 - cobertura residual do solo superficial e massa de rochas xistosas decompostas,
fácil de escavar com retroescavadora ou similar. Corresponde sempre ao horizonte, tendo sido
identificado até profundidades variáveis entre 1,0 a 1,4 m;
− Zona geotécnica HG3 - xisto decomposto a altamente alterado, friável quando escavado, com
fragmentos de rochas quebráveis à mão. Ocorre sob o horizonte HG4 a profundidades variáveis entre 1,2
a 3,8 m;
− Zona geotécnica HG2 - xisto muito alterado, parcialmente friável, ocasionalmente com massas de rocha
com alteração moderada;
− Zona geotécnica HG1: xisto muito a moderadamente alterado.
No caso da Herdade de Santas verifica-se que em cerca de 71 % da área o horizonte ocorre a menos de
1,0 m de profundidade, correspondendo, de um modo geral, a áreas interfluviais a maior cota, onde os
horizontes de rocha com maior alteração (HG4 e HG3) atingem menor espessura. Relativamente à área
na Herdade da Penuzinha, verifica-se que no setor norte uma situação similar ao que se verifica na área
de Santas (domínio claro do horizonte HG2 a menos de 1,0 m de profundidade). No setor sul desta área
de implantação verifica-se que o horizonte HG2 encontra-se geralmente a maior profundidade, entre 1,1
a 2,0 m.
5.1.1.3

TECTÓNICA, NEOTECTÓNICA E SISMICIDADE

No que respeita à tectónica, a região correspondente ao setor Estremoz-Barrancos apresenta-se de uma
forma geral moderadamente deformada e afetada por um metamorfismo de baixo grau, na fácies dos
xistos verdes, zona da clorite, tendo sido atingida por duas fases de deformação dúcteis, apesar da
primeira nem sempre estar presente. A primeira fase de deformação é mais intensa a SW e corresponde
a dobramentos deitados a que se associa uma clivagem de plano axial que frequentemente transpõe a
estratificação. A segunda fase de deformação está presente ao longo de todo este setor, de uma forma
mais homogénea e regular. Caracteriza-se por dobramentos com eixos de direção NW-SE, com inclinação
variável (em função da geometria anterior dos dobramentos de primeira fase) mas de uma forma geral
apresentam-se preferencialmente mergulhantes para o quadrante NW. As dobras apresentam amplitudes
variáveis desde a escala quilométrica até ao desenvolvimento de crenulações com amplitude milimétrica.
São de segunda fase algumas das principais macroestruturas desta região (Antiforma de Estremoz,
Sinclinal de Terena, Anticlinal de Barrancos) (Araújo et al, 2007). Estes dobramentos apresentam
geralmente uma clivagem de plano axial muito verticalizada, podendo ser observada nos escassos
afloramentos existentes na área de implantação do projeto. Relativamente à Neotectónica e tendo por
base a Carta Neotectónica de Portugal Continental (SGP, 1988) nas áreas do Parque Fotovoltaico e
respetiva linha elétrica, não se identificam quaisquer falhas ativas certas ou prováveis. Por outro lado, na
Base de Dados de Falhas Ativas no Quaternário da Península Ibérica (Quaternary Active Faults of Iberia –
QAFI (LNEG & IGME) – http://info.igme.es/qafi/), não se identifica qualquer falha ativa na área de estudo
ou na sua envolvente.
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No que concerne à Sismicidade, de acordo com o Regulamento de Segurança e Ações para Estruturas de
Edifícios e Pontes (RSAEEP, 1983) a área de estudo da Central Fotovoltaica e da Linha Elétrica insere-se na
zona sísmica B, correspondente à segunda zona de maior sismicidade das quatro em que Portugal
Continental se encontra classificado, à qual corresponde um coeficiente de sismicidade (α) igual a 0,7. De
acordo com o mesmo regulamento, os terrenos ocorrentes na área de estudo são, essencialmente, do
Tipo I (xistos e grauvaques) segundo a tipologia estabelecida naquele regulamento:
− Tipo I: Rochas e solos coerentes rijos;
− Tipo II: Solos coerentes muito duros, duros e de consistência média, solos incoerentes compactos;
− Tipo III: Solos coerentes moles e muito moles, solos incoerentes soltos.
Portugal, particularmente o Sul, encontra-se perto da fronteira entre duas placas tectónicas, a Africana e
a Euroasiática apresentando uma apreciável atividade sísmica associada à interação das duas placas. Pela
análise dos estudos sobre sismicidade histórica observa-se que vários sismos tiveram e continuam a ter
origem nesta fronteira de placas afetando de um modo global todo o território continental, com especial
ênfase o Sul do país.
Os dados sobre sismicidade do ex-Instituto de Meteorologia demonstram que a atividade sísmica mais
intensa e destrutiva na região do Alentejo foi também registada em 1755, correspondendo a sismos com
epicentros situados na zona intraoceânica, localizada a Sul do Banco de Gorringe. Segundo o Mapa de
Intensidade Sísmica Máxima (histórica e atual) observada em Portugal Continental (IM, 1997), a área de
estudo da Central Fotovoltaica e da Linha Elétrica inserem-se, numa área de transição entre a zona de
grau VII e a zona de grau VIII (escala de Mercalli modificada).
De acordo com a Avaliação Nacional de Risco (ANPC, 2014), a área de implantação do projeto apresenta
reduzida suscetibilidade a sismos.
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5.1.1.4

LOCAIS DE INTERESSE GEOLÓGICO - PATRIMÓNIO GEOLÓGICO

A presença de rochas xistentas muito alteradas em toda a área de implantação do projeto não cria, à
partida, condições mínimas para a ocorrência de locais de interesse geológico. No entanto, e apesar dessa
ilação, de acordo com a informação existente no LNEG, e disponibilizada em http://geoportal.lneg.pt,
juntamente com a obtida no Inventário nacional do património geológico, disponível em
http://geossitios.progeo.pt, não estão referenciados quaisquer locais de Interesse Geológico para a região
em estudo.
Foi ainda consultado o inventário nacional do património geológico, que reúne os principais locais em
Portugal (geossítios) onde ocorrem elementos da geodiversidade (minerais, fósseis, rochas, geoformas)
com elevado valor científico e que integrará o Sistema de Informação do Património Natural e o Cadastro
Nacional dos Valores Naturais Classificados, da responsabilidade do Instituto de Conservação da Natureza
e das Florestas. Segundo este inventário, também não se identificou qualquer geossítio na área de
implantação do projeto.
5.1.1.5

RECURSOS MINERAIS

Segundo a informação disponibilizada pela DGEG, não existe, em qualquer das freguesias onde se
desenvolve o projeto da central solar e respetiva linha elétrica de ligação à subestação de Estremoz,
qualquer pedreira licenciada.
Com base na mesma fonte verifica-se igualmente que, em território das mesmas freguesias, não estão
existem quaisquer concessões mineiras, licenças de pesquisa de massas minerais, áreas de prospeção e
pesquisa de depósitos minerais, áreas de reserva e cativas ou áreas afetas a período de exploração
experimental. Do mesmo modo, não se identificou, na área de estudo, a existência de áreas sujeitas a
contratos de prospeção e pesquisa de hidrocarbonetos e jazigos de urânio.
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Com base na informação disponibilizada pela Unidade de Recursos Minerais e Geofísica (URMG) do LNEG,
através da base de dados SIORMINP - “Sistema de Informações de Ocorrências e Recursos Minerais
Portugueses” (http://geoportal.lneg.pt/geoportal/egeo/bds/siorminp/), não foram identificadas
quaisquer ocorrências minerais nas áreas de implantação deste projeto.
5.1.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.1.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Durante a fase de construção, em termos geológicos ocorrem impactes diretos (afetação do substrato)
relacionados essencialmente com as e operações de perfuração para fundação das estruturas de suporte
dos painéis fotovoltaicos, fundação de lajes de betão para assentamento de estruturas pré-fabricadas e
fundação de apoios da linha elétrica.
Para o suporte das mesas onde serão instalados os painéis solares, prevê-se o recurso a estacas cravadas
no solo podendo ser necessário a realização de pré-perfurações com broca perfuradora, numa
profundidade máxima de 3 m, para a instalação das estacas de suporte.
Atendendo ao reduzido declive do terreno dos locais escolhidos e aos métodos construtivos preconizados,
a instalação das estações dos transformadores e inversores, edifício de operação e manutenção e
subestação elétrica, incluindo edifício de comando realiza-se apenas com necessidades de escavação
ligeiras, no máximo até 3 m de profundidade. Também no caso dos apoios da linha elétrica de evacuação
de energia, a fundação das sapatas associa escavações igualmente ligeiras. Na abertura de valas as
escavações têm profundidades da ordem de 1 m, não ocorrendo afetação de substrato geológico na maior
parte dos casos. Assim, o impacte deste projeto no substrato geológico pode ser considerado nulo.
Os principais impactes na morfologia e relevo resultam das atividades de escavação e depósito de terras
associadas às diversas ações associadas à construção do Projeto. A sua intensidade é dependente da
morfologia original do terreno. Neste caso, não será necessário efetuar grandes intervenções, uma vez
que o projeto da Central Fotovoltaica prevê que as mesas a instalar acompanhem a morfologia do terreno.
A preparação de percursos de acesso traduz-se também em alguma regularização da topografia a um nível
muito local, quando necessário, o que é minimizado pelo facto de se evitarem percursos de acesso nos
locais de maior declive.
Todas as ações anteriormente referidas traduzem-se em impactes geológicos ou geomorfológicos que
poderão ser considerados negativos, certos, diretos, permanentes, de magnitude e significância
reduzidos, praticamente nulos.
Relativamente a recursos geológicos de valor económico e conservacionista, de acordo com o
levantamento efetuado não foram detetadas quaisquer ocorrências na área de desenvolvimento do
Projeto, não existindo impactes nesta vertente.
5.1.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Na fase de exploração, a redução da área de infiltração direta da área das duas herdades poderá promover
um aumento do escoamento superficial e consequentemente o aumento do risco de erosão e
arrastamento de material sólido. Tendo em conta a inclinação da superfície do terreno, considera-se este
impacte negativo, de baixa magnitude, provável, imediato, temporário e reversível atendendo à
regeneração da vegetação, pouco significativo, e de âmbito local.
5.1.2.3

FASE DE DESATIVAÇÃO

Na fase de desativação os impactes a considerar dependem do tipo de intervenção que venha a ser
planeada, não sendo, contudo, de prever impactes na geologia e geomorfologia.

“Central Solar de Santas”, projeto de execução

13

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3345

5.1.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, e em resultado da avaliação da componente ambiental “Geologia e Geomorfologia”,
considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer favorável.

5.2.

RECURSOS HÍDRICOS

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
A área de implantação do projeto localiza-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, sendo
que as áreas de implantação da Central Solar localizadas na Herdade de Santas interferem com as bacias
de massa de água superficial Ribeira Grande (PT05TEJ1018) e Ribeira do Almuro (PT050TEJ1053) e a área
de implantação localizada na Herdade da Penuzinha, incluindo a Linha Elétrica de ligação a 30kV, situa-se
na bacia de massa de água Ribeira de Ana Loura (PT05TEJ1055). A Linha Elétrica a 400 kV situa-se
igualmente na bacia de massa de água superficial Ribeira de Ana Loura
De acordo com o PGRH, 2º ciclo, o estado ecológico da massa de água Ribeira do Almuro (PT050TEJ1053)
e Ribeira de Ana Loura (PT05TEJ10559) é classificado de Razoável e o estado ecológico da massa de água
da Ribeira Grande (PT05TEJ1018) é classificado de Bom. As fontes de poluição relativas à qualidade destas
massas de água são essencialmente de origem agrícola e pecuária.
A área de implantação na Herdade de Santas é atravessada por diversas linhas de água das quais nas duas
de maior expressão encontram-se implantadas duas pequenas barragens localizadas no seu interior.

14

Na envolvente próxima existem ainda outras duas barragens, sendo a água armazenada nas quatro
albufeiras utilizada na rega do olival existente na Herdade de Santas. Atendendo a que a área a regar é
superior a 50 ha foi celebrado, entre o proprietário da Herdade das Santas e a APA/ARH TO, o título de
concessão de utilização de recursos hídricos de domínio público (APA/ARHTO/011.19/T/C.CA.S), em
dezembro de 2019.
A área de implantação da Central Solar inserida na Herdade da Penuzinha é atravessada por um reduzido
número de linhas de água de cabeceira, que apenas apresentam escoamento em períodos de grande
pluviosidade.
O corredor da Linha Elétrica a 30 kV é atravessado por linhas de água, das quais se destaca a ribeira de
Alcraviça. Ao longo do percurso da Linha Elétrica a 400 kV, destacam-se a ribeira do Vale do Zebro, a ribeira
de Ana Loura, a ribeira do Freixial e a ribeira da Valeja.
Segundo o EIA, a maioria das linhas de água da área de implantação do projeto (Central Solar e Linhas
Elétricas) que se encontram cartografadas na Carta Militar têm reduzida ou nula expressão no terreno,
apresentando escoamento apenas durante ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa.

RECURSOS HÍDRICOS SUBTERRÂNEOS
A área de implantação do projeto insere-se na massa de água subterrânea do Maciço Antigo
Indiferenciado da Bacia do Tejo é identificada (PTA7A0x1RH5). De acordo com o PGRH, 2º o estado
quantitativo e químico desta massa de água é Bom.
A recarga do sistema aquífero efetua-se a partir da precipitação e infiltração no solo, havendo estudos
que apontam para taxas de recarga muito baixas, da ordem de 5%, denotando a reduzida permeabilidade
deste tipo de formações. A vulnerabilidade à poluição é baixa a variável (V6), segundo o método de EPPNA
e baixa (<120), segundo o método DRASTIC.
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De acordo com os dados fornecidos por esta ARH, o EIA identifica, na área de estudo e envolvente
imediata, 63 captações de água subterrânea, tratando-se na sua maior parte de furos verticais destinado
à rega agrícola, seguindo-se o abeberamento animal.
A maior concentração de captações situa-se a norte e noroeste da área de implantação na Herdade de
Santas, encontrando-se as mais próximas entre 100 a 200 m de distância. Relativamente à Herdade da
Penuzinha, as captações mais próximas localizam-se a mais de 400 m de distância para sul.
Na envolvente à Linha Elétrica a 400 kV, as captações mais próximas encontram-se na proximidade do
Ap06 e do AP13, a cerca de 150 m de distância.
Embora se encontrem em análise captações subterrâneas para abastecimento público assim como os
respetivos perímetros de proteção, estes ainda não se encontram aprovados. Neste sentido, o EIA refere
que a captação existente na proximidade do AP06 (n.º 38 do inventário) está referenciada para
abastecimento público. Por outro lado, grande parte do vale da ribeira de Ana Loura fica integrado na
zona dum perímetro de proteção de captações de água para abastecimento público, inserindo-se nesta
área os apoios AP05, AP08 e Ap09. A zona intermédia da captação n.º 38 abrange o AP06, este 118 m da
zona imediata. A captação propriamente dita dista 154 m do AP06.
5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES

RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS
5.2.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

As ações de desmatação dos solos aumentam o risco de erosão dos solos e alteram as condições de
drenagem do terreno. Contudo, o EIA refere que estas ações serão pontuais, sendo que, no final desta
fase, as áreas afetadas serão recuperadas e repostas as condições naturais de drenagem.
Por outro lado, as operações de regularização do terreno incidirão principalmente nas áreas associadas
aos acessos, sendo que o EIA refere que caso alguma intervenção interfira com áreas de domínio público
hídrico será solicitado o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos termos e condições
previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de Utilizações dos Recursos
Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio). Neste sentido, salienta-se que, para efeitos de
implantação do projeto, a faixa de proteção dos cursos de água, deverá contemplar os afastamentos
mínimos em área de domínio hídrico, concretamente: 3m medidos a partir da crista superior dos taludes
marginais dos cursos de água, classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5m para os cursos de água de 3.ª ordem e,
10 m para os cursos de maior expressão morfológica/REN.
Relativamente às albufeiras existentes na Herdade de Santas o EIA refere que na implantação dos painéis
solares será assegurada a faixa de 10 m relativamente ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA), tendo
sido excluídas as áreas afetas a todos os órgãos de segurança das barragens (coroamento, talude de
montante e jusante, descarregador de superfície e fundo, canal de descarga, bacia de dissipação).
Não obstante este facto, a alteração da área associada à atividade agrícola da Herdade de Santas irá
conduzir a um menor consumo de água das albufeiras, pelo que o título de concessão utilização de
recursos hídricos de domínio público, emitido em dezembro de 2019 carece de atualização de concessão
de utilização de recursos hídricos de domínio público (APA/ARHTO/011.19/T/C.CA.S. Para o efeito, no
início da fase de construção da Central Solar, o proprietário da Herdade de Santas será notificado pela
ARHTO.
Em relação à instalação dos apoios da Linha Elétrica, o EIA refere que a colocação dos apoios respeitará a
faixa de proteção linhas de água presentes ao longo do seu percurso. Refere, ainda, que praticamente não
haverá lugar a movimentações de terras, apenas escavações localizadas e desmatação pontual, se
necessário. As terras resultantes da escavação são provisoriamente armazenadas na proximidade da
abertura dos apoios, sendo usadas na cobertura das áreas escavadas e na regularização final do terreno.

“Central Solar de Santas”, projeto de execução
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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 ou com fossa estanque
associada às instalações sanitárias, sendo as águas residuais aí produzidas adequadamente encaminhadas
por operador licenciado, seja qual for o tipo de instalação sanitária a utilizar no estaleiro.
Quanto aos efluentes produzidos pelas diferentes ações, o EIA refere que as águas de lavagem das
betoneiras serão devidamente acondicionadas e encaminhadas para operador licenciado, pelo que o
impacte negativo será pouco significativo. Caso ocorram derrames acidentais de óleos/lubrificantes o
impacte induzido será negativo, sendo a respetiva significância dependente da sua extensão assim como
do tempo de resposta ao acidente.
5.2.2.2

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, concorda-se com o mencionado no EIA
que refere que a regeneração da vegetação espontânea minimiza 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 a 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.
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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.
Em relação à Linha Elétrica a 30 kV, o EIA refere que os apoios ficarão afastados mais de 10 m do leito de
linhas de água presentes no corredor atravessado, sendo respeitadas as respetivas faixas de servidão.
No caso da Linha Elétrica a 400 kV, serão transpostos leitos de cheia da ribeira de Ana Loura e ribeiras
tributárias, mas os apoios encontram-se foras destas áreas, com exceção apenas do AP4 que se encontra
junto ao limite do leito de cheia da ribeira de Vale de Zebro. Segundo o EIA a sua localização na periferia
do leito de cheia não representará um obstáculo ao escoamento num caso de ocorrência de uma cheia.
Tratando-se apenas de um apoio e face à área ocupada, considera-se de aceitar a justificação apresentada.
5.2.2.3

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
5.2.2.4

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 subterrânea
(privada ou para abastecimento público) quer em termos de produtividade, quer de qualidade uma vez
que se encontram a mais de 100 m de qualquer frente de obra ou estaleiro.
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Durante a fase de exploração, o controle do desenvolvimento vegetal será assegurado através do
pastoreio com gado ovino, pelo que o EIA refere que não serão utilizados herbicidas ou fitofármacos.
5.2.2.5

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.

RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN)
De acordo com o extrato da carta de REN do PDM de Monforte e de Borba, a área de implantação da Central
Solar interfere com áreas da REN da tipologia “Cabeceiras de linhas de água” e da tipologia “Áreas de máxima
infiltração”, tipologias que atualmente são designadas por “Áreas Estratégicas de Proteção e Recarga de
Aquíferos” (AEPRA).
Relativamente à interferência em áreas da REN da Linha Elétrica a 30 KV e da Linha Elétrica a 400 kV, verificase que alguns dos apoios dessas linhas interferem com tipologias da REN, “Cabeceiras de linhas de água”,
“Áreas com risco de erosão” e Zonas Ameaçadas por cheias”.
A interferência com estas áreas é quantificada no RS conforme extrato de tabela 6.9 da pág. 235 do RS
reeditado e que se apresenta nos quadros 1 e 2:
Quadro 1 - Áreas de REN na área de implantação dos apoios
da Linha Elétrica a 30 kV (MT). Fonte EIA (RS)
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Quadro 2 - Áreas de REN na área de implantação dos apoios
da Linha Elétrica a 400 kV (MAT). Fonte EIA (RS)
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Para além da ocupação de áreas da REN pelos apoios da Linha Elétrica, verifica-se também algumas
interferências de caminhos de acesso a criar a apoios, designadamente ao apoio AP3 (Zonas Ameaçadas por
Cheias e Cursos de Água), ao AP6 (Áreas com Risco de Erosão), AP7 (Zonas Ameaçadas por Cheias), AP8 (Áreas
com Risco de Erosão), AP12 (Áreas com Risco de Erosão).
Face às interferências acima identificadas o EIA apresenta a análise da compatibilidade das ações do Projeto,
com as funções das categorias de espaço de REN a elas associadas (Tabela 6.10 do RS reeditado, págs. 236 a
239) e com a qual se concorda, considerando-se que se encontram salvaguardas as funções da tipologia em
presença.
5.2.3. CONCLUSÃO
Tendo presente a apreciação acima apresentada considera-se o projeto viável do ponto de vista dos recursos
hídricos, condicionado ao seguinte:


Assegurar que faixa de proteção dos cursos de água da área de implantação do projeto contemple os
afastamentos mínimos em área de Domínio Hídrico, concretamente: 3m medidos a partir da crista
superior dos taludes marginais dos cursos de água, classificados de 1.ª e 2.ª ordem; 5m para os cursos
de água de 3.ª ordem e, 10 m para os cursos de maior expressão morfológica/REN.



Obtenção do TURH para além todas as intervenções associadas a atravessamentos de linhas de água



Cumprimento das Medidas de Minimização;



Cumprimento do Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) assim como do Plano de
Gestão de Resíduos (PGR) e do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI).

Acresce ainda que as eventuais intervenções em domínio hídrico, nomeadamente a instalação da Linha
Elétrica, carecem de emissão de TURH.
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5.3.

SOCIOECONOMIA

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Santas e Linha Elétrica de Evacuação Associada desenvolve-se
no concelho de Monforte (distrito de Portalegre) e concelhos de Borba e de Estremoz (distrito de Évora).
No que se refere às acessibilidades possíveis à área em estudo, as mesmas são reduzidas e encontram-se
atualmente em mau estado de conservação.
Na área de estudo a afetar ao projeto, evidenciam-se: a EN372 (liga Elvas a barragem do Maranhão (Avis)
passando por Santo Aleixo e Veiros), a estrada municipal 505 (S. Lourenço de Mamporcão a Freixial),
Estrada Municipal 545 (Freixial a S. Domingos de Ana Loura) e Estrada Municipal 506 (zona de S. Domingos
de Ana Loura).
Localizados aproximadamente a 180 km de Lisboa, os concelhos de Borba, Estremoz e Monforte tem uma
localização geográfica pouco privilegiada atendendo que são concelhos de interior e as suas
acessibilidades são bastante reduzidas. As estradas principais que dão acesso a povoações fora destes
concelhos são: a A6 que liga Lisboa a Madrid e o IP2 que liga o interior norte ao sul do país passando pelo
Alentejo
O período de exploração da Central será de 30 anos e total estimado de investimento é da ordem de 100
milhões de euros.
As propriedades a afetar ao projeto, nomeadamente Herdade de Santas e Herdade da Penuzinha, têm
tido uso agrícola intensivo de rentabilidade reduzida, devido à escassez de água verificada nos últimos
anos, às caraterísticas dos solos presentes, que exigem uma intensa reposição de fertilizantes, e à
estagnação do preço do azeite.
Deste modo, a exploração do olival tem vindo a verificar-se economicamente inviável para o proprietário
tendo sido equacionado o abandono desta atividade, a curto prazo, prevendo-se que após a instalação da
central solar seja possível manter o solo e uma cobertura vegetal herbácea com crescimento controlado,
enquadrando a possibilidade de uso pastoril (ovinos) e assegurar melhores condições para a regeneração
da fauna e flora e solos e conservação da qualidade dos recursos hídricos, relativamente à situação atual.
De acordo com informação expressa no EIA: “a área da Central Solar Fotovoltaica implantada na Herdade
de Santas irá ocupar uma área de olival. No entanto, devido à escassez de água verificada nos últimos
anos, às caraterísticas dos solos presentes, que exigem uma intensa reposição de fertilizantes, e à
estagnação do preço do azeite, a exploração do olival tem vindo a verificar-se economicamente inviável
para o proprietário, tendo sido equacionado o abandono desta atividade, a curto prazo. Em alternativa,
por forma a rentabilizar o terreno, apresenta-se a solução de implantação de uma Central Solar
Fotovoltaica, compatível com a escassez de água e que permite manter as caraterísticas biofísicas do
terreno, possibilitando num futuro, reverter o uso para a atividade agrícola”
5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.3.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Nesta fase os impactes expectáveis decorrem essencialmente da perturbação causada pelas seguintes
atividades de construção da CS e da LE:
•

Preparação do terreno, abertura e melhoramento de acessos;

•

Transporte, descarga e armazenamento temporário de um elevado volume de materiais;

•

Movimentação de pessoal e maquinaria estranha ao ambiente;

•

Presença do estaleiro e parque de materiais;

•

Montagem dos Painéis e redes elétricas, entre outras,

“Central Solar de Santas”, projeto de execução
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que induzirão a uma afetação temporária da qualidade de vida dos habitantes locais, durante a instalação
e operação de estaleiros e durante as atividades e construção propriamente ditas, nomeadamente em
matéria de poluição sonora e da degradação pontual da qualidade do ar, podendo classificar-se como
impactes negativos e pouco significativos atendendo à distância das povoações mais próximas (Veiros e
Santo Aleixo), onde haverá maior volume de tráfego, de pessoas e maquinaria associadas a obra, com
incidência na estrada que liga estas povoações (N372).
Divulgar junto da população residente na área envolvente do projeto, através de um Plano de
Comunicação, o programa de execução das obras, devendo a mesma ser feita em articulação com as
autarquias locais, nomeadamente Juntas de Freguesia, utilizando diversos meios de informação (painéis
informativos, folhetos, e outros que se considere adequados para o efeito).
A informação às populações deve incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, e ainda:
•

a hora de início das obras, o seu regime de funcionamento e a sua duração;

•

a especificação das principais ações a realizar e as operações mais ruidosas, com indicação do
início e o final previsto;

•

a identificação das eventuais afetações à população, nomeadamente ao nível das acessibilidades.

•

A implementação de um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas.

Os impactes expetáveis para este fator nesta fase, poderão ser minimizados, se implementados os
seguintes Planos:
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•

Plano de Comunicação às pessoas afetadas relativamente às características do projeto e
respetivas medidas de minimização que serão aplicáveis a cada caso,

•

Plano de acessos de acordo com a localização dos estaleiros e frentes de obra considerando o
seguinte:


Sempre que possível, os percursos para a circulação de maquinaria devem recorrer a
caminhos já existentes;



Os percursos para o transporte de equipamentos e materiais de/e para o estaleiro, das terras
de empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para o destino adequado, devem ser
criteriosamente selecionados, minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis.



a localização dos apoios após os ajustes decorrentes da presente avaliação;



Adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer
rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais na proximidade à obra a
minimização;



a minimização da afetação direta e indireta de exemplares arbóreos;



cartografia de acessos à escala 1:2 000.

Tendo em consideração a tipologia do projeto da Linha Elétrica de Evacuação, a 400kV, são expectáveis
incómodos semelhantes em São Lourenço de Mamporcão e São Bento de Ana Loura (pequena localidade
dispersa com cerca de uma dezena de moradias), destacando-se como mais significativos os impactes
negativos associados a riscos de incêndio, quedas de apoios ou cabos e de eletrocussão ou tensões
induzidas por contacto acidental, bem como possível exposição a campos eletromagnéticos.
Estes riscos podem classificar-se de locais, diretos, permanentes, prováveis e de magnitude e significância
nula a reduzida, tendo em consideração as características do projeto e dado que foram adotadas
estratégias de traçado com a escolha adequada do corredor de forma a maximizar o afastamento a zonas
com edificações e elementos arbóreos, estando ainda previsto o cumprimento do disposto no DecretoLei no11/2018, de 15 de fevereiro, o qual estabelece critérios de minimização, garantindo um afastamento
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mínimo entre o eixo do traçado do projeto das linhas e recetores sensíveis, e de monitorização da
exposição da população a campos magnéticos, elétricos e eletromagnéticos (…).
A construção da Central Solar de Santas e Linha Elétrica, irá potenciar durante esta fase a criação de postos
de trabalho, prevendo-se que os trabalhos de construção envolvam em média 150 trabalhadores
permanentes e 500 em período de pico, o que terá um efeito positivo localmente durante o período de
instalação da Central (com a duração estimada de 10 a 12 meses), pela criação de emprego na obra e
decorrentes da presença de trabalhadores locais ou potencialmente originários de fora da região, com
consequente dinamização da economia local, nos serviços disponibilizados nas povoações mais próximas,
sobretudo no ramo da restauração e alojamento, podendo classificar-se o impacte daí decorrente, como
positivo de magnitude reduzida, certo, imediato, ainda que temporário, e significativo no âmbito local,
atendendo à taxa de desemprego observada nos concelhos de Borba e Monforte.
5.3.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Durante a fase de exploração haverá lugar a atividades de manutenção respeitantes à operação da central
onde se prevê o recurso a 5 a 6 trabalhadores, ainda que não de forma permanente.
Na fase de exploração do projeto a perda e interferência física com a funcionalidade/ utilização dos
espaços afetos a apoios e faixa de servidão da linha elétrica, traduz-se num impacte direto, permanente,
certo e de magnitude e significância reduzida tendo em consideração as características do projeto e usos
do solo a afetar.
No contexto socioeconómico considera-se que os impactes positivos decorrentes da implementação do
projeto resultam essencialmente das seguintes ações:
•

criação/manutenção de postos de trabalho predominantemente de origem local, se tal for o
entendimento do empreiteiro. Se houver recurso a trabalhadores com origem fora da área do
projeto será expectável a dinamização da economia local por recurso a bens e serviços com origem
na zona;

•

contribuição para um dos desígnios estratégicos do Alentejo, em termos de produção de energia
com recurso a fontes renováveis, e o estudo contempla, no essencial, os aspetos regulamentares
definidos no fator da socioeconomia.

5.3.2.3

FASE DE DESATIVAÇÃO

A fase de desativação irá traduzir-se num impacte negativo de elevada magnitude atendendo à redução
da mão-de-obra, da perda do valor económico e da competitividade face ao abandono de atividade
agrícola e das terras. A reposição da qualidade ambiental concorre para a maximização do uso potencial
posterior dos terrenos para outras atividades económicas e resultará num impacte negativo relevante e
significativo.
5.3.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que o projeto poderá merecer parecer favorável, condicionado contudo ao
cumprimento das Condicionantes, dos Elementos a Entregar, das Medidas de Minimização e dos Planos
de Monitorização, que se indicam no capítulo final do presente parecer.

5.4.

USO DO SOLO

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A caracterização do uso do solo na área da Central Solar Fotovoltaica de Santas, e Linha Elétrica de
Evacuação, foi realizada com base na COS 2015, e no reconhecimento de campo e na cartografia disponível
- Folha no 36-B da Carta de Capacidade de Uso do Solo, a escala 1:50 000.
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Da totalidade da área a afetar ao projeto e no que se refere à afetação das classes de uso do solo (em
torno das áreas de implantação da Central Solar Fotovoltaica e buffer de estudo da Linha Elétrica de
ligação e Linha Elétrica de Evacuação de energia), de acordo com informação expressa nos Elementos
Complementares, datados de setembro de 2020 (tabela pág. 37) os usos do solo com mais
representatividade são:


Olivais (317,7 ha, cerca de 68,6% da área de estudo);



Culturas temporárias de sequeiro e regadio (119,76 ha, cerca de 25,9% da área de estudo),



Sistemas Agroflorestais





SAF de azinheira – 0,42 ha, cerca de 0,091% da área de estudo;



SAF de sobreiro – 2,01 ha, cerca de 0,43% da área de estudo;



SAF de sobreiro com azinheira – 0,48 ha, cerca de 0,10% da área de estudo;



Floresta de azinheira – 2,17 ha, cerca de 0,47% da área de estudo;



Florestas de Sobreiros – 0,33 ha, cerca de 0,07% da área de estudo;

Pastagens melhoradas (1,3 ha cerca de 0,28% da área de estudo).
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Figura 4.

Herdade de Santas (visita ao local)

A Central Solar Fotovoltaica de Santas ocupa duas áreas de implantação com dimensão distinta,
territorialmente descontínuas, e que apresentam usos do solo diferenciados, designadamente:


a área de implantação na Herdade de Santas encontra-se, na sua maior parte, ocupada por olival
intensivo, presente na metade noroeste do terreno, e em todo o setor mais a nascente. O olival
intensivo apresenta um compasso relativamente largo e grande parte das árvores tem mais de 30
anos, sendo que devido a falta de água para uma irrigação mais eficaz, o crescimento das arvores
é reduzido. Segue-se em representatividade uma área inculta, sem uso atual, que ocupa parte da
área central e o setor mais a sudeste, apresenta uma área inculta, sem uso atual, e existem idois
açudes e albufeiras associados e duas áreas de matos a norte do açude maior, que se situa a
poente;
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a área de implantação na Herdade da Penuzinha encontra-se quase totalmente ocupada por
culturas temporárias (de sequeiro), apresentando, no seu interior, alguns sobreiros dispersos ou
em pequenos núcleos. Na realidade, nesta área, as culturas temporárias de sequeiro, como é
comum na envolvente, fazem rotação com pastagem, existindo, nesta herdade gado bovino.

Na envolvente imediata desta área de implantação destaca-se uma área de vinha, a sul. Para além desta
vinha e de uma área de pastagem a poente, toda a restante envolvente e dominada por diferentes
tipologias de montado.
O vale da ribeira de Alcraviça, entre as duas áreas de implantação (onde se insere o percurso da Linha
Elétrica de Ligação), e dominado por áreas de montado, sobretudo de azinheira com densidade muito
variável, encontrando-se também áreas de pastagens e de matos.
O percurso da Linha Elétrica de Evacuação de Energia, atravessa, sobretudo, áreas de pastagem e de
culturas temporárias de sequeiro, sendo atravessadas, com menor expressão, pequenas áreas ocupadas
com sobreiro e azinheira.
As linhas elétricas em análise, serão afetas a uma faixa de terreno com 100 m de largura, com cerca de
1.3 km de extensão no caso da Linha Elétrica de Ligação (LIL), a 30kV (entre os dois terrenos da CS, com
10 apoios) e 4.8 km de extensão no caso da Linha Elétrica de Evacuação de Energia (LEEE) a 400kV (com
16 apoios), sendo que a área de afetação direta corresponde: à zona de implantação dos apoios (circulo
com 25 m de diâmetro por apoio), e a um corredor com 25 m de largura centrado ao eixo da linha (onde
ocorrerá desmatação do terreno, cortes ou podas da vegetação). ou a largura da faixa de servidão das
linhas elétricas de 45 metros (22,5 metros para cada lado do eixo do traçado).
Saliente-se que para análise deste fator foi considerada a informação constante do EIA, Aditamento (de
julho de 2020) e dos “Elementos Complementares” (de setembro de 2020).
A classe de uso do solo “olival” é o que apresenta maior representatividade de afetação (total de 317,7
ha) pela instalação das seguintes componentes do projeto,


Centro electroprodutor (CE) - 248,64 ha, cerca de 69,8% da área total a afetar ao projeto do CE
(total de 356,35 ha);



Painéis fotovoltaicos (PF) – 67,955 ha, cerca de 74,9% da área total a afetar ao projeto dos PF
(total de 90,74 ha);



Acessos c/ valas de cabos – 0,4329 ha, cerca de 61,4% da área total a afetar ao projeto (total de
0,705 ha);



Acessos s/ valas de cabos – 0,295 ha, cerca de 50,0% da área total a afetar a esta ação (total de
0,590 ha);



Estaleiros (E) - 0,194 ha, cerca de 50,0% da área total a afetar ao projeto do E (total de 0,39 ha);



Postos de transformação/inversores (plataformas) – 0,0864 ha, cerca de 72,7% da área total a
afetar a esta ação (total de 0,1188 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Ligação - 0,053 ha, cerca de 1,7% da área total a afetar ao projeto
da LE (total de 3,17 ha);

A classe de uso do solo “Culturas temporárias de sequeiro” (total de 119,76 ha), que se encontra em
segunda posição de afetação, será afetada pela instalação das seguintes componentes do projeto:


Centro electroprodutor (CE) – 87,06 ha, cerca de 24,2% da área total a afetar ao projeto do CE
(total de 356,35 ha);



Painéis fotovoltaicos (PF) – 22,33 ha, cerca de 24,6% da área total a afetar ao projeto dos PF (total
de 90,74 ha);
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Subestação – (SB) – 0,725 ha, cerca de 100% da área total a afetar ao projeto da SB (total 0,0072
ha);



Acessos c/ valas de cabos – 0,229 ha, cerca de 32,5% da área total a afetar ao projeto desta ação
(total de 0,705 ha);



Acessos s/ valas de cabos – 0,234 ha, cerca de 39,6% da área total a afetar a esta ação (total de
0,590 ha);



Estaleiros (E) - 0,194 ha, cerca de 50,0% da área total a afetar ao projeto (total de 0,39 ha);



Postos de transformação/inversores (plataformas) – 0,032 ha, cerca de 27,3% da área total a
afetar a esta ação (total de 0,119 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Ligação - 0,96 ha, cerca de 30,3% da área total a afetar ao projeto
da LE (total de 3,17 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) - 7,95 ha, cerca de
36,1% da área total a afetar ao projeto da LEEE (total de 22,02 ha);



Edifício de Comando (EC) – 0,0228 ha, cerca de 100% da área total a afetar ao projeto do EC (total
de 3,17 ha);



Edifício de Manutenção (EM) – 0,015 ha, cerca de 100% da área total a afetar ao projeto do EM
(total de 0,15 ha);



Armazém (AR) – 0,0029 ha, cerca de 100% da área total a afetar ao projeto do EM (total de 0,0029
ha);



N.º de Apoios da Linha Elétrica de Ligação (30 kV) - 2 apoios, cerca de 20% da área total de apoios
a afetar ao projeto (total de 10);



N.º de Apoios da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) - 7 apoios, cerca
de 43,8% da área total de apoios a afetar ao projeto da LEEE (total de 16).
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O uso do solo “Matos” (total de 5,53 ha), que se encontra em terceira posição de afetação, será afetada
pela instalação das seguintes componentes do projeto:


Centro electroprodutor (CE) – 4,68 ha, cerca de 1,3% da área total a afetar ao projeto do CE (total
de 356,35 ha);



Painéis fotovoltaicos (PF) – 0,34 ha, cerca de 0,4% da área total a afetar ao projeto dos PF (total
de 90,74 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Ligação (30kV) - 0,51 ha, cerca de 15,9% da área total a afetar ao
projeto da LE (total de 3,17 ha);



Acessos s/ valas de cabos – 0,0056 há, cerca de 1,0% da área total a afetar ao projeto dos acessos
s/ valas de cabos (total de 3,17 ha).

No que se refere à afetação dos Sistemas Agroflorestais, o projeto induzirá à afetação dos seguintes usos:


SAF de azinheira – (total de 0,42 ha)


Centro electroprodutor (CE) – 0,181 ha, cerca de 0,1% da área total a afetar ao projeto do CE (total
de 356,35 ha);



Painéis fotovoltaicos (PF) – 1,5 ha, cerca de 24,6% da área total a afetar ao projeto dos PF (total
de 90,74 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Ligação - 0,23 ha, cerca de 7,3% da área total a afetar ao projeto da
LE (total de 3,17 ha);
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N.º de Apoios da Linha Elétrica de Ligação (30 kV) - 1 apoio, cerca de 10% da área total de apoios
a afetar ao projeto (total de 10).

SAF de sobreiro – (total de 2,01 ha)


Centro electroprodutor (CE) – 0,446 ha, cerca de 0,1% da área total a afetar ao projeto do CE (total
de 356,35 ha);



Painéis fotovoltaicos (PF) – 0,0713 ha, cerca de 01% da área total a afetar ao projeto dos PF (total
de 90,74 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Ligação - 0,681 ha, cerca de 21,5% da área total a afetar ao projeto
da LE (total de 3,17 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) – 0,8073 ha, cerca de
3,7% da área total a afetar ao projeto da LEEE (total de 22,02 ha);



N.º de Apoios da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) - 1 apoio, cerca de
10% da área total de apoios a afetar ao projeto da LEEE (total de 16).

SAF de sobreiro com azinheira – (total de 0,047 ha)


Centro electroprodutor (CE) – 0,047 ha, cerca de 0,1% da área total a afetar ao projeto do CE (total
de 356,35 ha);



Corredor da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) – 0,429 ha, cerca de
1,9% da área total a afetar ao projeto da LEEE (total de 22,02 ha);



N.º de Apoios da Linha Elétrica de Ligação (30 kV) - 2 apoios, cerca de 20% da área total de apoios
a afetar ao projeto.

De acordo com informação expressa no EIA, e como se pode aferir pela respetiva Cartografia de
Sensibilidade Ecológica, de acordo com o Interesse Ecológico dos respetivos habitats atravessados, grande
parte do corredor dos traçados das linhas atravessam zonas com montados de azinho e/ou sobro,
geralmente em consociação com pastagens, sendo dominado por estas.
5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
Fase de construção
É na fase de construção da totalidade do projeto que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos
no Uso do Solo, em resultado da ocupação irreversível dos solos e da alteração dos usos atuais, que
decorrem essencialmente das seguintes intervenções:
5.4.2.1

CONSTRUÇÃO DA CENTRAL SOLAR

A. preparação/regularização dos terrenos, movimentações de terras/terraplanagens e remoção do
coberto vegetal/operações de desflorestação, associadas às seguintes ações:
i. construção da vedação de 2 m de altura (demarcação do terreno da CS com cercadura
perimétrica);
ii. construção das fundações das seguintes estruturas:


Centro electroprodutor, que afetará maioritariamente, cerca de 248,64 ha de “olival”; 87,06
ha de “Culturas temporárias de sequeiro”, 13,50 ha de “albufeiras”, 4,68 ha de “Matos”, 0,95
ha de “Florestas de azinheira”, 0,67 ha de “Pastagens melhoradas”, 0,45 ha de “SAF de
sobreiro”, 0,18 ha de “SAF de azinheira”, 0,17 ha de “Florestas de sobreiros”, e 0,047 ha de
“SAF de sobreiro com azinheira”.



valas para instalação de cabos elétricos entre os módulos do sistema de produção (valas
geralmente com ate 1 m de profundidade);

“Central Solar de Santas”, projeto de execução
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Postos de transformação (33) /inversores, edifício de comando (33) – que afetarão cerca de
0,086 ha de “olival”; e 0,032 ha de “Culturas temporárias de sequeiro”;



Edifício de operação/manutenção (pré-fabricado), que afetará cerca de 0,015 ha de “Culturas
temporárias de sequeiro”;



Subestação (máximo de 3 m de profundidade), que afetará cerca de 0,72 ha de “Culturas
temporárias de sequeiro”;



Edifício de comando (área aproximada de 5.000 m2), que afetará cerca de 0,02 ha de
“Culturas temporárias de sequeiro”;



Cabos enterrados (serão abertas valas geralmente com ate 1 m de profundidade, podendo
apenas ser de mais alguns decímetros no atravessamento de caminhos internos da central
solar);

iii. movimentações de terra pouco significativas, sendo estas limitadas à criação/beneficiação de
caminhos e de fundações. No global de todo o projeto prevê-se que as escavações envolvidas
representem um volume de 43.947 m3 (associados em grande parte à construção das valas de cabos
e fundações de apoios) e os aterros 23.327 m3, e que as terras de aterro serão empregues de forma
difusa no recobrimento das valas. No total, prevê-se que ocorra um excedente de 20.620 m3 que
será aplicado de forma difusa, sempre próximo dos locais onde é gerado, designadamente no
nivelamento dos caminhos a manter e na cobertura e recuperação dos caminhos que deixam de ser
utilizados;
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iv. criação de áreas impermeabilizadas (ex: 6.350 m2 afetos à subestação que será instalada num
espaço a céu aberto, junto ao limite poente do terreno da Herdade da Penuzinha, em área adjacente
ao edifício de comando, 165 m2 afetos ao edifício de operação e manutenção e 26 m2 afetos ao
contentor destinado a armazém, num total de 6. 541 m2);
v. instalação do armazém, que afetará cerca de 0,003 ha de “Culturas temporárias de sequeiro”;
vi. instalação painéis fotovoltaicos, que afetará maioritariamente cerca de 68 ha de “olival”; 22,3ha
de “Culturas temporárias de sequeiro”, 0,34 ha de “Matos”, 0,07 ha de “SAF de sobreiro”, e 0,03 ha
de “Florestas de sobreiros”;
vii. instalação dos estaleiros de apoio locais e parque de material (em cada um dos terrenos de
implantação da CS haverá um pequeno estaleiro de apoio local ocupando uma área de cerca de 650
m2), que afetarão cerca de 0,19 ha de “olival” e 0,19 ha de “Culturas temporárias de sequeiro”. Prevêse ainda a instalação do estaleiro principal (a instalar em área consolidada – ex: lote industrial),
incluindo áreas cobertas e impermeáveis, em local de boa acessibilidade e afastado de recetores
sensíveis e que se poderá localizar-se até 10 km de distância dos terrenos da Central Solar e servirá
também de apoio à construção da linha elétrica);
viii. melhoramento dos acessos existentes;
ix. construção de novos acessos (sendo que alguns são permanentes de forma a facilitar os trabalhos
de operação e manutenção):


acessos c/ valas de cabos – que afetarão maioritariamente, cerca de 0,43 ha de “olival”; 0,23
ha de “Culturas temporárias de sequeiro”, e 0,04ha de “Florestas de azinheira”;



acessos s/ valas de cabos, que afetarão maioritariamente, cerca de 0,3 ha de “olival”; 0,23 ha
de “Culturas temporárias de sequeiro” e 0,06 ha de “Pastagens melhoradas”.

Em suma, os impactes expetáveis para o fator Uso do Solo associados à construção da Central Solar,
decorrem essencialmente das ações anteriormente descritas, e podem classificar-se de negativos pouco
significativos, de reduzida magnitude (área afetada) e pouco significativos na conservação dos habitats e
das espécies florísticas a eles associados, se se considerar os seguintes aspetos:
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•

que a afetação de montado é residual (cerca de 0,2 ha, correspondendo a 0,21% da área total
intervencionada, cf. Tabela 1 dos Elementos Complementares, de setembro de 2020); sendo
limitada ao sob coberto, não se prevendo cortes de árvores em povoamentos, apenas a
exemplares isolados, devendo o projeto ter parecer de autorização prévia do Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de Maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de
Junho;

•

se implementadas as medidas minimização preconizadas no presente parecer, e os Planos
previstos: Plano de Gestão Ambiental (PGA) - que inclui um Plano de Acompanhamento de
Ambiental de Obra (PAAO), Plano de Integração Paisagística (PIP); e Plano de Recuperação de
Áreas Afetadas (PRAA), contribuem para a minimização dos impactes expectáveis para este fator.

Saliente-se ainda que:
•

de forma a converter o uso atual do solo e a obter autorização para abate do olival, o proprietário
submeteu a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em novembro de 2019, um
requerimento para o efeito, sobre as parcelas onde será implantada a Central Solar Fotovoltaica
(cf. Anexo 14 do RS do EIA), ao qual foi anexada a Declaração de Interesse Municipal, emitida pela
Câmara Municipal de Monforte, reconhecendo o beneficio da construção da Central Solar
Fotovoltaica no município (Cf. Anexo 2 do RS do EIA).

•

a azinheira e o sobreiro são protegidos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de Junho de
2004, estando o abate destas árvores sujeito a licença e uma parte delas a medidas
compensatórias (replantação em pelo menos 1,25 vezes do numero de exemplares afetados,
quando integrados em pequenos núcleos ou em povoamentos (de acordo com o estabelecido no
n.º 2, do art.º 8 do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto- Lei n.º
155/2004, de 30 de junho), bem como da obtenção da Declaração de Imprescindível Utilidade
Publica (DIUP), no caso dos exemplares localizados em povoamentos.

5.4.2.2

CONSTRUÇÃO DAS LINHA ELÉTRICAS:

Os principais impactes induzidos pela instalação das Linhas Elétricas de Evacuação de Energia a 400 kV
(LEEE) estão relacionados com as seguintes ações:
a) desarborização corte e decote, desmatação/decapagem do solo decorrentes das seguintes ações:
i.
marcação da faixa de servidão (corredor) das linhas elétricas, que será efetuada, parcela a parcela,
tendo em consideração a largura da faixa de 45 metros (22,5 metros para cada lado do eixo do traçado):
•

•

O Corredor da Linha Elétrica de Ligação (30kV), afetará maioritariamente os seguintes usos do
solo:


Culturas temporárias de sequeiro - 0,96 ha, cerca de 30,3% da área total a afetar ao projeto
da LEL (3,17 ha);



Florestas de azinheira – 0,71 ha, cerca de 22,4% da área total a afetar ao projeto da LEL (3,17
ha);



SAF de sobreiro - 0,68 ha, cerca de 21,5% da área total a afetar ao projeto da LEL (3,17 ha);



Matos - 0,505 ha, cerca de 15,9 % da área total a afetar ao projeto da LEL (3,17 ha);



SAF de Azinheira - 0,23 ha, cerca de 7,3% da área total a afetar ao projeto da LEL (3,17 ha);



Olival - 0,0526 ha, cerca de 1,7% da área total a afetar ao projeto da LEL (3,17 ha).

O Corredor da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) - afetará
maioritariamente os seguintes usos do solo:
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ii.



Pastagens melhoradas – 12,3 ha, cerca de 55,7% da área total a afetar ao projeto da LEEE
(total de 3,17 ha);



Culturas temporárias de sequeiro - 7,95 ha, cerca de 36,1% da área total a afetar ao projeto
da LEEE (total de 22,02 ha);



SAF de Sobreiro - 0,81 ha, cerca de 3,7% da área total a afetar ao projeto da LEEE (22,02 ha);



Florestas de azinheira - 0,47 ha, cerca de 2,1% da área total a afetar ao projeto da LEEE
(22,02 ha);



SAF de sobreiro com azinheira – 0,43 ha, cerca de 1,9% da área total a afetar ao projeto da
LEEE (22,02 ha);



Florestas de sobreiro - 0,098 ha, cerca de 0,4% da área total a afetar ao projeto da LEEE
(22,02 ha);

ações de modelação do terreno/terraplenagens afetas às seguintes ações:

•
28

•



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



construção de acessos aos locais de construção dos apoios;



execução (escavações) das fundações dos apoios das LE;



construção/betonagem da base dos apoios (corresponde à colocação e nivelamento da base
dos apoios dentro das covas, procedendo-se de imediato a sua betonagem):

Os apoios (10) da Linha Elétrica de ligação, a 30 kV, afetarão maioritariamente os seguintes usos
do solo:


1 apoio em uso do solo “Matos” - cerca de 10 % da área total a afetar ao projeto da LEL;



1 apoio em uso do solo “SAF de Azinheira” - cerca de 10 % da área total a afetar ao projeto
da LEL;



2 apoios em uso do solo de “SAF de sobreiro com azinheira” - cerca de 20 % da área total a
afetar ao projeto da LEL;



2 apoios no uso do solo “Culturas temporárias de sequeiro” – cerca de 20 % da área total a
afetar ao projeto da LEL;



3 apoios no uso do solo “Florestas de azinheira” – cerca de 30 % da área total a afetar ao
projeto da LEL;



1 apoio no uso do solo “Florestas de sobreiros” - cerca de 10 % da área total a afetar ao
projeto da LEL.

Os apoios (16) da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) - afetarão
maioritariamente os seguintes usos do solo:


7 apoios em uso do solo “Pastagens melhoradas” - cerca de 43,8% da área total a afetar ao
projeto da LEEE;



1 apoio em uso do solo de “SAF de sobreiro” - cerca de 6,3% da área total a afetar ao projeto
da LEEE;



7 apoios no uso do solo “Culturas temporárias de sequeiro” – cerca de 43,8% da área total a
afetar ao projeto da LEEE;



1 apoio no uso do solo “Florestas de azinheira” – cerca de 6,3% da área total a afetar ao
projeto da LEEE.
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Atendendo que na fase de instalação das Linhas Elétricas:
•

não estão previstos quaisquer abates de sobreiros/azinheiras para colocação de apoios;

•

que apenas serão necessárias podas do copado;

•

a abertura de acessos ocorra essencialmente em áreas de pastagem, ou pastagens associadas a
montado (que recuperam posteriormente tornando o impacte reversível),

os impactes expetáveis para esta fase podem classificar-se de negativos, diretos, certos, locais, pouco
significativos, de reduzida magnitude, e poderão ser minimizados se implementadas as medidas
minimização preconizadas no presente parecer e os seguintes Planos:
•

Plano de Gestão Ambiental (PGA) - que inclui um Plano de Acompanhamento de Ambiental de
Obra (PAAO), que integrará o Caderno de Encargos da Empreitada;

•

Plano de Integração Paisagística (PIP);

•

Plano de Manutenção da Faixa (PMF);

•

Plano de Plantação de Espécies Autóctones para a Faixa de Proteção (PPEAFP);

•

Plano de Recuperação de Áreas Afetadas (PRAA) e ainda as atividades de Gestão da Vegetação da
Faixa de Proteção (Abertura da Faixa de Proteção), para as linhas elétricas,

Fase de Exploração
Para a fase de exploração preveem-se impactes no uso do solo relacionados com a presença física
permanente de painéis solares e de outras estruturas do projeto (subestação, acessos, vedação, etc.),
impacte que se origina durante a fase de construção e que assume um caráter permanente na fase de
exploração, mas que é reversível, com a desativação.
Em suma, nesta fase, os principais impactes decorrem essencialmente das seguintes ações previstas:
•

presença física do projeto (suas componentes),

•

faixa de proteção da linha elétrica,

•

alterações na biodiversidade local,

•

artificialização de uma paisagem rural,

•

ações de manutenção do projeto.

A avaliação custo/benefício das alterações de uso do solo na área de implantação da central solar, versus
balanço de carbono, de acordo com informação expressa no EIA, evitará anualmente a emissão de 356.000
toneladas /CO2eq., comparativamente a mesma produção com recurso a carvão, e a emissão de 141.660
toneladas/CO2eq., comparativamente a produção a partir de gás natural de ciclo combinado.
Deste modo, em sede de licenciamento deverá ser entregue a reformulação dos cálculos do balanço de
carbono em conformidade com as alterações de Layout que vierem a ser promovidas, em resultado da
aplicação das condicionantes definidas para o projeto.
São expetáveis impactes expetáveis negativos pouco significativos associados à criação das faixas de
servidão dos corredores das linhas elétricas associadas ao projeto da Central Solar (faixa de 45 metros,
22,5 metros para cada lado do eixo do traçado), dado que os trabalhos inerentes à abertura das mesmas,
que implica abate de árvores, só pode ser iniciado após a emissão da Licença de Estabelecimento e/ou da
orientação expressa da entidade executante nesse sentido, e que ainda estão previstas as seguintes ações:
•

execução das atividades associadas à Gestão da Vegetação da Faixa de Proteção (a abertura da
Faixa de Proteção cuja largura é definida parcela a parcela, de forma a permitir a realização dos
trabalhos associados à instalação da linha, e de forma a assegurar a manutenção das condições
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de proteção previstas, por um período mínimo de 4 anos) nas áreas a intervencionar, definidas no
Plano de Abertura da Faixa (PAF), devidamente aprovado pela entidade executante e que incluirá
as medidas previstas na DIA e no Projeto com significado para a atividade (quando aplicável).
Após a conclusão dos trabalhos de Gestão da Vegetação, prevê-se que seja elaborado o Plano de
Manutenção da Faixa (PMF).
Saliente-se ainda que o sobreiro é uma das espécies consideradas compatíveis com os corredores de
salvaguarda das linhas elétricas, não sendo necessário o seu abate. Para a preservação dos exemplares
arbóreos de sobreiro deverão ser adotadas as medidas cautelares indicadas no capítulo referente as
Medidas de Minimização
Fase de desativação
Os impactes expectáveis nesta fase resultam do desmantelamento dos módulos e das infraestruturas de
suporte da Central Solar de Santas e das linhas elétricas e serão similares aos referidos para a fase de
construção, pelo que serão negativos, pouco significativos se aplicadas as medidas de minimização
constantes do presente parecer.
Na fase de desativação poderá haver lugar ao abandono das infraestruturas e nesse caso o impacte pode
classificar-se de negativo, direto, de média magnitude e significado, de médio a longo prazo e de âmbito
local. No entanto, na fase de desativação, também poderá ser reposta a situação existente antes da
instalação do Projeto. Assim, as áreas correspondentes aos elementos definitivos do Projeto serão
recuperadas, o que terá reflexos positivos, traduzindo-se num impacte positivo, direto, de reduzida
magnitude e significado, de médio a longo prazo e de âmbito local.
5.4.3. CONCLUSÃO
30

Face ao exposto, considera-se que o projeto poderá merecer parecer favorável, condicionado contudo ao
cumprimento das Condicionantes, dos Elementos a Entregar, das Medidas de Minimização e dos Planos
de Monitorização, que se indicam no capítulo final do presente parecer.

5.5.

SOLOS

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A identificação da tipologia de solos presentes nas áreas de intervenção pelo projeto baseia-se na
classificação e cartografia de solos 1:50.000 da Carta de Solos de Portugal.
Na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica na Herdade de Santas estão presentes as seguintes
tipologias de solos:
•

Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex);

•

Solos mediterraneos pardos de xistos ou gruvaques (Px);

•

Solos mediterraneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx).

No parecer externo da DRAPAL, apenas são referidos os solos Ex e Vx, como presentes nesta Herdade.
Na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica na Herdade da Penuzinha, estão presentes:
•

Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex);

•

Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx).

No percurso da Linha Elétrica de Evacuação de Energia - LEEE a 400 kV, estão presentes:
•

Litossolos (solos esqueléticos) de xisto ou grauvaques (Ex);
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•



4,79 ha, a afetar Corredor da LEEE, cerca de 19,5% da área total destes solos a afetar ao total
do corredor (24,6 ha);



2 apoios da LEE , cerca de 12,5% do total de apoios a afetar ao projeto do LEE (16);

Aluviossolos modernos de textura mediana (A);


2,14 ha, a afetar Corredor da LEEE, cerca de 8,7% da área total a afetar ao total do corredor
(24,6 ha);

•

Solos de baixas (coluviossolos) de textura mediana (Sb).

•

Solos mediterrâneos pardos de xistos ou gruvaques (Px);

•

Solos Px+Sb: 2,24 ha, a afetar Corredor da LEEE , cerca de 9,1% da área total a afetar ao total do
corredor (24,6 ha);

•

Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx).


3,42 ha, a afetar Corredor da LEEE (45 m de largura), cerca de 13,9% da área total a afetar ao
total do corredor (24,6 ha);



4 apoios da LEEE, cerca de 25,0% do total de apoios a afetar à LEEE (16);

No percurso da linha Elétrica de Ligação Interna - LELI (15 m de largura), estão presentes solos Ex+Arx:


1,99 ha, a afetar Corredor da LELI (15 m de largura), cerca de 94,8% da área total a afetar ao
corredor (24,6 ha).

Sendo que no total da área a afetar ao projeto da Central Solar (cf. tabela constante dos Elementos
Complementares), ocorrem os seguintes tipos de solos.
•

•

•

Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex):


46,88 ha, a afetar aos Elementos do Projeto (EP) da Central Solar, cerca de 13,8% da área
total a afetar aos EP (total de 340,68 ha);



4,98 ha a afetar à área dos Painéis fotovoltaicos (PF), cerca de 5,5% da área total a afetar ao
projeto dos PF (total de 90,8 ha);



0,305 ha a afetar aos Acessos c/ valas de cabos, cerca de 10.7% da área total a afetar aos
acessos (total de 2,86 ha);



0,2268 ha a afetar aos Acessos s/ valas de cabos, cerca de 10.3% da área total a afetar aos
acessos (total de 2,197 ha);

Solos mediterrâneos pardos de xistos ou gruvaques (Px);


53,13 ha, a afetar aos Elementos do Projeto (EP) da Central Solar, cerca de 15,6% da área
total a afetar aos EP (total de 340,68 ha);



16,18 ha a afetar à área dos Painéis fotovoltaicos (PF), cerca de 17,8% da área total a afetar
ao projeto dos PF (total de 90,8 ha);



0,195 ha a afetar ao Estaleiro (E), cerca de 50,1% da área total a afetar ao projeto do E (total
de 0,39 ha).

Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx)


125,05 ha, a afetar aos Elementos do Projeto (EP) da Central Solar, cerca de 36,7% da área
total a afetar aos EP (total de 340,68 ha);



31,94 ha a afetar à área dos Painéis fotovoltaicos (PF), cerca de 35,2% da área total a afetar
ao projeto dos PF (total de 90,8 ha);
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0,724ha a afetar à área da Subestação de Transformação (ST) cerca de 100% da área total a
afetar ao projeto da ST (total de 0.724ha);



0,0228 ha a afetar ao Edifício de Comando (EC) cerca de 100% da área total a afetar ao EC
(total de 0.724ha);



0,0148 ha a afetar ao Edifício de Manutenção (EM) cerca de 100% da área total a afetar ao
MC (total de 0.0148ha);



1,344 ha a afetar aos Acessos c/ valas de cabos, cerca de 47,7% da área total a afetar aos
acessos (total de 2,86 ha);



1,090 ha a afetar aos Acessos s/ valas de cabos, cerca de 49,6% da área total a afetar aos
acessos (total de 2,197 ha);



0,194 ha a afetar ao Estaleiro (E), cerca de 49,9% da área total a afetar ao projeto do E (total
de 0,39 ha).

Capacidade de uso do solo
A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial natural que os solos apresentam face às possíveis
utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, encontrando-se, desta forma, bastante
dependente das características dos horizontes superficiais do solo.
De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, e segundo o Parecer Externo da DRAPAL, verificase que na área de estudo dominam os solos com menor capacidade de uso. Relativamente às áreas
diretamente afetas ao projeto designadamente:
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•

Na área de implantação na Herdade de Santas dominam largamente solos de vocação não agrícola
(D e E), com limitações associadas a erosão e escorrimento superficial e limitações na zona
radicular. Apenas num setor mais a norte, adjacente à EN372 estão presentes, em associação,
solos de classe C, com limitações na zona radicular;

•

Na área de implantação na Herdade da Penuzinha estão presentes, em associação, solos de classe
C e D, respetivamente com limitações na zona radicular e relacionadas com erosão e escorrimento
superficial, encontrando-se ainda, junto aos limites norte e nordeste solos de classe E com
limitações devidas a erosão e escorrimento superficial;

•

Em toda a área do corredor de desenvolvimento da linha elétrica de ligação a 30 kV estão
presentes solos de classe E com limitações devidas a erosão e escorrimento superficial, exceto na
baixa aluvionar da ribeira de Alcraviça, onde estão presentes solos de classe B, com limitações na
zona radicular;

•

Na área de desenvolvimento da linha elétrica de evacuação a 400 kV estão presentes solos de
classe E com limitações devidas a erosão e escorrimento superficial, exceto junto às principais
baixas aluvionares onde estão presentes solos de classe B, com limitações na zona radicular ou
mesmo solos de classe A (baixas das ribeiras de vale de Zebro, ribeira do Freixial e ribeira da Valeja.

Em suma, e de acordo com informação constante dos Elementos Complementares, a Classe D, de
capacidade de uso do solo é a mais representativa (total de 173,21 ha) na área a afetar aos seguintes
elementos do projeto designadamente:
•

132 ,87 ha a afetar às Componentes do projeto (CP) da Central Solar, cerca de 39,0% da área total
a afetar às CP (total de 340,68 ha);

•

37,96 ha a afetar aos Painéis fotovoltaicos (PF) cerca de 41,8% da área total a afetar aos PF (total
de 90,80ha);
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•

1,25 ha a afetar aos Acessos c/ valas de cabos, cerca de 8,98% da área total a afetar a ao total
destes acessos (total de 2,86 ha);

•

1,13 ha Acessos s/ valas de cabos, cerca de 8,98% da área total a afetar a esta ação.

A Classe E de capacidade de uso do solo aparece em segunda posição de representatividade (total de
152,04ha) na área a afetar aos elementos do projeto designadamente:
•

118,75 ha a afetar às Componentes do projeto (CP) da Central Solar, cerca de 34,9% da área total
a afetar às CP (total de 340,68 ha);

•

37,96 ha a afetar aos Painéis fotovoltaicos (PF) cerca de 41,8% da área total a afetar aos PF (total
de 90,80ha);

•

1,25 ha a afetar aos Acessos c/ valas de cabos, cerca de 8,98% da área total a afetar a ao total
destes acessos (total de 2,86 ha);

•

1,13 ha a afetar Acessos s/ valas de cabos, cerca de 8,98% da área total a afetar a esta ação;

•

10 Apoios do Corredor da Linha Elétrica de Ligação Interna, cerca de 100% do total de apoios (10);

•

9 Apoios do Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV (Alta Tensão), cerca de 56,3% do
total de apoios (16);

•

1 ha a afetar ao Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV (Alta Tensão) cerca de 9,6% da
área total da área a afetar ao projeto da LEEE (total de 10,44 ha);

•

1,99 ha a afetar ao Corredor da Linha Elétrica de Ligação a 30kV cerca de 94,8% da área total a
afetar ao projeto da LEL (total de 2,10 ha);

A Classe B de capacidade de uso do solo embora com reduzida representatividade (total de 2,91ha)
aparece na área a afetar aos corredores das Linhas elétricas, designadamente:
•

2 Apoios do Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV (Alta Tensão), cerca de 12,5% do
total de apoios (16)

•

2,8 ha a afetar ao Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV (Alta Tensão) cerca de 26,8%
da área total da área a afetar ao projeto da LEEE (total de 10,44 ha);

•

0,11 ha a afetar ao Corredor da Linha Elétrica de Ligação a 30kV cerca de 5,2% da área total a
afetar ao projeto da LEL (total de 2,10 ha).

5.5.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.5.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

É na fase de construção do projeto que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos nos Solos,
em resultado da instalação da totalidade do projeto (estaleiros, edifícios, componentes da central solar,
criação de acessos, abertura de valas, construção das bases dos apoios das linhas elétricas, preparação de
acessos, etc.), e decorrentes das seguintes ações:
a) movimentação de veículos afetos às obras que geram ações suscetíveis de originar derrames
acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que podem, localmente,
contaminar o solo, induzindo a um impacte negativo, direto, de magnitude previsivelmente
reduzida, provável, temporário e localizado. Admitindo a adoção de medidas adequadas, o
impacte resultante será pouco provável, e pouco significativo;
b) preparação/regularização dos terrenos (nivelamentos/instalação de lages, etc.);
c) movimentações de terras/terraplanagens e remoção do coberto vegetal/operações de
desflorestação;
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d) criação de áreas impermeabilizadas (ex: 6.350 m2 afetos à subestação que será instalada num
espaço a céu aberto, junto ao limite poente do terreno da Herdade da Penuzinha, em área
adjacente ao edifício de Comando, 165 m2 afetos ao Edifício de Operação e manutenção e 26 m2
afetos ao contentor destinado a armazém, num total de 6. 541 m2, construção das fundações dos
apoios que na LEE (corresponde a um circulo com 25 m de diâmetro), instalação dos estaleiros de
apoio local e parque de material - em cada um dos terrenos de implantação da central solar haverá
um pequeno estaleiro de apoio local ocupando uma área de cerca de 650 m2;
que poderão (alíneas b), c) e d)) ser indutoras de compactação, alterando as caraterísticas físicas do solo
e capacidade de retenção de água, podendo classificar-se o impacte de negativo, direto, de magnitude
reduzida, certo, local, temporário e reversível e parcialmente compensáveis com a reutilização das terras
vegetais resultantes de decapagem e com medidas de controlo da erosão, induzindo a um impacte
negativo, direto, de magnitude reduzida, provável, temporário e localizado, até pelo facto da afetação
ocorrer sempre em solos delgados e geralmente pedregosos, de reduzido potencial produtivo.
Tal como consta no parecer externo da DRAPAL, e com o qual se concorda, 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), deverão ser recuperadas utilizando solos reservados para o efeito
resultantes das decapagens, sendo, em parte, mitigados os efeitos negativos anteriores.
Assim, se adotadas as medidas minimização preconizadas no presente parecer e no parecer externo da
DRAPAL, e implementados os seguintes Planos: Plano de Gestão Ambiental (PGA) - que inclui um Plano de
Acompanhamento de Ambiental de Obra (PAAO); Plano de Integração Paisagística (PIP); Plano de Gestão
de Resíduos; Plano de Recuperação de Áreas Afetadas (PRAA) e Plano de Acessos, ocorrerá a minimização
dos impactes expectáveis neste fator para esta fase.
34

No caso da implantação da linha elétrica de evacuação de energia, é de referir que apenas os apoios 6, 8
e 12 (de um total de 16) se implantam em áreas identificadas como de elevado risco de erosão hídrica do
solo. No caso da linha elétrica de ligação, todos os apoios (total de 10) se implantam em áreas identificadas
como de risco de erosão hídrica. De acordo com o parecer externo da DRAPAL, as ações de preparação do
terreno associam impactes negativos sobre os solos, certos, diretos, permanentes, de reduzida magnitude
e significância, que são parcialmente compensáveis com a reutilização das terras vegetais resultantes de
decapagem.
Em síntese, são expectáveis impactes negativos, diretos, certos, locais, pouco significativos, de reduzida
magnitude, nos Solos, sobretudo na fase de construção do projeto em avaliação:
1. Central Solar, associados essencialmente à preparação/regularização dos terrenos, movimentações
de terras/terraplanagens e remoção do coberto vegetal/operações de desflorestação, e
decorrentes das seguintes ações:
i.

construção das fundações das seguintes estruturas,
 Centro electroprodutor (estruturas de suporte dos equipamentos/sistema de produção
fotovoltaico);
 Valas para instalação de cabos elétricos entre os módulos do sistema de produção (valas
geralmente com ate 1 m de profundidade);
 Postos de transformação (33) /inversores;
 Edifício de comando (máximo de 3 m de profundidade);
 Edifício de operação/manutenção (pré-fabricado com fundações com um máximo de 3 m
de profundidade);
 Subestação (máximo de 3 m de profundidade);
 Edifício de comando (área aproximada de 5.000 m2);
 Cabos enterrados (abertura de valas geralmente com até 1 m de profundidade);
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ii.

criação de áreas impermeabilizadas (ex: 6.350 m2 afetos à subestação, 165 m2 afetos ao edifício
de operação e manutenção e 26 m2 afetos ao contentor destinado a armazém, num total de 6.
541 m2, cerca de 0,2 % da área total de implantação da central solar);

iii.

instalação do armazém/contentor (assente numa laje de embasamento);

iv.

instalação painéis fotovoltaicos;

v.

instalação dos estaleiros de apoio locais e parque de material;

vi.

acessos (melhoramento e construção de novos);
 acessos c/ valas de cabos;
 acessos s/ valas de cabos.

2. Linhas Elétricas – Linha de Evacuação de Energia a 400 kV, com uma extensão de 4.98 km, incluindo
16 apoios; e Linha Interna de Ligação de média tensão (30 kV), com uma extensão de cerca de 1,3
km, incluindo 10 apoios, e associados essencialmente às movimentações de terras/terraplanagens,
desarborização, corte e decote, desmatação/decapagem do solo decorrentes das seguintes ações:
vii.

marcação da faixa de servidão (corredor) das linhas elétricas, que será efetuada, parcela a
parcela, tendo em consideração a largura da faixa de 45 metros (22,5 metros para cada lado
do eixo do traçado);

viii.

ações de modelação do terreno/terraplenagens afetas às seguintes ações:

5.5.2.2



instalação do estaleiro e parque de material;



construção de acessos aos locais de construção dos apoios (construídos apenas por
regularização do terreno, em material permeável tipo tout-venant ou equiparado);



execução (escavações) das fundações dos apoios das LE;



construção/betonagem da base dos apoios,

FASE DE EXPLORAÇÃO

Nesta fase, a implantação das diversas componentes do projeto (da central solar e das linhas elétricas –
apoios) representa uma ocupação permanente do recurso solo (durante o período de vida útil do projeto)
que fica assim indisponível para outos fins.
Este impacte pode classificar-se de negativo, direto, de magnitude reduzida, e localizado durante o
período de vida útil do projeto, dado que no que se refere à capacidade de uso dos solos, nas áreas de
implantação a afetar ao projeto dominam largamente solos de vocação não agrícola e com limitações
associadas a erosão e escorrimento superficial e limitações na zona radicular.
De acordo com o parecer externo da DRAPAL (ver subcapítulo 6.1), nesta fase, a possibilidade de
manutenção de vegetação herbácea e arbustiva, com o intuito de pastoreio por ovinos permite assegurar
coesão ao solo e contribui para o seu enriquecimento natural em matéria orgânica, ao invés da utilização
de fertilizantes como ocorre atualmente na área de implantação na Herdade de Santas, constituindo um
impacte positivo permanente, pouco significativo.
O manuseamento dos óleos do transformador representa um risco potencial de contaminação do solo,
que, segundo essa entidade se encontra 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.
5.5.2.3

FASE DE DESATIVAÇÃO

Nesta fase e para este fator, prevê-se a ocorrência de impactes positivos associados a um cenário de
renaturalização de toda à área. Sendo, no entanto, necessário evitar que após a eventual remoção das
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plataformas dos edifícios pré-fabricados, maciços de fundação dos suportes dos painéis e cabos
enterrados, os solos sejam colocados a descoberto e sujeitos a processos erosivos.
Assim que houver intenção de desativar o projeto ou alguma das suas componentes deve ser apresentado
à autoridade de AIA um plano de desativação pormenorizado. Este plano deve contemplar, pelo menos:


A solução final de requalificação da área de implantação das infraestruturas construídas, a qual
deve ser compatível com os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em
vigor;



as ações de desmantelamento e obra a ter lugar;



o destino a dar a todos os elementos retirados;



um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas;



um projeto específico das ações de descompactação.

5.5.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que o projeto poderá merecer parecer favorável, condicionado contudo ao
cumprimento das Condicionantes, dos Elementos a Entregar, das Medidas de Minimização e dos Planos
de Monitorização, que se indicam no capítulo final do presente parecer.
5.6.

ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
36

Para a o projeto da Linha Elétrica Aérea de Evacuação de Energia a 400 kV, em fase de projeto de execução,
foi estudado um corredor com 400 m de largura centrado no traçado proposto, tendo e que de acordo
com informação constante no EIA, já se encontra otimizado, sendo que já foram definidas as localizações
dos apoios (metálicos reticulados com alturas, a partir do solo, variáveis entre 30,60 e 65,60 m), tendo-se
tido em consideração os seguintes aspetos:


um 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 (afastamento superior a 100
m);



minimizar a necessidade de implantação de apoios em solos de RAN (apenas em dois casos tal foi
impossível);



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



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



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

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 46 m nos pontos de amarração.
Para cada um dos apoios da linha há a necessidade de acessos de modo a permitir a instalação dos mesmos
e posterior manutenção quando necessário. De acordo com informação constante no EIA, sempre que
possível serão utilizados caminhos existentes, procedendo-se à abertura de acessos novos apenas onde é
necessário.
Entre os apoios AP3 e Ap4 prevê-se a construção de um caminho de acesso que irá transpor a ribeira do
Vale do Zebro, através de uma estrutura amovível, que será retirada apos a obra, restituindo a integridade
do leito da ribeira.
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Uso previsto em IGT – Planos Diretores Municipais de Monforte, Borba e Estremoz
O EIA refere corretamente os instrumentos de gestão territorial presentes na localização em causa.
De acordo com a incidência nas várias classes de espaço de acordo com informação constante no EIA, “Da
análise efetuada às Plantas de Ordenamento dos referidos PDM, verifica-se que a implantação da Central
na Herdade de Santas, insere-se em solo rural classificado como “Outros Espaços Agrícolas” e “Espaços
Florestais de Proteção”. Algumas destas áreas coincidem ainda com a Estrutura Ecológica Municipal
definida para o concelho de Monforte”.
Quanto à Herdade da Penuzinha, localizada no concelho de Borba, verifica-se que a implantação da Central
se insere em solo rural classificado como “Espaços Agrícolas e Silvo-pastoris”, “Espaços Florestais” e,
marginalmente, “Montado de Sobro e Azinho”. Algumas destas áreas acumulam a classificação de
“Espaços de Proteção Ecológica” integrados na Estrutura Ecológica Municipal do concelho de Borba.
Quanto à Linha elétrica de ligação entre as duas parcelas de terreno, inserida exclusivamente no concelho
de Borba, verifica-se o atravessamento de solo rural correspondente a “Montado de Sobro e Azinho” e a
“Espaços Florestais”, que acumulam a classificação de “Espaços de Proteção Ecológica”, integrados na
Estrutura Ecológica Municipal do concelho. Marginalmente também se verifica o atravessamento de
“Espaços Agrícolas Preferenciais”.
No que se refere à Linha Elétrica de evacuação de energia a 400kV, desenvolve-se integralmente em solo
rural no concelho de Estremoz. O traçado proposto para a Linha Elétrica de Ligação a 30kV atravessa as
classes de “Espaço Agrícola de Produção”, “Espaços Florestal” e “Espaço de Uso Múltiplo Silvopastoril”
É ainda efetuada uma análise da compatibilidade da pretensão com o articulado do regulamento aplicável
às várias classes de espaço dos três Planos Diretores Municipais.
Conclui o Relatório Síntese do EIA que “no regulamento dos PDM de Monforte e Borba, não existem
referências a Centrais Solares Fotovoltaicas pelo que se considera que os referidos diplomas legais não se
encontram adaptados às necessidades e circunstâncias atuais de desenvolvimento das estratégias
nacionais a nível de política energética e alterações climáticas, nomeadamente o Programa Nacional para
as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030).”
Relativamente ao PDM de Monforte, de acordo com informação expressa no EIA: “no que se refere à
sobreposição do projeto com a Estrutura Ecológica Municipal, correspondente a áreas de uso
condicionado, com o objetivo a valorização e proteção dos habitats naturais e da paisagem, refere-se que
as intervenções previstas associadas à implantação da Central não implicam a destruição do coberto
vegetal, nem movimentação de terras significativa, mantendo-se as propriedades do solo.” No entanto,
assinala-se que parece existir contradição desta firmação com o referido noutras partes do documento,
pois nelas se assume que haverá eliminação parcial do coberto arbóreo.
Refira-se que a área de implantação de painéis fotovoltaicos sobrepõe-se parcialmente com áreas que na
Planta de Ordenamento do PDM de Monforte, publicado através do EDITAL nº 822/2015, de 2/9/2015, e
alterado pelo AVISO nº 2511/2019, de 13/2/2019, estão cartografadas como Estrutura Ecológica
Municipal, indicando a série histórica de imagens do GoogleEarth que desde 30/10/2006 as áreas em
causa já estariam ocupadas com olival, que permaneceu pelo menos até 11/07/2018. Em data posterior,
terá sido parcialmente retirado, conforme imagens do GoogleEarth.
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Figura 5.
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Imagem 1 - Fonte: Google Earth

Por forma a converter o uso atual do solo (olival para central solar) e a obter autorização para abate do
olival, o proprietário submeteu à Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo, em novembro de
2019, um requerimento para o efeito, sobre as parcelas onde será implantada a Central Solar Fotovoltaica
(Cf. Anexo 9 do RS EIA), ao qual foi anexada a Declaração de Interesse Municipal, emitida pela Câmara
Municipal de Monforte, reconhecendo o benefício da construção da Central Solar Fotovoltaica para o
município (cf. Anexo 2 do RS do EIA).
No que se refere à conversão da área de olival para a atividade de produção de energia, refere-se no EIA
que o impacte será negativo, direto, certo, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto),
reversível, embora de magnitude reduzida e pouco significativo, atendendo à elevada probabilidade de
abandono da atividade, mesmo no cenário da não construção da Central Solar Fotovoltaica.”
Nas imagens satélite do Google Earth de 10/2/2020 (Imagem 2) são visíveis algumas áreas da propriedade
onde se procedeu à remoção do coberto vegetal, algumas delas coincidentes com REN (áreas estratégicas
de proteção e recarga de aquíferos).
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Figura 6.

Imagem 2 - Fonte: Google Earth

A Declaração de Interesse Municipal, anteriormente referida, procurará, supõe-se, dar resposta ao
estabelecido no número 7 do Artigo 24º, aplicável aos Espaços Florestais de Proteção: “Nestes espaços é
admitido, no caso de situações devidamente justificadas e sem alternativa viável, sujeitas a parecer
favorável das entidades competentes, a edificação de instalações, incluindo as habitacionais, de apoio às
atividades florestais, nomeadamente estruturas de apoio à melhoria do armazenamento, comercialização,
processamento e transformação dos produtos florestais, que se integrem em explorações viáveis, bem
como a instalação de empreendimentos turísticos, nas modalidades e segundo as regras definidas no
artigo 29.º, e ainda equipamentos de interesse municipal”.

Por sua vez, o articulado aplicável à EEM é o seguinte:
“Artigo 27.º
Estrutura ecológica municipal (EEM)
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1 - A Estrutura Ecológica Municipal é constituída pelos seguintes sistemas, estando os critérios da sua
delimitação definidos no Relatório que acompanha o presente:
a) Sistemas Secos, cabeços e vertentes;
b) Sistemas Húmido;
c) Estrutura Verde Rural;
d) Estrutura Patrimonial Rural (Humanização da paisagem ou história da sua construção);
e) Estrutura verde Urbana;
f) Estrutura Patrimonial Urbana.
2 — A estrutura ecológica municipal é transposta para a Planta de Ordenamento à escala de 1:25000,
assumindo -se como categoria de espaço transversal a todas as outras.
3 - São mantidos os usos de cada categoria de espaço que a estrutura ecológica cruza, incluindo as regras
de edificabilidade, reforçando–se as seguintes condicionantes:
a) Nestas áreas são proibidas as ações que diminuem ou destruam as funções e potencialidades dos
recursos existentes, nomeadamente:
i) O loteamento urbano;
ii) A execução de quaisquer construções, exceto as que se destinem ao apoio da sua conservação e
manutenção, bem como as que se destinam a atividades turístico -recreativas, culturais e de lazer desde
que sejam compatíveis com o equilíbrio ecológico destas áreas;
iii) A destruição do solo vivo e do coberto vegetal;
40

iv) A alteração da topografia do solo;
v) O derrube de quaisquer árvores, exceto quando se trate de cortes sanitários eventualmente necessários
ao controlo de pragas e doenças;
vi) Interdita a descarga de entulhos de qualquer tipo e o depósito de quaisquer materiais;”
O EIA indica também que na sequência dos contactos estabelecidos “(…) a Câmara Municipal de Monforte,
emitiu uma Declaração de Interesse Municipal sobre a pretensão, reconhecendo o benefício da construção
da Central Solar no município, a qual se reproduz no Anexo 2. Aguarda-se a emissão de uma declaração
similar por parte da Câmara Municipal de Borba, que já confirmou o interesse municipal e está em processo
de emissão da respetiva Declaração.”
Relativamente à concretização da central em áreas da EEM que constam no PDM de Monforte, colocamse algumas dúvidas quanto à sua compatibilidade, uma vez que a subalínea iii) da alínea a) do número 3
do Artigo 27º, proíbe a destruição do coberto vegetal e a subalínea iv) da mesma alínea interdita a
alteração da topografia do solo. Assinala-se que no âmbito do projeto está previsto, pelo menos, o
arranque de olival.
O próprio Artigo 22º, aplicável a “Outros espaços agrícolas”, levanta também algumas dúvidas acerca da
compatibilidade com o pretendido, por também identificar de forma muito fechada a compatibilidade das
intervenções com esta classe de espaço, nomeadamente no que se refere ao número 3:
“Artigo 22.º
Outros espaços agrícolas
1 — Abrange áreas em solos com aptidão agrícola que não integram a RAN, (Reserva Agrícola Nacional).
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2 — Tratam-se de áreas com aptidão tanto agrícola como pecuária, como florestal e/ou silvopastoril,
prevendo-se, contudo, a possibilidade da continuação da sua utilização agrícola, sem prejuízo do disposto
no Regulamento.
3 — Nestes espaços é admitida a edificação de instalações, incluindo as habitacionais, de apoio às
atividades agrícolas, nomeadamente estruturas de apoio à melhoria do armazenamento, comercialização,
processamento e transformação dos produtos agrícolas ou frutícolas, que se integrem em explorações
viáveis, bem como a instalação de empreendimentos turísticos. As modalidades de edificabilidade de
empreendimentos turísticos ficam sujeitas às regras definidas no artigo 30.º
4 — A viabilidade das explorações será validada por parecer favorável da entidade responsável pelo
licenciamento da atividade.
5 — Os estudos e projetos das edificações de instalações de apoio às atividades agrícolas, nomeadamente
agroindustriais e, dos empreendimentos turísticos a que se refere o n.º 3 devem tomar em especial
consideração os objetivos gerais da defesa da paisagem natural e humanizada tradicional e da
preservação do ambiente e da biodiversidade locais, devendo ser enquadrados por instrumento de gestão
territorial adequado nos casos em que:
a) A ocupação implique a ocupação de solos classificados como REN ou como RAN, não prevista nos
correspondentes regimes jurídicos, de modo a determinar as compatibilidades de usos com aquelas
condicionantes ou instruir o pertinente processo de desafetação;
b) As edificações referidas no número anterior, excedam os 5000 m2 de Área Total de Construção.”
Relativamente ao concelho de Borba considera-se, salvo melhor opinião, existirem também dúvidas
quanto à compatibilidade da pretensão com as diversas classes de espaço em presença, atendendo à
forma fechada como está redigido o regulamento, incumbindo também esclarecer que qualquer eventual
pressuposto tendente a associar a central fotovoltaica a estabelecimento industrial, não tem
correspondência com a classificação oficial dos Códigos de Atividade Económica (CAE).
No entanto, considera-se que essa dúvida não existe relativamente aos espaços que simultaneamente se
sobreponham com áreas da Reserva Ecológica Nacional, pois prevalecerá neles o RJREN, sempre que
estejam em causa normas contraditórias, conforme parecer jurídico interno desta CCDR emitido a
propósito da articulação entre PDM e RJREN.
O articulado do Regulamento do PDM de Borba aplicável é o seguinte:
“Artigo 22.º
Espaços agrícolas
1 — Os espaços agrícolas, delimitados na planta de ordenamento à escala de 1:25 000, integram:
a) Espaços Agrícolas Preferenciais, correspondentes às áreas classificadas na Reserva Agrícola Nacional
(RAN);
b) Espaços Agrícolas Complementares, correspondentes a outros solos com as características adequadas
ao desenvolvimento de actividades agrícolas ou que já têm culturas arbóreas e arbustivas.
2 — Sem prejuízo da legislação em vigor respeitante à RAN e à REN, nos espaços agrícolas é autorizada a
construção de residência própria do proprietário agricultor da exploração agrícola, a construção de
edificações de apoio à actividade agrícola e de empreendimentos de turismo em espaço rural devidamente
licenciadas, de acordo com os seguintes critérios:
(…)”
“Artigo 23.º
Espaços Agrícolas e Silvo-Pastoris e Espaços Agrícolas
e Silvo-Pastoris ecologicamente sensíveis
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1 — Os espaços agrícolas e silvo-pastoris integram os solos que não possuem um elevado potencial
agrícola e não estão incluídos na RAN, apresentando um uso actual agrícola, florestal ou estando incultos,
nos quais se poderá proceder à transformação de uso do solo para actividades agro-pecuárias, florestais,
Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI) e equipamentos de interesse municipal aplicando-se a estes os
índices previstos na alínea b) do n.º 7.
2 — Distinguem -se na planta de ordenamento à escala de 1:25 000:
a) Espaços agrícolas e silvo -pastoris, correspondem aos que não apresentam condicionantes legais;
b) Espaços agrícolas e silvo -pastoris ecologicamente sensíveis, correspondem aos que se encontram
sujeitos ao regime da Reserva Ecológica Nacional.
3 — Nos espaços agrícolas e silvo -pastoris sem condicionantes são permitidas construções para habitação
e para apoio à actividade agrícola, de acordo com os seguintes critérios:
(…)
7 — Os Empreendimentos Turísticos Isolados (ETI) nas modalidades de Estabelecimentos Hoteleiros
associados a temáticas específicas (saúde, desporto, actividades cinegéticas, da natureza, educativas,
culturais, sociais, etc.); Empreendimentos de TER; Empreendimentos de turismo de habitação; Parques de
Campismo e de Caravanismo e empreendimentos de turismo da natureza nas tipologias previstas
anteriormente; obedecem aos seguintes critérios:
a) Empreendimentos de Turismo em Espaço Rural: observam os critérios constantes do n.º 3 deste Artigo,
podendo a área de construção máxima ser superior a 400 m2 no caso da instalação de Hotel Rural.
b) Empreendimentos turísticos isolados:
(…)”
42

“Artigo 25.º
Espaços florestais
1 — Os espaços florestais, delimitados na planta de ordenamento à escala de 1:25 000, são constituídos
por áreas onde o uso preferencial é a floresta, devendo as actuais plantações de eucalipto ser
gradualmente convertidas em floresta de protecção.
2 — Sem prejuízo da legislação específica relativa à REN e à protecção de azinheiras e sobreiros, é
permitida a construção para fins habitacionais, de apoio às actividades agro -florestais e de
empreendimentos de turismo em espaço rural devidamente licenciadas, de acordo com os seguintes
critérios:
(…)”
“Artigo 29.º
Estrutura ecológica municipal
1 — Os espaços afectos à estrutura ecológica municipal têm como objectivo a valorização e protecção dos
habitats naturais e da paisagem, assim como a manutenção das funções e equilíbrio ecológico do
território.
2 — Nestes espaços mantêm -se os usos actuais do solo e aplicam-se os critérios de ocupação e as
condicionantes respeitantes às diversas classes de espaços em que se integram.
3 — As actividades agrícolas, pastoris, florestais e agro–florestais podem desenvolver-se de forma
extensiva, evitando a destruição das estruturas de compartimentação ou outras que assegurem a
continuidade dos processos ecológicos.
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4 — É autorizada a instalação de equipamentos de apoio a actividades turístico -recreativas, culturais e de
lazer, desde que sejam compatíveis com o equilíbrio ecológico destas áreas.”
Considera assim a CCDRA que, subsistindo dúvidas quanto à compatibilidade do pretendido com os PDM
em vigor, o projeto deverá ser condicionado à Decisão favorável por parte das Câmaras Municipais de
Monforte e de Borba, relativamente à compatibilização do projeto da Central Solar com as propostas de
gestão territorial preconizadas nos respetivos PDM.
O Relatório refere que “quanto à Linha Elétrica de ligação à rede pública, o regulamento do PDM de
Estremoz é omisso quanto às condições de instalação de redes de distribuição elétrica associadas a este
tipo de Centrais, pelo que se considera a análise a seguir apresentada no âmbito das condicionantes
legais.”
De acordo com informação expressa no EIA (pág. 223 do RS), consta a seguinte afirmação: “no caso da
afetação do olival pode até admitir-se que, em termos territoriais, a sua eliminação será positiva, dado
que se trata de uma cultura intensiva que ocorre fora de área com reconhecida vocação para o efeito,
uma vez que não é área de RAN.”
Considera-se assim, não existir fundamento para a afirmação no contexto do descritor ordenamento do
território, uma vez que a vantagem da eliminação será sobretudo económica (tendo como referência a
instalação da central) e não ambiental, pois a alternativa a um olival regado e explorado de forma intensiva
pode ser um olival explorado de forma tradicional, o qual, ainda que possa ser economicamente menos
rentável, será sempre ambientalmente mais sustentável.
Enquadramento na estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou estratégia sectorial
supramunicipal
O EIA efetua o adequado enquadramento no PROTA, referindo a coerência e sintonia da intervenção com
o especificado no “Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional”, que
apresenta no objetivo III.1.2 (atividades estratégicas emergentes), a promoção (entre outras) da energia
solar fotovoltaica.
Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou classificadas
O EIA identifica adequadamente as servidões e restrições de utilidade pública que incidem sobre a área
do projeto. A central incidirá parcialmente em áreas de REN, nas tipologias “áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo” e “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, não se colocando
questões de incompatibilidade com o Regime Jurídico da REN.
Assim, no que se refere às tipologias de REN (cf. Elementos Complementares, de setembro de 2020):
 “áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”
a) Acessos c/ valas de cabos – 0,047 ha, cerca de 6,7% da área total a afetar ao projeto desta ação
(total de 0,705 ha);
b) Acessos s/ valas de cabos – 0,011 ha, cerca de 1,9% da área total a afetar a esta ação (total de
0,590 ha);
c) N.º de Apoios da Linha Elétrica de Ligação (30 kV) - 10 apoios, cerca de 100% da área total de
apoios a afetar ao projeto (total de 10);
d) N.º de Apoios da Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV (Alta Tensão) - 3 apoios, cerca
de 6,3% da área total de apoios a afetar ao projeto da LEEE (total de 16);
 “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”
e) a)
Acessos c/ valas de cabos – 0,141ha, cerca de 20% da área total a afetar ao projeto desta
ação (total de 0,705 ha);
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f)

Acessos s/ valas de cabos – 0,041ha, cerca de 0,7% da área total a afetar a esta ação (total de
0,590 ha);

g) N.º de Apoios da Linha Elétrica de Ligação (30 kV) - 3 apoios, cerca de 30% da área total de apoios
a afetar ao projeto (total de 10).
Relativamente à Linha Elétrica de Evacuação de energia a 400 kV, verifica-se o atravessamento dos
ecossistemas da REN “Cursos de água, leitos e margens”, “áreas com risco de erosão” e “zonas ameaçadas
por cheias”, delimitados na planta da REN do concelho de Estremoz, aprovada através da Resolução de
Conselho de Ministros n.º 54/96, de 24 de abril, alterada pelo Despacho (extrato) n.º 6007/2015, de 4 de
junho.
Constata-se que é efetuada a adequada demonstração da compatibilidade do pretendido com o Regime
Jurídico da REN, nomeadamente através da demonstração do enquadramento no elenco de usos/ações
estabelecidos no Anexo II do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, e da demonstração do cumprimento dos requisitos
estabelecidos na Portaria nº 419/2012, de 20 de dezembro.
Refira-se que, não é admitida a instalação de estaleiros em áreas abrangidas pela Reserva Ecológica
Nacional.
Como critérios de seleção de áreas para implantação do projeto, indica-se que “foram identificadas as
seguintes condicionantes fortemente restritivas ou impeditivas: faixas de domínio hídrico, ocorrência de
sobreiros ou azinheiras em pequenos núcleos ou povoamentos, Reserva Agrícola Nacional (RAN), faixa de
proteção de estradas, faixas envolventes de albufeiras, ocorrências patrimoniais (identificadas em
pesquisa documental).
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Aspetos como o domínio hídrico, a presença de manchas de pequenos núcleos de sobreiros ou azinheiras
e faixas envolventes de albufeiras foram admitidos no interior do perímetro de áreas de implantação,
condicionando o layout do projeto no seu interior, ou levaram ao ajuste dos limites dessas áreas. Por outro
lado, aspetos como a presença de RAN e faixa de proteção de estradas definiram sempre áreas de exclusão
das próprias áreas de implantação.
Como resultado do estudo realizado foram assim definidos ajustes nos limites das áreas de implantação
potencial, bem como áreas de exclusão no seu interior.
Para a linha elétrica de evacuação, de acordo com informação constante no EIA, procedeu-se a uma
análise de condicionantes, sobretudo para a implantação de apoios, tendo-se considerado impeditivos
aspetos como o domínio hídrico, leito de cheia e interferência com sobreiros azinheiras, obrigando ao seu
abate.
Definiu-se, para o percurso da linha um afastamento mínimo de 100 m face a áreas habitadas e procurouse minimizar o atravessamento por áreas de montado. O traçado foi sucessivamente otimizado, evitandose também a implantação de apoios em RAN, o que se revelou apenas ser completamente impossível no
caso do último apoio, na aproximação à subestação de Estremoz.”
Na área a afetar à totalidade do projeto não estão presentes áreas com estatuto de proteção no âmbito
do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC).
Caso se venha a afetar áreas de povoamento, deverá o promotor proceder à obtenção da declaração da
imprescindível utilidade pública do projeto para as áreas de povoamento.
5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
No que concerne ao enquadramento do Projeto da Central Solar com as disposições de ordenamento e
de gestão territorial em vigor na área de intervenção, consignadas nos PDM de Monforte, Borba e
Estremoz, e legislação aplicável, designadamente:
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na estratégia de ordenamento territorial para a região e/ou estratégia sectorial supramunicipal,
nomeadamente no PROTA, existe coerência e sintonia quanto à intervenção preconizada de
acordo com o especificado no “Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base
Económica Regional”, que apresenta no objetivo III.1.2 (atividades estratégicas emergentes), a
promoção (entre outras) da energia solar fotovoltaica;



nas Servidões e Restrições de Utilidade Pública e Áreas Protegidas ou classificadas, a central
incidirá parcialmente em áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), nas tipologias “áreas de
elevado risco de erosão hídrica do solo” e “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”,
não se colocando questões de incompatibilidade com o Regime Jurídico da REN.

Na localização em causa não estão presentes áreas com estatuto de proteção no âmbito do Sistema
Nacional de Áreas Classificadas (SNAC).
Relativamente à incidência do projeto nas várias classes de espaço que integram as Plantas de
Ordenamento dos PDM de Borba, Estremoz e Monforte e no que se refere ao enquadramento nos
referidos regulamentos:


a implantação da Central na Herdade de Santas (277,31 ha), no concelho de Monforte, insere-se
em solo rural classificado como “Outros Espaços Agrícolas” (45,9% da área total a afetar à CS) e
“Espaços Florestais de Proteção” (80,74 ha, cerca de 29,1%). Algumas destas áreas coincidem
ainda com a Estrutura Ecológica Municipal (EEM) – (56,77 ha, 20,5% da área total a afetar à CS),
definida para o concelho de Monforte”;



a Herdade da Penuzinha (87,6 ha), localizada no concelho de Borba, a afetar à implantação da
Central insere-se em solo rural classificado como “Espaços Agrícolas e Silvo-pastoris” (59,34 ha,
21,4% do total a afetar à CS), “Espaços Florestais” (7,4 ha, 2,7% da área total a afetar à CS) e,
marginalmente, “Montado de Sobro e Azinho” (0,31ha, 0,1% da área total a afetar à CS). Algumas
destas áreas acumulam a classificação de “Espaços de Proteção Ecológica” (7,9 ha, 2,8% da área
total a afetar à CS) integrados na Estrutura Ecológica Municipal do concelho de Borba.



O traçado da Linha Elétrica de Ligação Interna a 30 kV (2,05 ha), que estabelece a ligação entre
as duas parcelas de terreno, insere-se exclusivamente no concelho de Borba, atravessando solo
rural correspondente às classes de espaço “Montado de Sobro e Azinho” ( 1,9 ha, 94,6% da área
total a afetar à LEL) e a “Espaços Florestais”, (0,05 ha, 2,4% da área total a afetar à LEL), que
acumulam a classificação de “Espaços de Proteção Ecológica” (1,99 ha, 97,1% da área total a
afetar à LEL), integrados na Estrutura Ecológica Municipal do concelho. Marginalmente também
se verifica o atravessamento de “Espaços Agrícolas Preferenciais” (0,21 ha, 10% da área total a
afetar à LEL). Os apoios (total de 9) localizam-se maioritariamente em “Montado de Sobro e
Azinho” e “Espaços de Proteção ecológica”, em simultâneo (Ap1 a Ap8 e Ap10), e um apoio (1)
em “Espaços Agrícolas Preferenciais”.



O traçado da Linha Elétrica de evacuação de energia a 400kV (22,55 ha) desenvolve-se
integralmente em solo rural no concelho de Estremoz, atravessando as classes de “Espaços
Florestal” (21,24 ha, 94,2% da área total a afetar à LEEE), “Espaço Agrícola de Produção” (0,99 ha,
4,4% da área total a afetar à LEEE) e “Espaço de Uso Múltiplo Silvopastoril” (0,32 ha, 1,4% da área
total a afetar à LEEE). Os apoios (do Ap1 ao Ap12 e o Ap14, num total de 13 apoios), localizam-se
maioritariamente em “Espaços Florestais” e “Espaços Agrícola de Produção”, um apoio (Ap13)
em “Espaços de Uso Múltiplo Silvopastoril”, e 2 apoios (Ap15 e Ap16) em “Espaço Agrícola de
Produção”.

Em suma, e no que concerne à articulação do projeto em análise com o aplicável às áreas de EEM que
constam no PDM de Monforte, e colocando-se algumas dúvidas quanto à sua compatibilidade, uma vez
que a subalínea iii) da alínea a) do número 3 do Artigo 27º, proíbe a destruição do coberto vegetal e a
subalínea iv) da mesma alínea interdita a alteração da topografia do solo (está previsto, pelo menos, o
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arranque de olival), o projeto deverá ser condicionado à decisão favorável por parte das Câmaras
Municipais de Monforte e de Borba, relativamente à compatibilização do projeto da Central Solar com as
propostas de gestão territorial preconizadas nos respetivos PDM e com as condicionantes legais
aplicáveis.
Prevendo-se a ocupação de solos RAN por 2 apoios (AP15 e AP16) da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV,
dado que, na aproximação à subestação de Estremoz, e com as imposições do operador relativamente à
aproximação ao pórtico de amarração, é impossível evitar esta afetação. Assim, o promotor do projeto
terá de obter parecer favorável da Entidade Regional da RAN do Alentejo (ERRAN) e Direção Regional de
Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL).

5.7.

SISTEMAS ECOLÓGICOS

5.7.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
A localização do projeto não está abrangida por limites de áreas que integrem o sistema nacional de áreas
protegidas ou o sistema de áreas classificadas, no âmbito da Rede Natura 2000, integrantes desta
tipologia, temos, a cerca de:
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•

3,7 km a Noroeste da Zona de Proteção Especial de Vila Fernando;

•

5 km a Sul da Zona de Proteção Especial de Veiros;

•

11,7 km a Sul da Zona de Proteção Especial de Monforte;

•

17,6 km a Oeste da Zona de Proteção Especial de São Vicente;

•

18,8 km a Oeste do Sitio de Importância Comunitária;

•

19,1 km a Sudoeste do Sitio de Importância Comunitária São Mamede.

A instalação da central far-se-á, portanto, nas proximidades de zonas de proteção especial, cuja criação
teve origem na relevância do território para as aves estepárias.
Este facto é evidenciado no EIA que refere expressamente que a área de estudo situa-se fora do corredor
ecológico do PROF-ALT (a cerca de 12,5 km a Nordeste), mas tanto as áreas de implantação da central
solar como das respetivas linhas elétricas propostas sobrepõem-se a uma área “muito critica para aves
estepárias” (ICNB, 2011 em ICNF, 2019). A área “muito critica para aves estepárias” é uma importante
área que liga as diversas ZPES e IBAs a sudeste, norte e nordeste da área de intervenção. Este conjunto de
espécies de avifauna “estepária”, são fortemente afetadas pela colisão com linhas de transporte de
energia elétrica (ICNB, 2011).
Esta evidência levou a que fossem solicitados elementos adicionais à análise de impactes,
designadamente, relativos ao efeito cumulativo das centrais e respetivas infraestruturas complementares
em estudo e que foram objeto de parecer de localização favorável, ao nível das espécies de fauna mais
relevantes (aves e mamíferos) e da fragmentação dos sistemas ecológicos no geral e com particular
referência aos montados, cursos de água e áreas agrícolas com apetência para as aves estepárias.
Flora e Habitats
Na caracterização do fator ambiental Ecologia a análise incidiu nas comunidades vegetais presentes nas
duas áreas de implantação do Projeto e numa zona envolvente a estas com 50 m de largura (área
considerada apropriada dada a tipologia do Projeto e atividades associadas), bem como ao longo de faixas
de 100 m de largura centradas no percurso da Linha Elétrica de Evacuação (400 kV) e da Linha Elétrica de
Ligação (30 kV).
Foram identificadas 93 espécies florísticas na área de estudo.

“Central Solar de Santas”, projeto de execução

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3345

A zona de instalação da Central Solar Fotovoltaica corresponde maioritariamente a um olival em regime
intensivo e a pastagens direcionadas ao pastoreio de gado bovino. No olival ocorrem ainda manchas de
prados ruderais. De um modo geral, os habitats identificados são extensos e relativamente homogéneos,
percorridos por pequenas linhas de água, onde se observa vegetação higrófila, com predominância de
juncos e a presença pontual de vegetação arbórea ripícola. Tanto a zona de olival, como de pastagens, são
intercaladas por estradas de acesso, registando-se, nas zonas marginais do buffer da Herdade da
Penuzinha, a presença de uma vinha a Sul e de uma floresta de Sobreiros a noroeste.
No âmbito das caracterizações efetuadas detetaram-se, dentro das propriedades em estudo, diversos
exemplares de Azinheiras (Quercus rotundifolia) e de Sobreiro (Quercus suber) distribuídos pelos habitats
Montado, Olival, Juncal, Prado ruderal, Pastagem e nas bermas das Estradas e Caminhos. A Azinheira e o
Sobreiro são protegidos ao abrigo do Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho de 2004.
No que diz respeito ao atravessamento dos corredores da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV, e Linha
Elétrica de Ligação a 30 kV, foram identificados os seguintes habitats a relevar: pastagem, montado de
azinho e/ou sobro, estrada e caminho, área social, eucaliptal, esteval, cortina ripícola de freixos e juncal.
De referir que, nalgumas manchas de juncais e de cortinas ripícolas de freixos, se detetaram exemplares
de campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium).
Em termos de sensibilidade ecológica dos habitats atravessados, destaca-se o montado de azinho e/ou
sobro.
Importa referir que o Montado de azinho/sobro atravessado pelo corredor da linha elétrica proposta não
se enquadra no habitat protegido “6310 – Montados de Quercus spp. de folha perene” por não
corresponder aos respetivos critérios de abundancia e composição, o que se deve ao pastoreio,
tendencialmente bovino.
Fauna
De acordo com o descrito no EIA as duas áreas de intervenção da Central Solar apresentam-se
relativamente homogéneas.
Não foram identificados habitats de elevada sensibilidade, ou com elevada importância para a fauna, uma
vez que se trata de zonas bastante intervencionadas. Os montados de azinho e/ou sobro e as cortinas
ripícolas de freixos são, para a generalidade da fauna, as zonas de ocupação mais relevante, pelo habitat
de abrigo que providenciam e pela possibilidade de constituírem áreas de atravessamento para a
dispersão da fauna.
Foi elaborada uma Carta de Sensibilidade Ecológica, para a Central Solar Fotovoltaica e o corredor
atravessado pela Linha Elétrica de Evacuação, onde além de se identificarem os habitats de montado de
azinho e/ou sobro com Sensibilidade Média, também se atribui a mesma categoria às faixas ripícolas de
freixos abrangidos pelo buffer de 50 m.
Devido a sobreposição do projeto com uma área categorizada como área muito critica para aves
estepárias, categorizou-se, igualmente, com Sensibilidade Média, o habitat “Pastagem”. As charcas
também possuem algum valor como local de refúgio e alimentação para a fauna, pelo que foram também
classificados com “Sensibilidade Media”.
Dada a reduzida relevância relativa dos restantes habitats, os mesmos foram categorizados com
Sensibilidade Baixa.
5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O EIA identifica adequadamente os impactes sobre os habitats, onde se destaca que o impacte sobre o
montado e as azinheiras isoladas se pode classificar de negativo, direto, certo, permanente, local,
irreversível, de reduzida magnitude e pouco significativo, atendendo ao carácter marginal desta afetação.
Também há que assinalar os impactes nas áreas afetas a pastagens onde, embora a sensibilidade ecológica
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relativa à vegetação possa ser baixa, a relativa ao habitat deve ser considerada média ou média-alta pela
sua localização na zona crítica para as aves estepárias (podendo mesmo funcionar como zona de dispersão
entre as ZPE).
Tal como consta no EIA, considera-se que a artificialização desta paisagem rural poderá alterar o elenco
faunístico, ao nível da avifauna, resultando num impacte global negativo, indireto, provável, permanente,
local, irreversível, de magnitude moderada, mas pouco significativo. Salienta-se, porém, a presença de
habitats similares aos existentes nas áreas afetadas que poderão servir de alternativa à avifauna.
No caso da linha elétrica o atravessamento de áreas de quercíneas e de cursos de água gera impacte
negativo, permanente, irreversível, de magnitude moderada, pouco significativo (para as espécies mais
comuns) a significativo (para espécies ameaçadas) e minimizável através da correta sinalização da linha.
Relativamente à fase de desativação da Central Solar, as principais ações geradoras de impactes estão
intimamente relacionadas com o desmantelamento dos módulos fotovoltaicos e das infraestruturas
anexas, e com o aumento da movimentação de máquinas, veículos e pessoas implicando a destruição das
comunidades florísticas existentes na área de trabalho, assim como das existentes na sua imediação. Os
impactes resultantes da desativação desta infraestrutura serão idênticos aos causados no decorrer da sua
fase de construção, mas com menor significado e magnitude, e que decorram durante um período de
tempo inferior. A recuperação das áreas afetadas pela exploração trará impactes positivos, significativos.
Espécie Invasoras
De acordo com informação constante no EIA, foram identificadas 5 espécies invasoras no interior ou
imediações da área de intervenção listadas no Anexo II - Decreto-Lei n.o 92/2019, de 10 de julho,
nomeadamente a Acácia (Acacia dealbata), a Cana (Arundo donax), a Boas-noites (Oxalis pes-caprae), a
Figueira-do-inferno (Datura stramonium) e a Avoadinha (Conyza canadensis).
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Os impactes associados às infraestruturas do projeto para o fator “Uso do Solo” fazem-se sentir desde a
fase de construção e perduram durante a fase de exploração, estando associados à presença física da
Central Solar e das Linhas Elétricas, nomeadamente:


negativo, direto, certo, permanente, local, irreversível, de reduzida magnitude e pouco
significativo, no fator Sistemas Ecológicos (atendendo ao carácter marginal da afetação) sobre os
habitats, designadamente sobre o montado e as azinheiras isoladas. Prevê-se que a afetação de
montado é residual (cerca de 0,2 ha, correspondendo a 0,21% da área total intervencionada,
sendo limitada ao sob coberto, não se prevendo cortes de árvores em povoamentos, apenas a
exemplares isolados, devendo o projeto ter parecer de autorização prévia do Instituto de
Conservação da Natureza e Florestas, I.P. (ICNF, I.P.), nos termos do disposto no Decreto-Lei n.º
169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30
de junho;



negativo, permanente, irreversível, de magnitude moderada, pouco significativo (para as
espécies mais comuns) no fator Sistemas Ecológicos e decorrente do atravessamento de áreas de
quercíneas e de cursos de água pelo corredor da linha elétrica, a significativo (para espécies
ameaçadas) e minimizável através da correta sinalização da linha;



negativo, indireto, provável, permanente, local, irreversível, de magnitude moderada, mas pouco
significativo, na avifauna, resultado da artificialização da paisagem de caráter rural que poderá
induzir a uma alteração do elenco faunístico;

5.7.3. CONCLUSÃO
Face ao exposto, considera-se que o projeto poderá merecer parecer favorável, condicionado contudo ao
cumprimento das Condicionantes, dos Elementos a Entregar, das Medidas de Minimização e dos Planos
de Monitorização, constantes do final do presente parecer.
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5.8.

AMBIENTE SONORO

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Verifica-se que o projeto da Central Solar e a respetiva área de potencial influência acústica se inserem
em terrenos afastados de habitações, encontrando-se as mais próximas a mais de 450 m de distância da
Central.
A caracterização da situação de referência utilizou mapas municipais de ruído, verificando-se que o
ambiente sonoro na área de intervenção é pouco perturbado (Lden ≤ 55 dB(A) e Ln ≤ 45 dB(A)), sendo a
principal fonte sonora relevante o tráfego rodoviário da EN372. Verifica-se ainda o cumprimento dos
valores limite legais aplicáveis.
5.8.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.8.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Nesta fase os impactes negativos estimados serão temporários, de magnitude reduzida e pouco
significativos uma vez que:


muito embora possam ser gerados níveis da ordem de 65 dB(A) a uma dezena de metros da frente
de obra da Central, esse valor sofrerá atenuações superiores a 30 dB(A) até ao local onde se situam
as habitações (a 450 m) pelo que não constituirão incómodo para os residentes;



se estima que o tráfego de acesso à obra, circulando essencialmente pela EN372, seja reduzido,
pelo que o ambiente sonoro médio se assemelhará ao atual.

5.8.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Os impactes negativos estimados para a fase de exploração serão de magnitude reduzida e pouco
significativos uma vez que:


a fase de exploração da Central será caracterizada essencialmente pela operação dos painéis
fotovoltaicos e pelo posto de corte (inserido num edifício) e tipicamente não tem emissão sonora
relevante para o exterior;



embora as LMAT (Linha de evacuação e linha de interligação à subestação de Estremoz) possam
emitir ruído particular causado pelo efeito de coroa (que ocorre em determinadas condições
atmosféricas), os níveis máximos estimados serão ≤ 40 dB(A) a partir dos 100 m, distância a partir
da qual se situam algumas habitações dispersas. Assim, os limites regulamentares serão
cumpridos, uma vez que o critério de incomodidade não será aplicável e se cumprirá o valor mais
restritivo de exposição de 45 dB(A), a ser observado em zonas sensíveis no período noturno.

5.8.3. CONCLUSÃO
Concordam-se com as medidas de minimização referidas no EIA, excetuando a menção à possível
solicitação de LER na fase de obra, uma vez que os trabalhos construtivos devem ocorrer apenas em
período diurno, de dias úteis, por forma a evitar incómodos aos habitantes locais.
Face ao exposto, considera-se que poderá ser emitido parecer favorável condicionado ao projeto.
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5.9.

PAISAGEM

5.9.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
5.9.1.1

ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DA PAISAGEM

A Paisagem compreende uma componente estrutural e funcional, sendo esta avaliada pela identificação
e caracterização das Unidades Homogéneas, que a compõem. Em termos paisagísticos e de acordo com o
Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da Paisagem em Portugal Continental” de
Cancela d'Abreu et al. (2004), a Área de Estudo a uma escala regional (macroescala) insere-se no Grupo
de Unidades de Paisagem (macroestrutura): Grupo P – Alto Alentejo e, marginalmente, Grupo R – Alentejo
Central. Dentro destes grupos, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Peneplanície do Alto Alentejo”
(n.º 89) e, marginalmente, na Maciço Calcário: Estremoz-Borba-Vila Viçosa (n.º 100), respetivamente.
As componentes do Projeto localizam-se no “Grupo P – Alto Alentejo” e dentro deste grupo, insere-se na
Grande Unidade de Paisagem “Peneplanície do Alto Alentejo” (n.º 89) e na Subunidade “Mosaico
Agroflorestal”. No caso da linha elétrica aérea a 400kV a mesma atravessa du 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 P – Alto Alentejo e, marginalmente, Grupo R – Alentejo Central. Dentro destes
grupos, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Peneplanície do Alto Alentejo” (n.º 89) e,
marginalmente, na Maciço Calcário: Estremoz-Borba-Vila Viçosa (n.º 100), respetivamente.
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As componentes do Projeto localizam-se no “Grupo P – Alto Alentejo” e dentro deste grupo, insere-se na
Grande Unidade de Paisagem “Peneplanície do Alto Alentejo” (n.º 89) e na Subunidade “Mosaico
Agroflorestal”. No caso da linha elétrica aérea a 400kV a mesma atravessa duas subunidades: “Mosaico
Agroflorestal” e numa pequena extensão, “Florestas de Sobro e Azinho”.as subunidades: “Mosaico
Agroflorestal” e numa pequena extensão, “Florestas de Sobro e Azinho”.
5.9.1.2

ANÁLISE VISUAL DA PAISAGEM

A Paisagem compreende também uma componente cénica, caracterizada com base em três parâmetros:
Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual. No que respeita a esta análise, a Área de Estudo
(buffer de 3km) de acordo com a cartografia, define-se da seguinte forma:
O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: Qualidade
Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade Visual da Paisagem. Os mesmos são passíveis de
representação gráfica em cartografia e que se passam a caracterizar. A Área de Estudo temm cerca de
11.843ha.
Qualidade Visual da Paisagem (QVP)
De acordo com a Carta de Qualidade Visual, apresentada no EIA, grande parte do território delimitado
pela Área de Estudo é classificado como apresentando Qualidade Visual “Média”, representando cerca de
69%. As áreas com Qualidade Visual “Elevada” estão essencialmente associadas a planos de água, florestas
e SAF de quercíneas, principais ribeiras, vegetação ripícola e várzeas, entre outras ocupações como vinhas,
afloramentos rochosos mais expressivos, montes e herdades com potencial interesse paisagístico (pela
sua arquitetura, estrutura e posição na paisagem) e as várzeas com maior definição (e que contrastam
positivamente com as pastagens mais comuns e disseminadas).
A área de implantação da Central fotovoltaica, e componentes associadas, incluindo a Subestação, assim
como a linha elétrica e a localização dos respetivos apoios inserem-se em área considerada como tendo,
predominantemente, Qualidade Visual “Média”. No caso da Herdade de Santas a mesma encerra ainda,
no seu seio, uma área que revela Qualidade Visual “Elevada”. No entanto, quer a Herdade da Penuzinha
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quer a Herdade de Santas têm os seus limites físicos, maioritariamente, adjacentes a áreas que revelam
Qualidade Visual “Elevada”. No caso da linha elétrica aérea a mesma atravessa umas pequenas áreas
consideradas como tendo Qualidade Visual “Elevada”.
Capacidade de Absorção Visual (CAV)
Grande parte do território em estudo caracteriza-se por apresentar Capacidade de Absorção “Elevada”
que corresponde, sensivelmente, e maioritariamente à zona central da Área de Estudo.
A área de implantação da Central Fotovoltaica insere-se em área que se considerada como tendo
Capacidade de Absorção Visual, predominantemente, “Elevada”. No caso da Herdade da Penuzinha e
componentes associadas, incluindo a Subestação, a mesma localiza-se integralmente nesta classe
enquanto a Herdade de Santas revela ainda uma área expressiva da classe de “Média” e muito,
pontualmente, “Baixa”.
No caso da linha elétrica aérea, a mesma atravessa áreas que, maioritariamente, se integram na classe de
“Elevada”. Pontualmente, cruza com áreas de “Média”.
Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP):
Grande parte do território definido pela Área de Estudo situa-se na classe de Sensibilidade Visual “Baixa”
de acordo com a Carta apresentada. As áreas que revelam maior sensibilidade visual situam-se em redor
das povoações de Santo Aleixo e São Lourenço de Mamporcão. No caso da povoação de Orada a mesma
e sua envolvente situa-se em área de “Média”.
A área de implantação da Central Fotovoltaica e componentes associadas, incluindo a Subestação, assim
como a linha elétrica e a localização dos respetivos apoios inserem-se em área considerada como tendo,
predominantemente, Sensibilidade Visual “Baixa”.
No caso da Herdade da Penuzinha e componentes associadas, incluindo a Subestação, toda a sua área
interior se situa na classe de Sensibilidade Visual “Baixa” enquanto que, no caso da Herdade de Santas
sobrepõe-se, predominantemente, a área da referida classe, mas encerra no seu interior áreas de “Média”
e, pontualmente, de “Baixa”.
No caso da linha elétrica aérea a mesma atravessa umas pequenas áreas que se integram nas classes de
“Média” e de “Elevada”.
5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
5.9.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Impactes estruturais
São impactes associados às áreas de implantação dos sectores dos painéis fotovoltaicos, postos de
transformação assim como à abertura de novos acessos e de valas. Nem todos as referidas componentes
têm igual impacte, fundamentalmente sobre a vegetação. A implantação da Central implicará uma perda
de área agrícola ainda significativa.


Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo - Desmatação
- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível,
reduzida magnitude e pouco significativo (Herdade da Penuzinha, Herdade de Santas e faixa de
proteção da linha elétrica aérea a 30kV e a 400kV).



Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação
- Central Fotovoltaica: Impacte negativo, direto, certo, local, permanente, irreversível, baixa
(Herdade da Penuzinha) a média (Herdade de Santas) magnitude e pouco significativo (Herdade
da Penuzinha e faixa de proteção da linha elétrica aérea a 30kV e a 400kV) a significativo (Herdade
de Santas).
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Alteração da topografia
- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário a permanente, reversível a irreversível,
reduzida magnitude e pouco significativo (Herdade da Penuzinha (incluindo a Subestação),
Herdade de Santas e faixa de proteção da linha elétrica aérea a 30kV e a 400kV).

Impactes visuais
No que se refere a impactes visuais, durante a Fase de Construção, de acordo com a bacia visual potencial
gerada em separado para as duas áreas correspondentes às Herdades da Penuzinha e de Santas e para os
apoios da linha elétrica aérea, verifica-se que se projetarão sobre Observadores Permanentes,
Temporários e sobre áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”.
Nesta fase, considera-se que o impacte visual negativo será progressivamente percecionado, sobretudo,
com o aumento da área de painéis e construção/montagem, em altura, dos apoios da linha elétrica aérea.
Ou seja, numa fase inicial as ações de desmatação, de desflorestação e de nivelamento do solo não terão
uma expressão significativa, em si mesma, sobretudo, se for mantida uma faixa de vegetação arbórea de
olival e de outras espécies existentes ao longo da N372, no caso particular das intervenções que ocorrerão
na Herdade de Santas. A sua perceção advirá, sobretudo, dos níveis de poeiras que se possam formar
durante as referidas ações.
Apenas, na fase de implantação dos painéis, com o aumento de área ocupada pelos mesmos, se registará
um crescendo do impacte visual negativo, que se acentuará com a visão de conjunto da superfície destes,
que atingirá o máximo com o término da sua montagem integral da central, tal como se verificará para a
montagem em altura dos apoios da linha elétrica aérea.
Os impactes visuais negativos projetam-se sobre Observadores Permanentes e Temporários e sobre as
áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”.
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Ao nível dos “Observadores Permanentes” associados às povoações poderá registar-se, potencialmente,
a perceção do desenvolvimento da obra a partir de Santo Aleixo e de Orada e no caso dos observadores
que se encontram dispersos destaca-se a Quinta da Horta Nova, que justifica maiores níveis de
preocupação a este nível.
No caso da linha elétrica aérea os impactes projetam-se sobre a povoação de S. Lourenço de Mamporcão
não se registando para as restantes, impactes desta natureza. Neste caso, a distância entre os últimos
apoios e o pórtico P2 situam-se acima de 1km pelo que o impacte visual não se considera como sendo
significativo. No entanto, são várias as habitações, ou Observadores Permanentes, que se distribuem pela
Área de Estudo, a diversas distâncias, com algumas a situarem-se muito próximas da localização prevista
para os apoios. Destacam-se os apoios que terão maior impacte visual negativo significativo resultante
dos trabalhos de montagem e ações de máquinas associadas: Apoio 4, 5, 6, 7, 12, 13 e 14.
No caso dos “Observadores Temporários”, nesta fase, o impacte visual negativo far-se-á, sobretudo, sobre
a N372, sobretudo, os que têm origem na Herdade de Santas. No caso da linha elétrica aérea é sobre a via
do IP2 que se farão sentir. Contudo, ainda que os impactes visuais negativos sejam, potencialmente,
percecionáveis, a distância que separa a referida via e a diretriz da linha, acima dos 2km, determinará que
os mesmos não tendam para significativo.
Relativamente às áreas de Qualidade Visual “Elevada” é sobre as áreas desta classe que se desenvolvem
adjacentemente quer à Herdade da Penuzinha (Subestação incluída) quer à de Santas que se fará surtir o
efeito de um impacte visual negativo. Sobre estas, o impacte poder-se-á considerar como tendendo para
significativo. No que se refere à linha elétrica aérea os impactes visuais negativos com a montagem em
altura irão projeta-se, potencialmente, sobre a grande maioria das áreas que integram a classe de
Qualidade Visual “Elevada”. O impacte terá uma magnitude elevada e tenderá para significativo no caso
das áreas que se situam mais próximo da linha, em concreto, dos apoios 1, 2, 3, 11, 12, 13 e 14.
Ao nível dos impactes visuais consideram-se como impactes a expressão visual do desenvolvimento das
diversas ações que vão decorrendo durante a Fase de Construção e que, no seu conjunto, se expressam
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num impacte visual que habitualmente se designa por “Desordem Visual”. Dentro deste destacam-se,
sobretudo, a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e que se reflete na diminuição da
visibilidade, sobretudo localmente, e a montagem das estruturas, também ela percecionada a maiores
distâncias, impacte este que é reforçado pela presença de gruas de apoio à montagem em altura.


Desordem visual: decorrente das diversas ações - circulação de veículos e de outra maquinaria
pesada envolvidos no transporte de equipamento e materiais, execução dos caminhos e valas –
aterros, terraplenos e escavação - desmatação, desflorestação e transporte de resíduos florestais,
montagem dos equipamento e dos apoios da linha elétrica aérea assim como da própria - que
terão lugar, de forma dispersa, pelas diversas áreas de intervenção, podendo as mesmas ocorrer
em simultâneo, ou seja, sobrepor-se temporalmente. No seu conjunto contribuem
temporariamente para a perda de qualidade cénica do local.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida a média
magnitude e pouco significativo (Observadores Temporários da N372 no caso da Herdade de
Santas e apoios da linha) a significativo (sobre os trabalhadores em ambas as herdades e, no caso
da linha, áreas incluídas na classe de Qualidade Visual “Elevada” junto aos apoios 1, 2, 3, 11, 12,
13 e 14).



Diminuição da visibilidade: devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de
desmatação, desflorestação e movimento de terras - escavação e aterros - de
terraplenos/nivelamentos, valas e de acessos e circulação de veículos pesados, ou não. A
formação destas poeiras será, sobretudo, decorrente, da compactação e, consequente,
pulverização do solo vivo devido a inúmeras e repetidas passagens de máquinas e veículos sobre
os mesmos locais. Se se realizarem várias frentes de obra a par de uma não gestão cuidada da
circulação, repetida, de veículos e do estado das vias e, sobretudo, se cumulativamente
decorrerem em tempo seco e ventoso, a magnitude da sua propagação será tanto maior quanto
mais seco se apresentar o tempo e, cumulativamente, se registarem ventos desfavoráveis.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, reduzida magnitude e
pouco significativo (apoios da linha) a significativo (sobre os trabalhadores presentes na obra e
sobre a N372 pela proximidade à Herdade de Santas).

5.9.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Impactes visuais das componentes do Projeto
Durante esta fase, os impactes decorrem fundamentalmente do carácter visual intrusivo e permanente
das alterações introduzidas na Fase de Construção, 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 de olival, 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, conduzirá a uma
alteração visual significativa ao nível da perda de valor cénico natural da paisagem dada a sua expressão
visual artificial e extensão.
Central Fotovoltaica
No que se refere a impactes visuais, durante a Fase de Exploração, de acordo com a bacia visual potencial
gerada em separado para as duas áreas correspondentes às Herdades da Penuzinha e de Santas, verificase que:
Herdade de Santas
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Os impactes se projetam sobre uma área significativa da Área de Estudo, de um extremo ao outro,
predominantemente, segundo uma direção SO-NE. Verifica-se que o impactes visual negativo se projetará
sobre Observadores Permanentes, Temporários e sobre áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”.


Observadores Permanentes: Serão percecionados por um número muito reduzido no que se
refere aos que ocorrem dispersos pelo território, mas que, dos quais importa destacar a Quinta
da Horta Nova, sobre a qual os impactes que sobre esta se projetam deverão ser aferidos após a
conclusão da Central Fotovoltaica. No que se refere às povoações que encerram um muito maior
número de observadores destacam-se as povoações de Santo Aleixo e de Orada.



Observadores Temporários: o impacte incide, sobretudo, sobre as vias IP2, N372 e sobre a estrada
que atravessa a povoação de Orada.



Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: No que se refere às áreas que são afetadas na sua
integridade visual, e que se consideram incluídas nesta classe verifica-se que as afetações são,
relativamente, marginais. Não se regista elevados níveis de sobreposição entra a bacia visual e as
referidas áreas.

Herdade da Penuzinha
Os impactes se projetam sobre uma área ainda significativa da Área de Estudo, sensivelmente,
representado cerca de dois terços desta: parte central e parte mais a Sudoeste. A bacia visual apresentase, contudo, muito fragmentada. Os impactes visuais negativos irão projetar-se sobre Observadores
Permanentes, Temporários e sobre áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”.
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Observadores Permanentes: apenas se regista impactes visuais sobre um número muito reduzido
de observadores que se encontram dispersos pelo território. Em termos de povoações existentes
não haverá afetação visual de acordo com a bacia visual apresentada.



Observadores Temporários: o impacte incide, sobretudo, sobre a via IP2 e sobre a estrada que
atravessa a povoação de Orada.



Áreas de Qualidade Visual “Elevada”: No que se refere às áreas que são afetadas na sua
integridade visual, e que se consideram incluídas nesta classe verifica-se que as afetações são,
relativamente, marginais. Haverá afetação visual das áreas desta classe que se localizam
adjacentemente à herdade e outras que ocorrem na direção do extremo SO da Área de Estudo.
Não se regista, contudo, elevados níveis de sobreposição entre a bacia visual e as referidas áreas,
ou seja, não deverá ocorrer “contaminação” visual significativa destas áreas.

Numa apreciação global do impacte visual negativo associado à presença da Central Fotovoltaica e
restantes componentes, durante a Fase de Exploração, considera-se:
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, baixa magnitude e pouco
significativo (cada uma das herdades individualmente) a significativo (conjunto das duas Herdades,
sobretudo, devido à afetação da integridade visual das áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”).
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, 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
ser utilizados terão altura variável, sensivelmente, entre os 28m e 66m, pelo que nem todos determinarão
impactes visuais negativos de igual magnitude e significância.
Observadores Permanentes
Os impactes visuais negativos, sobretudo, dos últimos apoios (Ap13= 46m, Ap14=66m, Ap15=46m e
Ap16=41m) e do pórtico P2 (28m), projetam-se sobre a povoação de S. Lourenço de Mamporcão mas
dadas as distâncias, em cerca de 1km, não se considera como sendo significativo. No entanto, ocorrem
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várias habitações que se localizam muito próximas da posição prevista para os apoios 4, 5, 6, 7, 12, 13 e
14. Neste caso, os referidos apoios determinam impactes muito significativos.
- Impacte negativo, direto, certo, imediato, permanente, irreversível, local, reduzida magnitude e
significativo (4 e 7) a muito significativo (5, 6, 12, 13 e 14).
5.9.3. IMPACTES CUMULATIVOS
Consideram-se como sendo geradores de impactes cumulativos, a presença na Área de Estudo 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. Se se considerar
componente a componente do Projeto em avaliação, ter-se-á impactes cumulativos:


A futura central de Vale Zebro, a NO da povoação de Orada e a nascente da Subestação, e que
deverá ter uma área de implantação próxima da herdade da Penuzinha.



Subestação em avaliação com a Subestação de Estremoz existente.



Da linha de 400kV com as linhas existentes e, atualmente, ligadas à Subestação de Estremoz.

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, incluindo a Subestação, dado o
afastamento entre esta e os restantes projetos existentes.
No que se refere à linha elétrica aérea, apesar da atual contaminação visual da Paisagem pelas linhas
elétricas aéreas existentes, já acima referidas, 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”. 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 do território significativas. Relativamente aos observadores as linhas são responsáveis
pelo seccionamento/compartimentação do campo de visão e intrusão visual na Paisagem,
particularmente, devido aos apoios, dado o seu desenvolvimento em altura, ou expressão vertical. A linha,
que virá a desenvolver-se dentro do corredor proposto e em avaliação, não configurará, globalmente, um
impacte visual negativo cumulativo sobre observadores que se considere como tendo elevada magnitude
e como sendo significativo. Contudo, alguns dos apoios revelam impactes significativos a muito
significativos sobre Observadores Permanentes mais isolados, ou seja, que se localizam fora das
povoações.
No presente caso, os impactes, em termos de acréscimo, serão em tudo idênticos aos referidos para o
próprio Projeto, dada a sua maior expressão, comparativamente aos existentes ou mesmo previstos.
Nestes termos, poder-se-á considerar que o presente projeto em avaliação passa a ser o projeto iniciador
da artificialização maior da Área de Estudo. As alterações previstas, independentemente de serem menos
ou mais percecionados visualmente ou de determinarem maior ou menor perda de áreas com Qualidade
Visual “Elevada” ou mesmo “Média”, determinam uma transformação ainda significativa em termos da
Área de Estudo, em termos de artificialização da Paisagem, dada a sua área de ocupação a par do
desaparecimento da respetiva área agrícola, ainda que de uma ocupação temporária em cada ano, e de
culturas/vegetação arbóreas.
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.

“Central Solar de Santas”, projeto de execução

55

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3345

5.9.4. CONCLUSÃO
O Projeto da Central Fotovoltaica de Santas, apresenta-se na qualidade de Projeto de Execução e tem a
sua localização distrito de Portalegre, em território dos concelhos de Monforte e de Borba,
correspondendo a área de implantação a duas parcelas de terreno descontínuas, distanciadas de 1,3 km.
A parcela de maior área (269 ha) localiza-se no concelho de Monforte, freguesia de Santo Aleixo,
integrando-se na Herdade de Santas. A outra parcela, de menor área (87,6 ha), localiza-se a sudoeste da
primeira, no concelho de Borba, freguesia da Orada, e insere-se na Herdade da Penuzinha.
A Central Solar Fotovoltaica de Santas terá uma potência nominal de ligação à rede de 150 MW e uma
potência instalada de 180 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, à tensão nominal de 400 kV, com cerca de 4,86 km.
Esta linha liga à Subestação de Estremoz (ponto de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público SESP), propriedade da REN e localizada no concelho de Estremoz.
Da avaliação acima exposta considera-se que o Projeto é gerador de impactes negativos de várias
magnitudes e significâncias. No presente caso, registam-se situações significativas, apenas ao nível visual,
devidamente identificados. Alguns dos impactes são de natureza temporária outros permanecerão no
tempo. Há impactes sobre Observadores Permanentes e sobre Observadores Temporários, assim como
sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada”, quer na Fase de Construção quer na Fase de Exploração.
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No caso da Central Fotovoltaica é, pela sua dimensão, a componente do Projeto com maior relevo, em
termos de impacte negativo. A sua construção determina, de forma irreversível/permanente a perda física
de valores/atributos visuais naturais numa área significativa de cariz agrícola substituindo-os por um
“manto” de painéis solares, quase de forma contínua, que, no caso da eliminação do olival existente na
Herdade de Santas, se revela como um impacte que tende para significativo ao nível estrutural. Desta
transformação decorre, consequentemente, uma perda de qualidade cénica de uma área de significativa
dimensão e, simultaneamente uma introdução de uma elevada artificialidade na Paisagem em presença,
em termos da própria Área de Estudo.
Os impactes negativos são, sobretudo, de natureza visual e fazem-se sentir sobre Observadores
Permanentes e Temporários assim como sobre as áreas consideradas como tendo Qualidade Visual
“Elevada”. Para ambas as fases, Construção e Exploração, destacam-se as situações mais significativas e
que são, neste caso, idênticas:
•

Observadores Permanentes – Quinta da Horta Nova e habitações mais próximas dos apoios - 4, 5,
6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 e 15 - da linha.

•

Observadores Temporários – N372.

•

Afetação da integridade visual de áreas da classe de Qualidade Visual “Elevada”


Central e Subestação: sobretudo áreas de montado adjacentes à Herdade da Penuzinha e à
Herdade de Santas.



Linha elétrica: sobretudo áreas de montado.

Em termos de impactes cumulativos, considera-se que o Projeto constitui um impacte significativo em
termos de artificialização física e visual da Paisagem. Os impactes, em termos de acréscimo, serão em tudo
idênticos aos referidos para o próprio Projeto, dada a sua maior expressão, comparativamente aos
existentes ou mesmo previstos. Nestes termos, poder-se-á considerar que o presente projeto em
avaliação passa a ser o projeto iniciador da artificialização maior da Área de Estudo.
No que se refere à minimização dos impactes visuais negativos gerados pela Central e Subestação poderão
ser minimizados através da manutenção e constituição/reforço de uma cortina arbóreo-arbustiva
perimetral solução integrada no Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Central Fotovoltaica de Santas.
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Face ao exposto, considera-se que o projeto poderá merecer parecer favorável, condicionado contudo à
implementação do conjunto das medidas de minimização que constam no presente parecer.

5.10. PATRIMÓNIO
5.10.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
No que diz respeito ao fator ambiental Património Cultural, o Relatório Técnico do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) refere que se procedeu à «inventariação de ocorrências de bens culturais, através das
informações recolhidas em pesquisa documental», que recorreu a «fontes bibliográficas, relatórios de
outros trabalhos que tenham incidido na área de estudo deste Projeto, cartografia, instrumentos de
gestão territorial e bases de dados de existências do domínio do património cultural». Apresenta no
Na sequência do pedido de elementos efetuado na fase de verificação da conformidade do EIA foi
apresentado uma nova versão corrigida do Relatório Técnico, datada de julho de 2020. No Anexo 11
apresenta o Relatório de Trabalhos Arqueológicos elaborado na sequência destes trabalhos.
O EIA considerou «uma pequena área de enquadramento histórico (em torno das parcelas onde vão ser
implantados os painéis fotovoltaicos e ao longo das linhas elétricas), que tem a finalidade de facilitar a
integração dos elementos patrimoniais eventualmente registados nas prospeções arqueológicas».
Define que a «área de incidência do Projeto corresponde à zona de implantação da Central Solar
Fotovoltaica (parcela de 269 ha na Herdade de Santas e parcela de 87,6 ha na Herdade da Penuzinha) e
das linhas elétricas (faixa de terreno com 100 m de largura, com cerca de 1.026 m de extensão no caso da
Linha Elétrica de Ligação, e 4.8 km de extensão no caso da Linha Elétrica de Evacuação de Energia)».
Foi considerada como área de impacte direto a «área efetivamente ocupada pelos painéis, pelas
subestações, pelas valas de cabos, pelo edifício de comando e pelos acessos», ficando a «área de impacte
indireto corresponde a uma faixa de terreno com 50 m, estabelecida a partir do limite da área de
incidência de Projeto».
Para o corredor da Linha Elétrica de Evacuação, a área de afetação direta considerada «corresponde à
zona de implantação dos apoios, mais concretamente um círculo com 25 m de diâmetro», sendo referido
que no caso de «desmatação do terreno, cortes ou podas da vegetação, consiste num corredor com 25 m
de largura centrado ao eixo da linha». Para aqui, a área de afetação indireta considerada pelo EIA
corresponde a um «corredor entre 25 m a 100 m de largura, centrado ao eixo da linha elétrica», permitirá
«servir para sinalizar todos os potenciais impactes negativos diretos, que poderão eventualmente ocorrer
durante o decorrer da empreitada, mais concretamente na abertura de acessos às frentes de obra, na
desmatação do terreno e na movimentação de máquinas».
Refere as três etapas iniciais deste estudo, designadamente, uma relativa ao planeamento e levantamento
bibliográfico de toda a informação disponível, outra concernente à realização de prospeção arqueológica
sistemática «no local previsto para a implantação dos painéis fotovoltaicos (mais equipamentos
associados)», e uma terceira que compreende a prospeção arqueológica sistemática do corredor da linha
elétrica numa «faixa de terreno com 100 m de largura e cerca de 1.0 km de extensão na Linha Elétrica de
Ligação, mais 4.83 km de extensão na Linha de Evacuação de Energia».
A estas três fases pode acrescentar-se uma quarta decorrente do pedido de elementos adicionais relativa
à definição e apresentação do plano ou rede de acessos à obra de construção das duas linhas de ligação
elétrica (30 kV e 400 kV).
A presente versão do Relatório Síntese (p. 180) informa que «veio a ocorrer ajuste no traçado final da
linha elétrica de evacuação a 400 kV, com a passagem de 17 para 16 apoios, com mudanças pontuais na
localização de alguns dos apoios», e que por outro lado, «procedeu-se à definição dos acessos aos apoios
desta linha elétrica, bem como aos trajeto para, em fase de obra aceder também aos locais de implantação
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dos apoios da linha elétrica de ligação a 30 kV», o que suscitou «novos trabalhos de prospeção
arqueológica sistemática, tendo sido produzida uma Adenda ao Relatório dos Trabalhos Arqueológicos,
que se reproduz no Anexo 12» (Anexo 12 – Trabalhos Arqueológicos Complementares, Volume III – Anexos
Técnicos; Desenho 1 e Desenho 2, Volume IV - Peças Desenhadas).
Estes trabalhos complementares não levaram à identificação de novas ocorrências com interesse
patrimonial.
Do enquadramento histórico apresentado salientam-se os seguintes aspetos relativamente ao contexto
patrimonial da área de implantação do projeto que o «vestígio de povoamento mais antigo no território
das freguesias atravessadas pela área de enquadramento histórico encontra-se no extremo Norte da
União de Freguesias de São Lourenço de Mamporcão e São Bento de Ana Loura» onde se conhece o
povoado da Bacoreira (CNS 16998) que datará do Neolítico final (c. 3800-3000 a. C.) e/ou Calcolítico (c.
3000-2000 a. C.). O povoado da Bispa e a Anta da Bispa (n.º 6 e n.º 5, respetivamente), «enquadram-se
presumivelmente neste largo intervalo temporal, mas a informação disponível sobre os mesmos é
ínfima». Salienta que na base de dados do património arqueológico da DGPC, Endovélico, encontra-se
cartografados «26 vestígios arqueológicos no território destas cinco freguesias atribuíveis a este intervalo
de tempo: 14 monumentos megalíticos, um conjunto de gravuras rupestres (CNS 29807 - Poço dos
Moleiros), oito locais de povoamento e uma presumível necrópole (CNS 32537 - Bacoreira VI)». Da Idade
do Ferro (c. 800-200 a. C.) encontram-se referenciados cinco sítios arqueológicos, dos quais o «mais
próximo da área de estudo, o Castelo Velho de Veiros, encontra-se a cerca de 1000 metros, em território
dana antiga freguesia de São Bento de Ana Loura».
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O Castelo Velho de Veiros, que terá sido ocupado entre o séc. V e meados do séc. I a. C., que possivelmente
poderá ter sido ocupado por uma guarnição romana, insere-se, à época, numa rede dispersa de ocupações
médias junto das principais linhas de água e serras. Ainda no séc. I a. C. será abandonado, distribuindo-se
eventualmente a «população por pequenas ocupações dispersas pelo campo».
Refere aqui a introdução no período romano de um «novo modelo de exploração do território, que
carateriza a romanização plena do espaço rural, será implantado neste território definitivamente
“dominado”» que correspondem a domini, unidades de economia agro‑pecuária, do tipo villae, de que na
área de enquadramento histórico encontra-se, possivelmente, a villa designada por Casco (n.º 3), «tendo
em conta a dispersão de materiais aí observados». Indica ainda, que no caso da «localização do Monte do
Reguengo (n.º 21) estiver correta, então existirá aqui uma outra villa», bem como uma terceira «villa junto
ao limite Norte desta área, São Bento de Ana Loura».
Refere que o «povoamento parece voltar a desaparecer da área de enquadramento histórico após o
período romano, para voltar a reaparecer durante o período moderno, como a Herdade da Bispa e o sítio
arqueológico da Herdade da Chouriça 1 testemunham».
Quanto à localização das ocorrências patrimoniais identificadas em pesquisa documental o Relatório
Síntese refere que o «CNS 18570 - Monte do Reguengo (n.º 21) encontra-se localizado pelo Endovélico e
pelo PDM de Estremoz, a Sudeste de São Lourenço de Momporcão, no território da União de Freguesias
de São Lourenço de Momporcão e São Bento de Ana Loura, no limite da área de estudo». Indica que André
Carneiro localiza um sítio romano com o mesmo CNS, de «grandes dimensões junto ao Monte do
Reguengo, pequena construção que se encontra próximo da isolada igreja de S. Domingos de Ana Loura»,
devendo ser esta a localização correta.
Quanto ao povoado da Bispa e a Anta da Bispa (n.º 6 e n.º 5), estes «encontram-se inventariados no Anexo
I do PDM de Borba, mas não estão localizados na cartografia do PDM, não se encontram recenseados no
Endovélico», pelo que a proposta de localização «é meramente toponímica». Durante a visita da CA ao
local também não se conseguir verificar a existência desses eventuais vestígios, reconhecendo-se que a
plataforma é potencialmente propícia a este tipo de assentamento, o que só poderia ser confirmado se
justificasse uma campanha de sondagens arqueológicas no local, pelo que o mesmo deverá ser protegido
na fase de obra.
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Aliás, a análise dos topónimos recenseados na CMP 1:25.000 não permitiu identificar «topónimos com
potencial significado arqueológico na área de Projeto do empreendimento em estudo».
Igualmente a prospeção arqueológica sistemática efetuada em março e a realizada em julho, «na área
abrangida pelas duas parcelas da Central Solar Fotovoltaica de Santas e ao longo do corredor das linhas
elétricas (Linha Elétrica de Ligação e Linha Elétrica de Evacuação de Energia) e «às áreas das novas posições
de apoios da linha elétrica de evacuação de energia a 400 kV, bem dos acessos a todos os apoios desta
linha e dos percursos a usar durante a obra para os locais dos apoios da linha elétrica de ligação a 30 kV»,
«não revelaram a existência de ocorrências patrimoniais na área de incidência do Projeto, quer de
natureza arqueológica, quer arquitetónica ou etnográfica.
Convém salientar aqui, que dada a natureza dos vestígios arqueológicos, estes encontram-se muitas vezes
ocultos no solo e no subsolo.
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Figura 7.

Ocorrências patrimoniais face às várias componentes do projeto
(Fonte: EIA, Peças Desenhadas, n.º 16)

5.10.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O Relatório Síntese do EIA refere que a «metodologia de avaliação de impactes sobre bens do Património
Cultural fundamenta-se, no essencial, na aplicação das normas e recomendações inscritas nos
documentos “Termos de Referência para o descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte
Ambiental” (IPA, 2004) e “Metodologia de Avaliação de Impacte Arqueológico” (APA, 2009), acrescidas e
complementadas com adaptações resultantes de uma prática concreta desenvolvida nos últimos anos»,
remetendo para o Relatório dos Trabalhos Arqueológicos, apresentado na íntegra no Anexo 11.
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5.10.2.1 FASE DE CONSTRUÇÃO
Para a fase de construção preconiza o acompanhamento arqueológico preventivo durante as operações
que envolvam movimentações de terras. Considera necessário que, após a desmatação do terreno, se
proceda a nova prospeção arqueológica sistemática.
Relativamente ao elemento patrimonial n.º 7, na área da envolvente imediata da central, e que
corresponde a um complexo agrícola contemporâneo central, considera-se que o mesmo deverá ser
salvaguardado e registado para memória futura. No caso linha de ligação a 400 kV, identificou-se no
trajeto da mesma o elemento n.º 15, Azenha das Romeiras, que deverá ser salvaguardada. Na área onde
se encontra referido um achado isolado indeterminado, n.º 18, Herdade da Chouriça 3, esta deverá ser
objeto de atenção durante o acompanhamento arqueológico na fase de obra.
5.10.2.2 FASE DE EXPLORAÇÃO
Para a fase de exploração da Central Solar da Herdade de Santas e das respetivas linhas elétricas «não se
preveem impactes negativos (diretos ou indiretos)» em elementos patrimoniais, no entanto considera-se
ser necessário definir medidas preventivas, caso estas ações envolvam movimentações de terras.
O Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) da construção da Central Solar Fotovoltaica de
Santas, cuja implementação é da responsabilidade do Dono da Obra, terá como objetivo assegurar o
«cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a
fase de construção» e cuja «fiscalização abrange também o acompanhamento arqueológico».
5.10.3. CONCLUSÃO
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Consideram-se, na generalidade, adequadas as medidas preconizadas, que, no entanto, devem ser
complementadas por outras ou sofrer ajustes no faseamento e redação (ver capítulo final do presente
parecer).
Deste modo, e da análise do fator ambiental Património Cultural, considera-se que estão reunidos os
elementos indispensáveis para emissão de parecer favorável condicionado ao Projeto da Central Solar de
Santas, incluindo a Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV.
5.11. SAÚDE HUMANA
5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
No capítulo dedicado ao fator “Saúde Humana” o Estudo de Impacte Ambiental apresenta uma
caracterização sumária do perfil de saúde da população da área de intervenção e influência do projeto,
assim como a referência às estruturas de apoio e equipamentos de saúde existentes na envolvência.
Refere os principais indicadores sociodemográficos, de morbimortalidade e fatores ambientais
determinantes de saúde. Os valores apresentados têm como cenário base o Perfil Regional de Saúde
(ARSAlentejo.IP) e os dados do INE, ambos de 2018. Destaca-se o elevado índice de envelhecimento no
Alentejo Central e Norte Alentejano, a tendência de declino da taxa bruta de natalidade em ambas as
regiões; as doenças do aparelho circulatório como principal causa de morte e a hipertensão com a maior
percentagem de diagnósticos ativos nos cuidados de saúde primários.
Nos fatores ambientais determinantes de saúde o EIA caracteriza o clima e a qualidade do ar, a qualidade
da água e saneamento, o ambiente sonoro, as alterações climáticas e os campos eletromagnéticos. Não
há registo significativo de medições acima do limiar de referência para a proteção humana nos principais
poluentes (dióxido de enxofre, ozono, dióxido de azoto e partículas) e na área do saneamento básico as
taxas de cobertura nos concelhos de Borba, Estremoz e Monforte são elevadas.
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5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
O fator Saúde Humana pode ser influenciado pelos impactes associados a outros fatores analisados no
EIA, nomeadamente: Clima, Alterações Climáticas e Qualidade do Ar; Recursos Hídricos; Socioeconomia e
Ambiente Sonoro.
Na fase de construção haverá um aumento da emissão de poeiras e do nível de ruido resultantes da
movimentação de terras, principalmente no início da obra. Os impactes na qualidade do ar e no ambiente
sonoro não terão efeitos negativos significativos junto das populações mais próximas uma vez que estas
se localizam a uma distância razoável do local de obra.
Durante a fase de exploração os impactes negativos para a saúde humana resultam da exposição a campos
eletromagnéticos. No Projeto da Central Fotovoltaica de Santas, pelos valores previstos para os campos
elétricos e magnéticos, pela distância (100m) do recetor sensível mais próximo e também pelos resultados
obtidos na monitorização de projetos idênticos, não é expectável a existência de risco para a saúde
humana e das populações face à exposição aos campos eletromagnéticos.
No entanto, nesta fase não é de desconsiderar o “risco percebido” face à exposição aos campos
eletromagnéticos. Este risco pode ser muito diferente do risco determinado técnica e cientificamente,
mas acarretar potenciais consequências psicossociais negativas para a saúde das populações expostas
mais vulneráveis.
Na fase de desativação, surgem os mesmos impactes negativos para a saúde humana resultantes da
emissão de poeiras e aumento do ruido provocados pelo desmantelamento da Central Fotovoltaica. Estes
impactes são pouco significativos, temporários, reversíveis e de reduzida magnitude uma vez que as
populações mais próximas têm distância razoável ao local de obra.
Como impactes positivos para a saúde humana e das populações resultantes do projeto em estudo,
destacam-se o aumento temporário dos postos de trabalho e o estímulo à economia local durante a fase
de construção e desativação. Além disso o projeto, durante o seu tempo de vida, trará efeitos positivos
permanentes pelo contributo para a descarbonização da economia e redução dos gases poluentes.
Com a construção da Central Fotovoltaica de Santas e respetiva linha elétrica e pela capacidade instalada
de serviços e equipamentos de saúde existentes na região, não é expectável a existência de impactes
negativos na resposta de cuidados de saúde à população da área de intervenção e influência do projeto
em estudo.
5.11.3. CONCLUSÃO
No que diz respeito aos impactes na saúde humana o EIA cumpre com o disposto no Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro. Apresenta uma descrição sumária da intervenção, da identificação e
avaliação dos impactes positivos e negativos, bem como das medidas de gestão ambiental destinadas a
evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos.
Na fase de exploração, a mais importante exposição ambiental é aos campos eletromagnéticos emitidos,
sendo este o principal impacte a considerar na saúde humana e das populações. No Projeto da Central
Fotovoltaica de Santas os dados previsíveis para os campos elétricos e magnéticos cumprem os valores
estabelecidos no decreto-lei 11/2018 de 15 fevereiro.
No entanto, deverá ser preconizado:
•

Na fase de exploração, além da monitorização de eventuais queixas por parte da população,
deverão ser realizadas sessões de esclarecimento e informação para minimizar o “risco percebido”
à exposição aos campos eletromagnéticos. Todas estas medidas de minimização relacionadas com
o “risco percebido”, assim como o acompanhamento de eventuais consequências psicossociais
negativas, deverão constar em relatório síntese de periodicidade anual.

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável, condicionado à implementação
das medidas de minimização propostas.
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6.

SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS

As entidades que se pronunciaram, no âmbito da consulta efetuada enquanto entidades externas à CA,
referiram vários aspetos, dos quais se destacam:
6.1.

DIREÇÃO REGIONAL DA AGRICULTURA E PESCAS DO ALENTEJO

6.1.1. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO
Solos
A identificação da tipologia de solos presentes nas áreas de intervenção pelo projeto baseia-se na
classificação e cartografia de solos 1:50.000 da Carta de Solos de Portugal.
Na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica na Herdade de Santas estão presentes as seguintes
tipologias de solos:


Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex);



Solos mediterrâneos pardos de xistos ou gruvaques (Px);



Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx)

Na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica na Herdade da Penuzinha, estão presentes:
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Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex);



Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx).

No percurso da linha de ligação a 30 kV, estão presentes:


Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex).

No percurso da linha de evacuação de energia a 400 kV, estão presentes:


Litossolos (solos esqueléticos) de xisto ou grauvaques (Ex);



Aluviossolos modernos de textura mediana (A);



Solos de baixas (coluviossolos) de textura mediana (Sb).



Solos mediterrâneos pardos de xistos ou gruvaques (Px);



Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx).

Capacidade de uso do solo
A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial natural que os solos apresentam face às possíveis
utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, encontrando-se, desta forma, bastante
dependente das características dos horizontes superficiais do solo.
A classificação utilizada para a capacidade de uso do solo considera cinco classes (A, B, C, D e E), em função
da utilização agrícola ou florestal dos solos, em que as três primeiras classes (A, B e C) são suscetíveis de
utilização agrícola (culturas pouco intensivas a intensivas), e as restantes (D e E), geralmente com fortes
limitações para utilização agrícola.
De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, verifica-se que na área de estudo dominam os solos
com menor capacidade de uso. Relativamente às áreas diretamente afetas ao projeto verifica-se que:
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Na área de implantação na Herdade de Santas dominam largamente solos de vocação não agrícola
(D e E), com limitações associadas a erosão e escorrimento superficial e limitações na zona
radicular. Apenas num setor mais a norte, adjacente à N372 estão presentes, em associação, solos
de classe C, com limitações na zona radicular;



Na área de implantação na Herdade da Penuzinha estão presentes, em associação, solos de classe
C e D, respetivamente com limitações na zona radicular e relacionadas com erosão e escorrimento
superficial, encontrando-se ainda, junto aos limites norte e nordeste solos de classe E com
limitações devidas a erosão e escorrimento superficial;



Em toda a área do corredor de desenvolvimento da linha elétrica de ligação a 30 kV estão
presentes solos de classe E com limitações devidas a erosão e escorrimento superficial, exceto na
baixa aluvionar da ribeira de Alcraviça, onde estão presentes solos de classe B, com limitações na
zona radicular;



Na área de desenvolvimento da linha elétrica de evacuação a 400 kV estão presentes solos de
classe E com limitações devidas a erosão e escorrimento superficial, exceto junto às principais
baixas aluvionares onde estão presentes solos de classe B, com limitações na zona radicular ou
mesmo solos de classe A (baixas das ribeiras de vale de Zebro, ribeira do Freixial e ribeira da Valeja.
Quadro 3 - Capacidade de uso do solo, áreas afetadas
pelo centro electroprodutor. Fonte: DRAPAL
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Figura 8.

Capacidade de Uso do Solo na área do centro electroprodutor. Fonte: DRAPAL
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6.1.2. IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
As previsões de impactes nos solos baseiam-se na análise das ações decorrentes nas fases de construção,
exploração e desativação da Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica de Ligação associada. No essencial
os impactes são criados na primeira fase, sendo que alguns permanecem nas seguintes.
6.1.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

A instalação dos estaleiros, preparação de acessos e a movimentação de veículos afetos às obras são ações
que carecem de desmatação prévia e, por si só, potenciam um efeito de compactação, alterando as
caraterísticas físicas do solo e capacidade de retenção de água.
Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, local, temporário e reversível. Se
não for mitigado pode, em determinadas circunstâncias, ter efeito permanente.
Considerando a eventual adoção de medidas de mitigação, o impacte é temporário. De qualquer modo, e
considerando a adoção de medidas de mitigação, considera-se um impacte pouco significativo, até pelo
facto da afetação ocorrer sempre em solos delgados e geralmente pedregosos, de reduzido potencial
produtivo.
As ações de preparação do terreno para a beneficiação e abertura de caminhos e valas para cabos,
nivelamentos do terreno e instalação de lajes de betão implicam desmatação prévia do terreno.
Para a fundação das lajes em betão das estações de transformadores e inversores e subestação preconizase retirar 10 cm de solo superior e substituir por uma camada de 4 cm de espessura de material granular
contactável, após colocação de geotêxtil.
A desmatação torna os solos mais vulneráveis aos processos de erosão hídrica e eólica, sobretudo nas
áreas de maior declive. No entanto, atendendo ao facto de se evitarem, para estas intervenções, as áreas
de maior declive consideradas com áreas de risco de erosão hídrica, reduz-se o risco associado.
No caso da implantação da linha elétrica de evacuação de energia, é de referir que apenas os apoios 6, 8
e 12, se implantam em áreas identificadas como de elevado risco de erosão hídrica do solo. No caso da
linha elétrica de ligação, todos os apoios se implantam em áreas identificadas como de risco de erosão
hídrica. As ações descritas associam impactes negativos sobre os solos, certos, diretos, permanentes, de
reduzida magnitude e significância, que são parcialmente compensáveis com a reutilização das terras
vegetais resultantes de decapagem.
Por outro lado, na maior parte da área de implantação da central solar, apenas ocorre corte de vegetação
sem desenraizamento, e perfuração para colocação de painéis (estruturas de suporte), conservando-se os
solos em causa, pelo que o impacte nos solos tenderá a ser quase nulo. Dever-se-á, sempre que seja viável
e tenha interesse, manter, sob os painéis, o raizame da vegetação existente, o que permite mitigar
bastante os riscos de erosão dos solos.
Tanto o tráfego de veículos afetos à obra, como o funcionamento de máquinas e equipamentos, são ações
suscetíveis de originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias poluentes que
podem, localmente, contaminar o solo. A eventual ocorrência de situações deste tipo representa um
impacte negativo, direto, de magnitude previsivelmente reduzida, provável, temporário e localizado.
Admitindo a adoção de medidas adequadas, o impacte resultante será pouco provável, ainda mais
localizado 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), deverão ser recuperadas utilizando solos
reservados para o efeito resultantes das decapagens, sendo, em parte, mitigados os efeitos negativos
anteriores.
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No caso das áreas dos estaleiros de apoio locais, o terreno, depois de limpo, será ocupado por painéis
solares, sendo instaladas as estruturas de suporte necessárias. Para além dos impactes referidos importa
considerar o facto de que a implantação das diversas componentes do projeto (da central solar e das
linhas elétricas) representa uma ocupação permanente do recurso solo (durante o período de vida útil do
projeto) que fica assim indisponível para outos fins.
6.1.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

A possibilidade de manutenção de vegetação herbácea e arbustiva, com o intuito de pastoreio por ovinos
permite assegurar a coesão ao solo e contribui para o seu enriquecimento natural em matéria orgânica,
ao invés da utilização de fertilizantes como ocorre atualmente na área de implantação na Herdade de
Santas, constituindo um impacte positivo permanente, pouco significativo.
O manuseamento dos óleos do transformador representa um risco potencial de contaminação do solo.
No entanto, 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.
6.1.2.3

FASE DE DESATIVAÇÃO

Em relação aos solos, prevê-se impactes positivos associados a um cenário de renaturalização de toda à
área. No entanto, são necessários cuidados para evitar que após a eventual remoção das plataformas dos
edifícios pré-fabricados, maciços de fundação dos suportes dos painéis e cabos enterrados, os solos,
colocados a descoberto, sejam sujeitos a processos erosivos.
Uso do solo
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Relativamente aos usos do solo, não são de prever situações de condicionamento às atividades que se
desenvolvam nos terrenos atravessados pelas linhas elétricas (pastagem, essencialmente). No que diz
respeito às áreas de implantação na Herdade de Santas e na Herdade da Penuzinha, há a referir que:


A perda do olival, existente na área de implantação na Herdade de Santas, assume no contexto
da exploração agrícola onde se insere uma relevância expressiva, correspondendo a área afetada
a cerca de 83% da área total da exploração;



Na área de implantação na Herdade da Penuzinha a alteração do uso do solo representa apenas
7,5 % do total da exploração agropecuária onde se insere, o que significa que a prevista
continuidade das atividades atualmente desenvolvidas em toda a área remanescente é
perfeitamente viável, mantendo-se a predominância da área afeta ao uso de pastagem e o efetivo
pecuário existente.

6.1.3. CONDICIONANTES
6.1.3.1

REGIME JURÍDICO DA RAN

A propósito do Regime Jurídico da RAN – (localização do Apoio 15 e Apoio 16 da Linha Elétrica AT) releva
para o efeito, o seguinte:
As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se (Artº 22º, nº 1) quando
cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista
alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes técnica, económica,
ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e solos classificados como de
menor aptidão. Esta possibilidade só pode concretizar-se quando estejam em causa vários tipos de ações,
entre os quais (alínea l) do Art.º 22º, nº1) obras de construção, requalificação ou beneficiação de
infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, de logística, de saneamento, de
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transporte e distribuição de energia elétrica, de abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como
outras construções ou empreendimentos públicos ou de serviço público.
Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte
ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1 compreende a
pronúncia da Entidade Regional da RAN nesse procedimento (Art.º 23º, n.º7).
6.1.3.2

REGIME JURÍDICO DE PROTEÇÃO ÀS OLIVEIRAS

O regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio. Segundo
este diploma, o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado mediante prévia
autorização concedida pelas Direções Regionais da Agricultura e Pescas.
6.1.4. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
A DRAPAL propõe ainda a o cumprimento de diversas medidas de minimização para os impactes sobres
os solos (ver Anexo 3).
6.1.5. CONCLUSÃO
Face ao exposto anteriormente entende-se não existir nada a opor à instalação da Central Fotovoltaica,
devendo ser garantido o cumprimento, em todas as fases do projeto, das medidas propostas.
6.2.

INSTITUTO DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E DAS FLORESTAS

6.2.1. CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO
No âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a área de intervenção do projeto localiza-se a
aproximadamente 3,7 km a noroeste da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Vila Fernando (PTZPE0053 –
Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro), a aproximadamente 5 km a sul da Zona de Proteção
Especial de Veiros (PTZPE0052 - Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro), a
aproximadamente 11,7 km a Sul da Zona de Proteção Especial de Monforte (PTZPE0051 - Decreto
Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro), a aproximadamente 17,6 km a Oeste da Zona de Proteção
Especial de São Vicente
(PTZPE0054 - Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro), a aproximadamente 18,8 km a oeste
da Zona Especial de Conservação (ZEC) do Caia - PTCON0030 (Resolução do Conselho de Ministros n.º
142/97, de 28 de agosto e reclassificado pelo Decreto-Regulamentar n.º1/2020, de 16 de março) e a
aproximadamente 19,1 km a sudoeste da Zona Especial de Conservação de São Mamede - PTCON0007
(Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto e reclassificado pelo DecretoRegulamentar n.º1/2020, de 16 de março).
6.2.1.1

FLORA E HABITATS

Área da Central Fotovoltaica
De acordo com o Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o coberto vegetal das áreas
de intervenção do projeto corresponde maioritariamente a um olival (46%) (área de implantação na
Herdade das Santas) em regime intensivo e a pastagens (área de implantação na Herdade da Penuzinha),
direcionadas ao pastoreio de gado bovino.
No olival, no estrato arbóreo existe parca presença de azinheira, quase exclusivamente de pequeno porte
e uma mancha de eucaliptos com menos de uma dezena de indivíduos.
No que diz respeito à área de pastagens e prados, as quais são compostas por leguminosas como o trevo
e a serradela, e por gramíneas como a Festuca sp, a grama e azevém, aparece de forma pontual
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exemplares de esteva e piorneira. Existem ainda exemplares isolados ou em pequenos grupos de azinheira
e sobreiro.
O montado ocupa uma área de 4% da área total de intervenção do projeto, estando a maior fração fora
das áreas onde será implantado o projeto (buffer de 50 m), verificando-se uma dominância de azinheira,
com uma presença esporádica de sobreiro.
Existe uma área denominada floresta de sobreiros, que é constituída por uma pequena mancha de
plantação de sobreiros, fora da área de implantação do projeto.
Nas estradas e caminhos foram identificados de forma pontual azinheiras e sobreiros, geralmente de
pequeno porte. No entanto, nos taludes da Estrada Nacional (EN) 372 existem mais exemplares arbóreos
e, além de azinheira e sobreiro, existem exemplares de eucalipto, plátano, freixo, e acácia.
Foi identificada a legislação protecionista do sobreiro e azinheira e a obrigatoriedade de pedido de
autorização ao INCF para o abate de qualquer exemplar destas duas espécies.
Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kv e Linha Elétrica de Ligação a 30 Kv
Ao longo do corredor proposto para a Linha Elétrica de Evacuação a 400kV são atravessados vários tipos
de habitats, tais como pastagem, montado de azinho e/ou sobro, estrada e caminho, área social,
eucaliptal, esteval, cortina ripícola de freixos e juncal.
No que diz respeito ao corredor da Linha Elétrica de Ligação a 30 kV, foram identificados os mesmos
habitats, com exceção do eucaliptal e de áreas sociais.
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Refere o RS do EIA que nalgumas manchas de juncais e de galerias ripícolas de freixos, se detetaram
exemplares de campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium). Em termos de sensibilidade ecológica dos
habitats atravessados, destaca este documento o montado de azinho e/ou sobro pela sua capacidade
suporte de biodiversidade, como habitat de abrigo, alimentação e reprodução de diversas espécies.
6.2.1.2

ESPÉCIES PROTEGIDAS

De acordo com informação vertida no EIA, foi identificada apenas uma espécie constante do anexo B-V
do Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, nas zonas ripícolas (“cortina ripícola de freixo” e
“juncais”) da Linha Elétrica Aérea a 30 kV e de habitat potencial para diversas espécies com estatuto de
conservação desfavorável. Refere igualmente o RS do EIA que é igualmente provável a sua ocorrência na
área de implantação na Herdade da Penuzinha, designadamente nas zonas de juncal, uma vez que foram
identificados exemplares desta espécie junto à linha de água próxima do limite este da respetiva área de
intervenção do projeto, mas fora do buffer de 50 m.
O RS do EIA assinala a presença de diversos exemplares de azinheiras (Quercus rotundifolia) e de sobreiro
(Quercus suber) distribuídos por montado, olival, juncal, prado ruderal, pastagem e nas bermas das
estradas e caminhos, tendo identificado este documento o respetivo estatuto de proteção.
Foi igualmente analisada a sobreposição da área de implantação proposta com a cartografia de valores
relacionada com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de
distribuição e transporte de energia elétrica – componente avifauna” e com a cartografia de abrigos de
morcegos de importância nacional ou regional. Verificou-se que tanto as áreas de implantação da central
solar como das respetivas linhas elétricas propostas sobrepõem-se a uma área “muito crítica para aves
estepárias” (ICNB, 2011 em ICNF, 2019). A área “muito crítica para aves estepárias” é uma importante
área que liga as diversas ZPEs e IBAs a Sudeste, Norte e Nordeste da área de intervenção. Este conjunto
de espécies de avifauna “estepária” é fortemente afetado pela colisão com linhas de transporte de energia
elétrica (ICNB, 2011). Verificou-se igualmente que, na proximidade da área do projeto, não existe qualquer
abrigo de morcegos de importância nacional ou regional.
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6.2.1.3

FAUNA

Relativamente à fauna, ambas as herdades estão delimitadas por vedações, diminuindo a apetência da
área para a fauna de maior porte. No limite nordeste da Herdade de Santas localiza-se a EN372 que,
segundo o RS do EIA, o respetivo trafego poderá contribuir para afugentar a fauna deste local e provocar
alguns atropelamentos. Ainda nesta herdade, as charcas e respetivas margens representam espaços com
capacidade de suporte, alimentação e de refúgio para a fauna local, tendo o RS do EIA referenciado a
observação direta de um exemplar de Lontra (Lutra Lutra).
As espécies com estatuto de proteção ou conservação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, na sua redação atual, identificadas na área de intervenção do projeto, são:


Cegonha-branca - Ciconia ciconia (Anexo A-I);



Cotovia-do-monte - Galerida theklae (Anexo A-I);



Cotovia-pequena - Lullula arborea (Anexo A-I);



Cuco-rabilongo - Clamator glandarius, estatuto de conservação Vulnerável (VU), em Portugal;



Milhafre-real - Milvus milvus, estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), para a
população residente, e Vulnerável (VU) para a população visitante, em Portugal (Anexo A-I);



Narceja - Gallinago gallinago, estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), em Portugal,
para a população residente (Anexo D);



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



Tartaranhão-cinzento - Circus cyaneus, estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), para
a população residente, e Vulnerável (VU) para a população visitante, em Portugal (Anexo A-I);



Tartaranhão-ruivo-dos-pauis - Circus aeruginosus, estatuto de conservação Vulnerável (VU), em
Portugal, (Anexo A-I).

6.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES
6.2.2.1

FASE DE CONSTRUÇÃO

Área da Central Fotovoltaica
Na fase de construção, o projeto irá afetar os seguintes habitats, considerando todos os elementos do
projeto:
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Quadro 4 - Habitats afetados pelos elementos do projeto.
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Na fase de construção os impactes expectáveis estarão associados à remoção do coberto vegetal e da
camada superficial do solo, à decapagem de terra vegetal, à montagem dos estaleiros e infraestruturas de
apoio à obra, às movimentações de terra, à modelação das áreas afetas às componentes do projeto, à
compactação dos solos decorrente da circulação de veículos e maquinaria e à deposição das terras
sobrantes previstas e à instalação dos painéis. Verifica-se que o olival e a pastagem (Herdade de Santas)
serão as que sofrerão impactes negativos mais significativos, atendendo às respetivas áreas a
intervencionar, contudo são também áreas que denotam sensibilidade ecológica mais baixa, a principal
exceção são as margens das charcas e as linhas de água, prevendo o EIA que a sua afetação seja mínima
(0,31 ha, correspondendo a 0,33% da área total).
Na Herdade da Penuzinha a vegetação e os habitats potencialmente afetados correspondem,
maioritariamente, a pastagens, possuindo, de forma similar, uma baixa sensibilidade ecológica no que diz
respeito à vegetação presente, mas uma média sensibilidade ecológica em referência ao habitat, uma vez
que esta área se encontra dentro de uma área crítica para aves estepárias.
Os montados de azinho e sobro e os correspondentes exemplares de azinheira e sobreiro presentes de
forma isolada nas parcelas intervencionadas das duas herdades (particularmente na área de pastagem na
Herdade da Penuzinha), apresentam uma maior sensibilidade ecológica, no que diz respeito à vegetação
presente, referindo o EIA que a afetação de montado será residual (0,2 ha, correspondendo a 0,21% da
área total intervencionada, sendo limitada ao sob coberto, já que não se prevê cortes de árvores em
povoamentos.
De acordo com informação vertida no RS do EIA, o projeto foi desenhado com preocupação em contornar
a maior parte das Azinheiras/Sobreiros presentes na Herdade de Penuzinha, preservando-as, bem como
as charcas na Herdade de Santas (Sensibilidade Moderada), e as linhas de água e suas as margens, em
ambas as áreas de implantação. Porém, refere o RS do EIA que admite ser solicitado o abate pontual de
algumas azinheiras ou sobreiros entre algumas dezenas de espécimes isolados ou em pequenos núcleos
ocorrentes na área de implantação na Herdade da Penuzinha nas zonas mais a nascente e sul.
Pela análise dos mapas disponibilizados verifica-se que haverá necessidade de abate de sobreiros e/ou
azinheiras em povoamento e em espécie isolada, quer por estarem na área proposta para implantação de
painéis, quer por poder haver afetação de raízes, designadamente quando há mobilização do solo a menos
de duas vezes o raio da copa, no caso de árvores adultas, ou de duas vezes um raio de 4 m para o caso de
árvores jovens.
Na Herdade de Penuzinha, pela observação da disposição proposta para os painéis, haverá necessidade
de abate quercíneas, em povoamento, nos locais abaixo identificados (vejam-se alguns exemplos):

“Central Solar de Santas”, projeto de execução

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3345

71

Figura 9.

Algumas áreas da central fotovoltaica, nas quais foi identificada a necessidade de abate quercíneas

Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV e Linha Elétrica de Ligação a 30 kV
A construção dos apoios das linhas elétricas e respetivas fundações, implicará a afetação do coberto
vegetal que, de forma geral, é constituído por um elenco de baixa sensibilidade ecológica. As espécies de
maior relevância, os sobreiros e as azinheiras, sobretudo nas zonas de montado, e as Campainhasamarelas (Narcissus bulbocodium), nas áreas ripícolas.
Relativamente à abertura de acessos para a colocação dos apoios, refere o EIA que esta ação será
efetuada, essencialmente, em áreas de pastagem ou de pastagens associadas a montado. A perturbação
de galerias ripícolas, apesar de muito pontual, refere o EIA que deverá ter em atenção o local de
atravessamento e optar pelas podas de fustes, e à replantação com espécies de menor crescimento
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vertical (ex. salgueiro). Assim, o respetivo impacte expectável será negativo, de reduzida magnitude
(considerando a área a afetar) e pouco significativo, quer no que diz respeito à conservação dos habitats
quer das espécies florísticas e faunísticas a eles associados.
No que se refere à fauna, a fase de construção causará perturbação nos animais presentes na área de
intervenção do projeto e envolvente direta, pelo que a eventual fuga de alguma fauna dará origem a um
impacte negativo, temporário, local, de reduzida magnitude e pouco significativo. Por outro lado, também
a remoção de vegetação implicará a perda de habitat para a fauna, o que dará também origem a um
impacte negativo e moderadamente significativo, atendendo à extensa área a intervencionar.
Relativamente à Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV e Linha Elétrica de Ligação a 30 kV, refere
o RS do EIA que serão atravessadas áreas de montado de sobro/azinho e de povoamentos de
sobreiros/azinheiras, não estando previstos quaisquer abates de sobreiros/azinheiras para colocação de
apoios, no entanto, poderão realizar-se podas ou eventuais abates que, posteriormente, se verifiquem
necessários. Caso este facto venha a acontecer, a significância do respetivo impacte negativo aumentará.
Nestas infraestruturas poderá também ocorrer a necessidade de haver abate ou pelo menos de se
considerar a eventual afetação de raízes de sobreiros e azinheiras, como é o caso dos exemplos abaixo
apresentados. Contudo, o número deverá ser muito reduzido.
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Figura 10. Algumas áreas das linhas, nas quais foi identificada a eventual afetação de quercíneas

Por último, refira-se que a degradação dos habitats pela construção dos apoios das linhas conduzirá a um
impacte negativo, direto, certo, local, de reduzida magnitude, considerando a área a afetar por apoio, e
pouco significativo na conservação dos habitats e das espécies florísticas a eles associados.
6.2.2.2

FASE DE EXPLORAÇÃO

Área da Central Fotovoltaica
Na área de implantação da central solar, nomeadamente nas Herdades de Santas e da Penuzinha, não
haverá acréscimo de impactes negativos, relativamente à fase de construção. Após a instalação das
infraestruturas, o coberto herbáceo recuperará e alguma fauna poderá, eventualmente, frequentar esta
área, assegurando o projeto alguma permeabilidade nas vedações a implementar que permitam a
passagem de fauna (preferencialmente do tamanho de raposas).
Na Herdade da Penuzinha, atendendo ao facto desta área estar ocupada maioritariamente por pastagem,
as alterações expectáveis em termos de alterações da biodiversidade local devido à presença dos painéis
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solares devem centrar-se na avifauna, particularmente nalgumas rapinas que caçam em campo aberto
(ex. tartaranhão-caçador, peneireiro cinzento) e que, deste modo, perderão esta área de caça.
Na Herdade de Santas a maior alteração na biodiversidade local terá repercussões, essencialmente, na
avifauna devido à remoção do estrato arbóreo (olival). É expectável que as charcas presentes nesta
herdade, que representam espaços com capacidade de suporte, alimentação e de refúgio para a fauna
local, mantenham o seu valor ecológico e relevância, e, portanto, os impactes expectáveis, apesar de
negativos serão pouco significativos. O Plano de Intervenção Paisagística preconizado no EIA irá contribuir
para minimizar os impactes identificados (exceto nas rapinas), contudo, a artificialização desta área
poderá alterar o elenco faunístico, em particular da avifauna, resultando num impacte global negativo,
indireto, provável, de magnitude moderada, medianamente significativo.
Relativamente à área proposta para a CSS, alerta-se para a necessidade de implementar uma faixa de
gestão de combustíveis em cada uma das áreas de implantação, de acordo com o consignado na Lei n.º
76/2017, de 17 de agosto.
Quanto à ocorrência de incêndios florestais e de acordo com a análise da cartografia de perigosidade de
incêndio elaborada no âmbito dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), a
zona de implantação da CSS na Herdade de Santas ocupa reduzidas manchas de vegetação com
perigosidade elevada a muito elevada.
Relativamente ao custo/benefício das alterações de uso do solo na área de intervenção do projeto, em
termos de balanco de carbono, refere o RS do EIA que o funcionamento da central solar permite,
anualmente, evitar a emissão de 356.000 toneladas /CO2eq., comparativamente à mesma produção com
recurso a carvão, e a emissão de 141.660 toneladas/CO2eq., comparativamente à produção a partir de
gás natural de ciclo combinado. Refere também o RS do EIA que o coberto vegetal na Herdade de Santas
correspondente ao olival será arrancado (…) por não ser economicamente viável, perspetivando-se,
portanto uma redução da biomassa vegetal para níveis muito baixos.
O coberto vegetal na área de implantação na Herdade de Santas corresponde, maioritariamente, a
pastagem de sequeiro, sendo reduzida a densidade de biomassa vegetal nesta área. Refere também o EIA
que, “(…) no essencial os escassos exemplares de quercíneas existentes serão mantidos, bem como a
totalidade dos povoamentos existentes na periferia, pelo que, efetivamente, nesta área, a implantação do
projeto praticamente não afetará biomassa vegetal”; concluindo que “(…) as perdas de produtividade de
biomassa vegetal nestas áreas que sejam diretamente imputáveis ao projeto são residuais. E que …face às
emissões anuais de CO2 evitáveis, é admissível concluir, apesar de difícil de quantificar, que o balanco de
carbono será claramente positivo, não pondo de modo algum em causa a pertinência do projeto na
localização proposta, podendo-se assegurar que este terá contributo efetivamente relevante no combate
as alterações climáticas”.
Não obstante as conclusões explanadas no RS do EIA e admitindo que poderá haver necessidade de abater
alguns exemplares arbóreos, considera-se que só após a efetiva quantificação dos mesmos e depois de
calculadas as respetivas perdas de biomassa vegetal é que será possível aferir o fator custo/benefício
deste projeto e concluir relativamente ao balanço carbónico do mesmo.
Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV e Linha Elétrica de Ligação a 30 kV
Relativamente às linhas elétricas previstas no projeto, há a necessidade de implementação da faixa de
gestão de combustíveis nos corredores das mesmas, apesar da vegetação atravessada ser de baixo-médio
porte (azinheira e sobreiro), prevendo o RS do EIA também a necessidade periódica de efetuar acertos ao
desenvolvimento vertical destas espécies (e outras que se possam desenvolver, particularmente nas
galerias ripícolas).
A gestão de combustíveis contemplará também o controlo de matos que eventualmente se venham a
desenvolver nas atuais pastagens e montados.
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Relativamente à fauna, o principal grupo afetado pela presença das linhas será a avifauna, devido ao risco
de colisão e electrocução, sendo de referir que todo o projeto se insere num corredor “muito critico para
aves estepárias” (ICNB, 2011), que liga as ZPEs e IBAs de Veiros e Vila Fernando, pelo que a presença
destas duas infraestruturas dão origem a impactes negativos muito significativos para este grupo
faunístico, por morte por colisão ou eletrocussão.
De acordo com o RS do EIA, a Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV e a Linha Elétrica de Ligação a 30 kV
apresentam traçados muito diretos, portanto, o efeito barreira encontra-se minimizado. A sinalização
adequada destas duas linhas poderá atenuar os impactes identificados.
6.2.2.3

FASE DE DESATIVAÇÃO

Refere o RS do EIA que a avaliação de impactes para esta fase do projeto não é possível de concretizar,
atendendo ao período incerto e distante de desativação da central solar e das duas linhas elétricas.
6.2.3. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO
O projeto de execução da CS Santas deve ser ajustado em função dos valores naturais em presença, com
o objetivo de minimizar a afetação destes. Assim, deverá ser refeito o layout do projeto, relativamente à
implantação de alguns dos painéis na Herdade da Penuzinha, para evitar o abate de sobreiros e de
azinheiras ou a afetação de raízes (conforme exemplos atrás indicados).
Propõe ainda a DRCNF Alentejo o cumprimento de diversas medidas (ver Anexo 3).
6.2.4. CONCLUSÃO
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Face ao anteriormente exposto, a DRCNF do Alentejo considera que o projeto de execução da CSS poderá
ser aprovado desde que o mesmo seja ajustado em função dos valores naturais em presença, com o
objetivo de minimizar a afetação destes. Assim, deverá ser refeito o layout do projeto, relativamente à
implantação de alguns dos painéis na Herdade da Penuzinha, para evitar o abate de sobreiros e de
azinheiras ou a afetação de raízes (conforme exemplos atrás indicados) e aplicado o cumprimento de
medida específicas.
No que se refere à Defesa da Floresta Contra Incêndios deverá ser dado cumprimento ao Decreto-Lei n.º
124/2006, de 28 de junho com as respetivas alterações, dando-lhe nova redação e publicadas na Lei n.º
76/2017, de 17 de agosto, e Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21 de janeiro, em que são expressos os
condicionalismos e preocupações na localização das edificações e na proteção e segurança das pessoas e
bens associados à possibilidade da ocorrência de incêndios rurais.
6.3.

DEPARTAMENTO DE ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS (AGÊNCIA PORTUGUESA DO AMBIENTE)

Em resultado da apreciação do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) e Aditamento do Projeto da Central
Solar de Santas, salientam-se os seguintes aspetos relacionados com as Alterações Climáticas (AC):
1. O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros
(RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional para as Alterações Climáticas
2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC
2020).
2. O estudo menciona o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela RCM n.º
53/2020, de 10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de emissões de gases com
efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma meta de 47% de energia proveniente de
fontes renováveis e uma redução no consumo de energia primária de 35%, assinalando a aposta do
país na descarbonização do setor energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas
de atuação identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser
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consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos
impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto.
3. De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o PNAC
2020/2030, aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de Ação para a
Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER),
aprovados pela RCM nº 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021.
4. Há a salientar que foi aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, o Roteiro para a Neutralidade
Carbónica 2050 (RNC2050), que explora a viabilidade de trajetórias que conduzem à neutralidade
carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e estima o potencial de redução dos
vários setores da economia nacional, como sejam a energia e indústria, a mobilidade e os transportes,
a agricultura, florestas e outros usos de solo, e os resíduos e águas residuais.
5. Importa referir também que foi aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, o Programa de Ação
para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), que complementa e sistematiza os trabalhos
realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu segundo objetivo, o de implementar
medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas medidas integradas em nove linhas de ação, como
o uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As
medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações
climáticas sobre o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de
eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto.
6. O Projeto Central Solar de Santas enquadra-se no cumprimento das principais linhas de orientação
do Governo relativa à promoção das energias de fontes renováveis, contribuindo assim para o
cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do combate às alterações
climáticas.
Quanto à vertente mitigação das AC é de referir o seguinte:
7. A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a necessidade de
calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto e que
as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de mitigação às AC. Adicionalmente devem ser tidos
em conta todos os fatores que concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente
emissora de carbono quer na vertente de sumidouro, se aplicável.
8. De salientar que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser utilizadas
sempre que possível os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder Calorífico Inferior
(PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional de Inventários (NIR - National
Inventory
Report)
que
pode
ser
encontrado
no
Portal
da
APA
em:
https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf. Mais se acrescenta que, caso
seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve o proponente apresentar a
justificação dessa opção.
9. O estudo identificou o aumento das emissões de GEE decorrentes do projeto, sobretudo na fase de
construção, como um dos impactes ambientais associados ao aumento temporário de tráfego de
veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local de implantação da Central
Solar Fotovoltaica, considerando pouco significativo o seu impacto.
10.Ao produzir anualmente cerca de 367,153 GWh, o projeto Central Solar de Santas irá contribuir para
evitar a emissão de 141 660 toneladas de CO2eq. para a atmosfera, comparativamente à mesma
produção com recurso a gás natural de ciclo combinado, e a emissão de cerca de 356 mil toneladas
de CO2eq, considerando que o combustível utilizado seria o carvão.
11.Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação do projeto, não
foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do
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projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um impacte
negativo significativo na componente de mitigação às AC comparativamente aos benefícios que
advém da implementação do projeto. O estudo também carece das estimativas das emissões de gás
hexafluoreto de hexano (SF6) a utilizar nos comutadores elétricos.
12.Uma vez que o SF6 é um gás fluorado com um elevado Potencial de Aquecimento Global (PAG), como
medida de minimização de emissões, deve o operador indicar se está abrangido pela obrigatoriedade
de deteção de fugas de gases fluorados. Sendo de salientar que, de acordo com o número 1 do artigo
4.º do Regulamento UE 517/2014, "Os comutadores elétricos não estão obrigados a verificações para
deteção de fugas desde que cumpram uma das seguintes condições:
a. Tenham uma taxa de fuga comprovada inferior a 0,1 % ao ano, conforme indicado na
especificação técnica do fabricante, e que estejam rotulados como tal;
b. Estejam equipados com um dispositivo de controlo de pressão; ou
c. Contenham menos de 6 kg de gases fluorados com efeito de estufa."
13.A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é uma medida relevante para
a recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem e
desflorestação das áreas a intervencionar.
14.A análise deste descritor foi um pouco dificultada pelo facto de a sua avaliação se encontrar
parcialmente presente de forma dispersa, por exemplo, no descritor Clima, alterações climáticas e
qualidade do ar” e no subcapítulo “Qualidade do ar e emissões de GEE”.
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15.A este propósito é de salientar que os descritores “Alterações Climáticas” e Qualidade do Ar” são
fatores que deviam ter sido analisados separadamente em capítulos próprios, dada a especificidade
que cada um apresenta. Mais se acrescenta que as referências às emissões de GEE (nomeadamente
o CO2) deviam ter sido incluídas no descritor AC, visto estas emissões serem um indicador essencial
na mitigação às AC.
16.Não é correto afirmar (subcapítulo 6.2.3.3. Qualidade do ar, pág. 210) “Além de evitar emissão de
CO2, esta forma de produção de eletricidade também não associa emissões de quaisquer gases
poluentes”, uma vez que continuam a ocorrer emissões de GEE decorrentes da utilização de
maquinaria.
Quanto à vertente adaptação às AC é de referir o seguinte:
17.No essencial, a vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades do projeto às
AC, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários climáticos disponíveis para
Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos importantes a considerar englobam a
possibilidade de aumento da frequência e intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo
deve abordar a avaliação destes fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos
mas também o clima futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto.
18.O proponente consultou o Portal do Clima disponível em http://portaldoclima.pt, que disponibiliza
as anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento,
evapotranspiração, entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes
períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os resultados são apresentados para Portugal
continental com uma resolução aproximada de 11 km para cenários de emissões conducentes a
forçamentos radiativos médio (RCP 4.5) e elevado (RCP 8.5).
19.Foram identificadas as principais alterações projetadas para o horizonte 2100 como a diminuição da
precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em especial as máximas e o
aumento dos fenómenos extremos de precipitação.
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20.O proponente identificou o risco de incêndio e o aumento da erosão hídrica e eólica do solo como os
principais riscos identificados para a zona em estudo, tendo considerado que os mesmos são de risco
muito diminuto. No entanto, como forma de reduzir os riscos associados a estes fenómenos o
proponente indicou estratégias, que devidamente aplicadas e acauteladas, minimizam ainda mais
estes riscos. Assim, constata-se que é relevante que as seguintes medidas sejam adotadas:
a. Evitar, nas áreas de maior declive, os trabalhos de desmatação e decapagem de solos de forma
a reduzir o risco de erosão hídrica;
b. Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que constam dos
Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), nomeadamente
assegurar a limpeza do material combustível na envolvente das áreas de implantação central
solar, de modo a garantir a existência da faixa regulamentar de segurança contra incêndios;
c. Assegurar uma adequada drenagem do terreno no interior da central solar, evitando a
ocorrência de encharcamentos prolongados, procedendo à criação de drenos se necessário;
d. A adoção do PRAI como medida de redução da ação erosiva do vento e das chuvas no solo a
descoberto;
21.Equacionar a possibilidade de compensar a área a desflorestar noutro local, nomeadamente em uma
área ardida.
22.O estudo refere que “Em relação à possibilidade de afetação por cheias, atendendo ao expectável
acréscimo de intensidade e de frequência destes fenómenos, admite-se, num cenário muito
conservativo, que possa vir a ocorrer, em situação de cheia excecional da ribeira de Alcraviça,
inundação pontual, do extremo nascente da área de implantação na Herdade da Penuzinha, que se
aproxima da área de risco de cheia identificada na cartografia da REN. Atendendo ao caráter pontual
e excecional de uma eventual ocorrência deste tipo, não se considera que este aspeto apresente
relevância”.
23.A este propósito considera-se relevante, como referido no Relatório Síntese reformulado, que a
localização dos painéis solares salvaguarde a faixa de 10 metros relativamente ao Nível de Pleno
Armazenamento (NPA) das albufeiras e sejam excluídas as áreas afetas a todos os órgão de segurança
das barragens (coroamento, talude de montante e jusante, descarregador de superfície e fundo,
canal de descarga e bacia de dissipação).
24.Neste sentido, quanto à vertente adaptação às AC julga-se que os principais pontos relativos aos
impactes das alterações climáticas foram devidamente abordados no EIA, face à tipologia do projeto.

7.

RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, na
atual redação, procedeu-se à Consulta Pública do projeto, em fase de projeto de execução, para a "Central
Solar de Santas”.
Durante este período foram recebidos quatro pareceres provenientes de DGADR – Direção-Geral de
Agricultura e Desenvolvimento Rural; DGEG- Direção-geral de Energia e Geologia; DGT-Direção geral do
Território; LPN-Liga para a Proteção da Natureza.
A análise dos pareceres recebidos não evidencia uma oposição ao projeto. Todavia, releva-se as
preocupações manifestadas pela LPN relativamente à muito possível afetação de-aves estepárias e a
medidas de minimização propostas.
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A DGADR informa que o projeto não interfere com quaisquer áreas de estudo ou projetos no âmbito das
suas atribuições, pelo que nada tem a opor.
A DGEG informa nada ter a opor à implantação do projeto.
A DGT informa, quanto à rede geodésica, que deverá ser respeitada a zona de proteção dos marcos que é
constituída por uma área circunjacente ao sinal nunca inferior a 15 m de raio e assegurado que as
infraestruturas a implantar não obstruam as visibilidades das direções constantes das respetivas minutas
de triangulação. Caso se verifique que no desenvolvimento do projeto seja indispensável a violação da
zona de respeito de algum vértice geodésico adverte que deverá ser solicitado a esta entidade parecer
sobre a análise da viabilidade da sua remoção conforme legislação em vigor e indica que dentro do limite
da área de estudo se encontram os vértices geodésicos constantes da seguinte tabela:

Quadro 5 - Vértices geodésicos dentro do limite da área de estudo

Quanto à RNGAP- Rede de Nivelamento geométrico de Alta Precisão, informa que dentro do limite da
área de estudo não existem marcas de nivelamento.
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No que respeita à cartografia assinala que existem questões de caracter técnico legal que deverão ser
corrigidas e quanto aos limites administrativos, recomenda que as peças desenhadas contenham a
representação dos limites administrativos, concelho e freguesia e a referência na legenda aos mesmos,
bem como a referência à CAOP.
A LPN considera que o projeto deve ter parecer desfavorável, em primeiro lugar porque embora a Central
Fotovoltaica não se localize numa área classificada da Rede Nacional de Áreas Protegidas ou da Rede
Natura 2000, localiza-se próximo e entre duas áreas da Rede Natura 2000. Depois, porque prevê que a
Linha Elétrica de Muito Alta Tensão que será construída para o transporte da energia produzida poderá
ter impactes significativos nas aves, especialmente as aves estepárias como o Sisão e a Abetarda, dado
que estas se movimentam entre áreas na envolvência da futura linha elétrica (nomeadamente a ZPE Veiros
e a ZPE Vilar Fernando). Considerando o decréscimo que se está a verificar nalgumas aves estepárias,
nomeadamente na Abetarda e Sisão e no atual contexto de alterações climáticas, entende pois necessário
assegurar uma boa gestão das áreas de ocorrência e dos corredores entre as áreas de ocorrência destas
espécies, designadamente no que concerne às fontes de perturbação e de potencial mortalidade.
Paralelamente às questões ambientais, a LPN alerta, ainda, para o impacte social negativo associado à
grande expansão de parques solares no interior, que poderá contribuir para o aumento do
despovoamento destas áreas já muito abandonadas. Por isso, considera necessário que se criem políticas
adequadas que apoiem os agricultores que se mantêm nestas áreas do interior e que praticam uma
agricultura promotora de biodiversidade, mas que dificilmente é competitiva face aos valores dos
arrendamentos que os parques solares estão a oferecer.
Aproveita, também, para sublinhar a sua preocupação (embora ache salutar a promoção de energias
renováveis proposta por projetos fotovoltaicos) relativamente ao elevado número de projetos que estão
a ser desenvolvidos sem estarem sustentados num planeamento territorial, e considera urgente que as
entidades governamentais efetuem uma avaliação mais abrangente dos potenciais impactes deste tipo
de infraestruturas e definam rapidamente um plano de ordenamento para a instalação desta tipologia de
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infraestruturas (incluindo os corredores de ligação à rede de transporte e distribuição de energia), tendo
com o objetivo minimizar os impactes negativos que as mesmas podem gerar em determinadas áreas com
maior sensibilidade.
Por último, e no caso de uma eventual aprovação do Projeto, dada a importância da área atravessada em
termos de conetividade entre áreas da Rede Natura 2000 com relevância para a conservação de aves
estepárias ameaçadas, considera a LPN imprescindível assegurar a efetiva e eficiente adoção das seguintes
medidas de minimização:

8.



Sinalização das linhas elétricas previstas no Projeto, designadamente da sua LMAT, para
prevenção do risco de colisão com aves. É essencial assegurar que as medidas de minimização
para esta LMAT incluam a sua sinalização intensiva conforme constante no manual de apoio à
análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e de transporte de
energia elétrica (ICNF, 2019), com a colocação de dispositivos anti-colisão do tipo Fireflies (BFD’s)
Rotativos que deverão ser substituídos regularmente, se assim for necessário, para assegurar a
eficácia de sinalização. Alternativamente, deverá optar-se pelo enterramento da referida linha
elétrica.



Adoção e implementação do Plano de Monitorização para a Avifauna, recomendando-se que o
mesmo assegure a monitorização de longo prazo (ou seja, obrigatoriamente superior ao mínimo
de três anos definido no plano proposto) das linhas elétricas de forma a avaliar o seu impacte em
termos de mortalidade das aves e também na tendência populacional das espécies, sobretudo
nas aves estepárias.



Atualização da situação de referência e análise de movimento das populações de Sisão e Abetarda
na área da implantação do projeto e sua envolvente, designadamente no território que liga essa
área às ZPE Veiros e ZPE Vila Fernando, para melhor compreender os corredores usados pelas
aves e o impacte do Projeto na sua fase de exploração.

CONCLUSÃO

A Central Solar de Santas tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir da energia solar
utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis fotovoltaicos) e pretende concretizar um Título de Reserva de
Capacidade atribuído pelo Governo Português no âmbito do Leilão Solar de 2019 promovido pela DireçãoGeral de Energia e Geologia. Esta Central Solar (CS) terá uma potência nominal de ligação à rede de
150 MW e uma potência instalada de 180 MWp. O projeto foi desenvolvido em fase de projeto de
execução.
A CS será implantada em duas parcelas de terreno, distanciadas de 1,3 km. A parcela de maior área, com
269 hectares, localiza-se na freguesia de Santo Aleixo, o concelho de Monforte, integrando-se na Herdade
de Santas. A outra parcela, menor, com 87,6 hectares, localiza-se a sudoeste da primeira, na freguesia da
Orada, concelho de Borba, e insere-se na Herdade da Penuzinha. Entre estas duas parcelas irá
desenvolver-se uma linha elétrica de ligação a 30 kV, sobre 10 apoios simples em betão, localizada
integralmente na freguesia de Orada, concelho de Borba.
O Projeto prevê a instalação de um centro electroprodutor constituído essencialmente pelos seguintes
elementos: 444.528 módulos fotovoltaicos bifaciais (dispostos por 15.876 strings, cada um com 28
módulos); 33 inversores; 33 postos de transformação; cabos elétricos de ligação dos componentes
elétricos; edifício de comando e Subestação de Elevação 30 / 400 kV. Os módulos fotovoltaicos serão
fixados numa estrutura com a tipologia de seguidor a um eixo horizontal, com seguimento de nascente
para poente e o azimute a sul.
Toda a energia elétrica gerada será entregue na rede pública de transporte, através de uma Linha Elétrica
a 400 kV, que se desenvolve ao longo de 4,98 km de comprimento, sobre 16 apoios metálicos reticulados
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e em esteira horizontal. Esta linha, de muito alta tensão, irá desenvolver-se no concelho de Estremoz, na
União de freguesias de São Lourenço de Mamporcão e S. Bento de Ana Loura (onde se localiza a
subestação de Estremoz, propriedade da REN), atravessando pontualmente a freguesia de São Domingos
de Ana Loura.
O projeto não interfere com áreas consideradas sensíveis, de acordo com a definição dada pelo regime
jurídico de avaliação de impacte ambiental (RJAIA).
Prevê-se que os trabalhos de construção da Central Solar e projetos associados se prolonguem por 10 a
12 meses. O período de exploração da Central Solar Fotovoltaica de Santas será de 30 anos.
Relativamente ao contributo do projeto para as alterações climáticas, mais concretamente na produção
de gases com efeito de estufa, refere o EIA que a CS ao produzir anualmente 367,153 GWh, evitará a
emissão de 356.000 toneladas/CO2eq., comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a
emissão de 141.660 toneladas/CO2eq., comparativamente à produção a partir de gás natural de ciclo
combinado. Não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas
fases do projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um
impacte negativo significativo na componente de mitigação às AC comparativamente aos benefícios que
advém da implementação do projeto.
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Os principais impactes na Geologia ocorrem na fase de construção e estão relacionados com as operações
de perfuração para fundação das estruturas de suporte dos painéis fotovoltaicos, atividades de escavação
e depósito de terras associadas às diversas ações associadas à construção do Projeto e com a fundação de
lajes de betão para assentamento de estruturas pré-fabricadas e fundação de apoios da linha elétrica.
Todas estas ações traduzem-se em impactes geológicos ou geomorfológicos que poderão ser
considerados negativos, certos, diretos, permanentes, de magnitude e significância reduzida.
Relativamente a recursos geológicos de valor económico e conservacionista, não foram detetadas
quaisquer ocorrências na área de desenvolvimento do Projeto.
Na fase de exploração, a redução da área de infiltração direta da área das duas herdades poderá promover
um aumento do escoamento superficial e, consequentemente, o aumento do risco de erosão e
arrastamento de material sólido. Tendo em conta a inclinação da superfície do terreno, considera-se este
impacte negativo, de baixa magnitude, provável, imediato, temporário e reversível atendendo à
regeneração da vegetação, pouco significativo, e de âmbito local. Para a fase de desativação não se
preveem impactes na geologia e geomorfologia.
As principais ações potencialmente geradoras de impactes negativos nos Recursos Hídricos superficiais
ocorrem essencialmente na fase de construção, devido aos trabalhos de desmatação do solo e circulação
de maquinaria pesada, à realização de escavações para fundação das estruturas permanentes e à abertura
de novos acessos de obra. Estas ações irão provocar um aumento da erosão do solo e a alteração das suas
condições de permeabilidade. Contudo, estes impactes são minimizáveis, podendo ser classificados como
pouco significativos, se as áreas afetadas forem recuperadas, repostas as condições naturais de drenagem
e adotadas as medidas necessárias.
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 ou com fossa estanque
associada às instalações sanitárias, sendo as águas residuais aí produzidas adequadamente encaminhadas
por operador licenciado, seja qual for o tipo de instalação sanitária a utilizar no estaleiro. Quanto aos
efluentes produzidos pelas diferentes ações, uma vez que as águas de lavagem das betoneiras serão
devidamente acondicionadas e encaminhadas para operador licenciado, espera-se um impacte negativo
mas também pouco significativo.
Salienta-se ainda que a alteração da área associada à atividade agrícola da Herdade de Santas irá conduzir
a um menor consumo de água das albufeiras, um impacte que pode ser considerado positivo.
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No caso da Linha Elétrica a 400 kV, serão transpostos leitos de cheia da ribeira de Ana Loura e ribeiras
tributárias, mas os apoios encontram-se foras destas áreas, com exceção apenas do AP4 que se encontra
junto ao limite do leito de cheia da ribeira de Vale de Zebro. No entanto, face à área ocupada por este
apoio, esta situação não deverá representar um obstáculo ao escoamento num caso de ocorrência de uma
cheia.
No que se refere aos recursos hídricos subterrâneos, nas fases de construção e exploração, prevê-se a
alteração das condições naturais de infiltração, diminuindo a recarga local do aquífero. Contudo, não é
expectável a afetação das águas subterrâneas. Por outro lado, também não é expetável a afetação direta
ou indireta de qualquer captação de água subterrânea (privada ou para abastecimento público) quer em
termos de produtividade, quer de qualidade uma vez que se encontram a mais de 100 m de qualquer
frente de obra ou estaleiro.
No que respeita à Socioeconomia, na fase de construção, é expectável um impacte positivo ao nível local
associado à dinamização da economia pela aquisição de bens e serviços significativo mas temporário dada
a curta duração da obra mas também um impacte negativo associado à afetação temporária da qualidade
de vida dos habitantes locais, com a instalação e operação de estaleiros e com as atividades de construção
civil propriamente ditas. Estes impactes negativos podem ser considerados pouco significativos
atendendo à distância das povoações mais próximas da central (Veiros e Santo Aleixo) e da linha (São
Lourenço de Mamporcão e São Bento de Ana Loura), onde haverá maior volume de tráfego, de pessoas e
maquinaria associadas a obra.
Para a fase de exploração, prevê-se um impacte positivo ao nível nacional associado à entrada de energia
de fonte renovável na rede elétrica nacional. Este impacte pode ser considerado significativo devido à
contribuição do projeto para as metas nacionais de produção de energia através de fontes renováveis e
para a descarbonização da economia nacional.
É na fase de construção que irão ocorrer os impactes negativos mais significativos no Uso do Solo,
porquanto mais extensos e permanentes, em resultado da ocupação irreversível dos solos e da alteração
dos usos atuais dominantes (agrícola). Salienta-se, porém, que a afetação de montado é residual e que o
arranque do olival carece das necessárias autorizações. Adicionalmente, algumas opções do projeto
permitem minimizar ou compensar estes impactes negativos. Para a fase de exploração os principais
impactes no uso do solo estarão relacionados com a presença física permanente de painéis solares e de
outras estruturas do projeto (subestação, acessos, linhas, vedação, etc.), impacte que, embora originado
durante a fase de construção, assume um caráter permanente na fase de exploração.
Os impactes negativos mais significativos nos Solos também irão ocorrer na fase de construção, em
resultado da instalação da totalidade do projeto (estaleiros, edifícios, componentes da central solar,
criação de acessos, abertura de valas, construção das bases dos apoios das linhas elétricas, preparação de
acessos, etc.), e decorrentes das diversas atividades construtivas. Estes impactes podem, contudo, ser
minimizados. Quanto à linha elétrica a 400 kV, os impactes mais significativos coincidem com os apoios 6,
8 e 12 (de um total de 16) que se implantam em áreas identificadas como de elevado risco de erosão
hídrica do solo. Contudo, estes impactes, de reduzida magnitude e significância, são também parcialmente
compensáveis com a reutilização das terras vegetais resultantes de decapagem.
Na fase de exploração a implantação das diversas componentes do projeto (da central solar e os apoios
das linhas elétricas) representa uma ocupação permanente do recurso solo (durante o período de vida útil
do projeto) que fica assim indisponível para outos fins. Por outro lado, a possibilidade de manutenção de
vegetação herbácea e arbustiva, com o intuito de pastoreio por ovinos permite assegurar coesão ao solo
e contribui para o seu enriquecimento natural em matéria orgânica, ao invés da utilização de fertilizantes
como ocorre atualmente na área de implantação na Herdade de Santas, constituindo um impacte positivo
permanente, ainda que pouco significativo.
Do ponto de vista do Ordenamento do Território, importa referir que o projeto enquadra-se no Plano
Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), salientando-se a coerência e sintonia da
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intervenção com o especificado no “Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base Económica
Regional”. Quanto aos PDM em vigor, considerou-se subsistirem dúvidas no que se refere à
compatibilização do projeto da Central Solar com as propostas de gestão territorial preconizadas nesses
planos, pelo que o projeto deverá ser condicionado à decisão favorável por parte das Câmaras Municipais
de Monforte e de Borba.
No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, salienta-se que a central incidirá
parcialmente em áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), nas tipologias “áreas de elevado risco de
erosão hídrica do solo” e “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, não se colocando
questões de incompatibilidade com o Regime Jurídico da REN. O projeto não incide sobre áreas com
estatuto de proteção no âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC).
Prevê-se ainda a ocupação de solos RAN por 2 apoios (AP15 e AP16) da Linha Elétrica de Evacuação a
400 kV, para a qual será necessário o parecer favorável da Entidade Regional da RAN do Alentejo (ERRAN)
e Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL).
Para os Sistemas Ecológicos, e no que diz respeito à afetação de vegetação na fase de construção, salientase que a afetação de montado será residual, se aplicadas as medidas preconizadas no presente
documento. No que se refere à fauna e, mais especificamente, à avifauna destaca-se o atravessamento
de áreas de quercíneas e de cursos de água pelo corredor da linha elétrica, a qual poderá ter impactes
negativos significativos mas também minimizáveis. Na fase de exploração, não se prevê a afetação de
vegetação com valor de conservação pelas operações de manutenção de faixa de gestão de combustível.
Estes impactes, embora negativos, podem ser considerados pouco significativos. A presença da LMAT irá
ainda potenciar a ocorrência de mortalidade por colisão e por eletrocussão de aves - dada a inserção do
projeto num corredor “muito crítico para aves estepárias”, que liga as ZPEs e IBAs de Veiros e Vila
Fernando - um impacte negativo significativo mas também minimizável.
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Na fase de construção, os impactes no Ambiente Sonoro serão negativos, diretos, temporários e pouco
significativos, e estarão associados às normais atividades construtivas, as quais são obrigadas a cumprir o
estipulado no Regulamento Geral do Ruído (DL nº 9/2007, de 17 de janeiro). A fase de exploração da
Central será caracterizada essencialmente pela operação dos painéis fotovoltaicos e pelo posto de corte
(inserido num edifício) e tipicamente não tem emissão sonora relevante para o exterior. Quanto à LMAT,
os níveis máximos estimados serão ≤ 40 dB(A) a partir dos 100 m, distância a partir da qual se situam
algumas habitações dispersas. Assim, Assim, os limites regulamentares serão cumpridos, uma vez que o
critério de incomodidade não será aplicável e se cumprirá o valor mais restritivo de exposição de 45 dB(A),
a ser observado em zonas sensíveis no período noturno.
Relativamente à Paisagem foram identificados impactes visuais e estruturais negativos, tanto para a fase
de construção como para a fase de exploração. Na fase de construção referem-se o abate do olival
(alteração de uso do solo) e a introdução de elementos construídos (com destaque para os painéis
fotovoltaicos dada a extensa área a ocupar/artificializar, e para os apoios da linha elétrica a 400 kV, dada
a altura destas estruturas) como as ações como maior significado, já que irão perdurar na fase de
construção. Na fase de exploração, destacam-se os impactes visuais significativos, não minimizáveis, que
decorrem da presença de novas estruturas na paisagem, com o já referido destaque para os painéis solares
e os apoios da linha elétrica a 400 kV.
Em termos de impactes cumulativos, refere-se a presença da própria subestação de Estremoz e das
diversas linhas elétricas que a ela afluem, e ainda a futura central de Vale Zebro (a NO da povoação de
Orada e a nascente da Subestação) as quais contribuem conjuntamente com a central em avaliação para
uma artificialização do território.
Quanto ao Património, verifica-se que o projeto é passível de gerar impactes negativos significativos,
diretos e indiretos sobre eventuais vestígios arqueológicos inéditos, na fase de preparação do terreno,
envolvendo a desmatação e remoção da camada vegetal, bem como a intrusão no subsolo (movimentação
e revolvimento do solo e subsolo relacionados com a escavação e, ainda, circulação de máquinas, áreas
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de empréstimo e depósito e a abertura/beneficiação de caminhos de serventia). Torna-se assim
necessária a adoção de medidas de minimização gerais e específicas, que garantam a salvaguarda das
ocorrências patrimoniais. Neste âmbito salientam-se as medidas específicas para os elementos
patrimoniais n.º 7, 15, e 18. Para a fase de exploração não se preveem impactes negativos (diretos ou
indiretos).
Relativamente aos impactes na Saúde Humana, prevê-se que, na fase de construção, haja um aumento da
emissão de poeiras e do nível de ruído resultantes da movimentação de terras e funcionamento de
maquinaria, durante a obra, com destaque para o centro electroprodutor. Contudo, os impactes negativos
significativos na qualidade do ar e no ambiente sonoro, não terão efeitos junto das populações mais
próximas uma vez que estas se localizam a uma distância razoável do local de obra. Para a fase de
exploração destaca-se o funcionamento da linha a 400 kV. Contudo, foi possível apurar que os perfis de
campo elétrico e de campo magnético previstos no projeto asseguram o cumprimento do referido na
legislação aplicável pelo que está assegurada a proteção eficaz da população, não tendo sido identificado
qualquer risco acrescido para a saúde humana decorrentes da exposição prevista. Não obstante, nesta
fase não é de desconsiderar o “risco percebido” face à exposição aos campos eletromagnéticos, o qual
pode ter consequências psicossociais negativas (ainda que difíceis de quantificar) para a saúde das
populações mais próximas.
Na globalidade, considera-se que o conjunto de condicionantes, elementos a apresentar, medidas e
planos de monitorização a adotar (apresentado no capítulo final do presente parecer), poderá contribuir
para a minimização dos principais impactes negativos identificados. Admite-se que os impactes residuais
(isto é, que subsistirão após a aplicação de medidas) 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 sua importância do projeto no contexto regional e nacional, considera-se ser de aceitar esses
impactes residuais.
Da análise aos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas diversas preocupações,
as quais foram acauteladas, sempre que possível, através da introdução de condicionantes específicas. No
que se refere à oposição ao projeto por parte da LPN salienta-se que, no âmbito da presente avaliação
ambiental, foi consultado o ICNF, tendo sido incluídas medidas específicas para a minimização dos
impactes negativos mais significativos nos sistemas ecológicos, incluindo a monitorização de longo prazo
da avifauna. Quanto à questão cartográfica, alerta-se para o não cumprimento do estipulado n.º 5 do
artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 141/2014, de 19 de setembro.
Os aspetos identificados nos pareceres emitidos pelas Entidades Externas consultadas foram analisados e
integrados na presente decisão, sempre que aplicáveis.
Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, na generalidade suscetíveis de
minimização, e os impactes positivos perspetivados para o projeto da “Central Solar de Santas”, em fase
de projeto de execução, propõe-se a emissão de parecer favorável condicionado à apresentação dos
elementos, ao cumprimento das medidas de minimização e dos planos de monitorização. As diferentes
condições são apresentadas no capítulo final do presente parecer.
Por último, acresce evidenciar que a ocupação de solos integrados na REN carece das devidas
autorizações, sendo que a pronúncia favorável da respetiva CCDR, no âmbito da AIA, compreende desde
já a emissão de autorização da utilização destes solos para o fim acima detalhado.
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9.

CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E PLANOS DE
MONITORIZAÇÃO
CONDICIONANTES DA DIA

1.

Reconfigurar o layout final do projeto de forma a garantir o cumprimento da Medida de Minimização
n.º 1 da presente decisão, salvaguardando que a solução final fica localizada dentro da área de
implantação do projeto definida no EIA, respeitando a planta de condicionamentos.
ELEMENTOS A APRESENTAR

Apresentar, para análise e aprovação, os seguintes elementos:
Previamente ao licenciamento
1.
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2.

Reconfiguração do layout final do projeto, ajustado de forma a garantir que:


A implantação de todos os painéis na Herdade da Penuzinha evita o abate de sobreiros e de
azinheiras ou a afetação de raízes. Esta alteração deve ser acompanhada de cartografia
compatível com a fase de projeto de execução e respeitar as condicionantes ao projeto
discriminadas na presente proposta e a Planta de Condicionamentos revista e atualizada. Deve
ainda ser acompanhada de uma nova tabela com as áreas associadas a cada componente do
projeto.



O conjunto de apoios da linha eléctrica aérea, a 400 kV, entre 3 e o 8 e entre o 11 e o 15 devem
ser reposicionados de forma a reduzir os impactes significativos de natureza visual gerados pelos
apoios 4 e 7 e muito significativos gerados pelos apoios 5, 6, 12, 13 e 14 sobre os observadores
permanentes associados às habitações situadas próximas dos mesmos.

Parecer favorável por parte das Câmaras Municipais de Monforte e de Borba, relativamente à
compatibilização do projeto da Central Solar com os respetivos PDM em vigor.

Previamente à construção
3.

Planta de Condicionamentos revista e atualizada, sobre o layout final de projeto, que inclua a
implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas, com destaque para
os elementos patrimoniais n.º 5, 6 e 7 (central), 15 e 18 (linha de ligação a 400 kV).

4.

Autorização, concedida pela respetiva Direção Regional da Agricultura e Pescas, para o arranque de
povoamentos de oliveiras.

5.

Programa de Monitorização da avifauna revisto de acordo com as orientações constantes da presente
decisão.

6.

Cartografia com a localização das manchas de espécies vegetais exóticas invasoras, a qual deverá
integrar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), e onde conste a identificação e
localização das manchas, ou núcleos, afetados por espécies vegetais exóticas invasoras, ao longo da
faixa de proteção legal da Linha Elétrica de Evacuação, Subestação e acessos, de forma a poderem
ser consideradas no planeamento da desarborização/desmatação, de forma a assegurar um
tratamento diferenciado e adequado das referidas áreas, por parte do Empreiteiro.

7.

Plano de Comunicação às pessoas afetadas relativamente às características do projeto e respetivas
medidas de minimização que serão aplicáveis a cada caso;

8.

Plano de acessos de acordo com a localização dos estaleiros e frentes de obra considerando o
seguinte:
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9.



Sempre que possível, os percursos para a circulação de maquinaria devem recorrer a caminhos
já existentes;



Os percursos para o transporte de equipamentos e materiais de/e para o estaleiro, das terras de
empréstimo e/ou materiais excedentários a levar para o destino adequado, devem ser
criteriosamente selecionados, minimizando a passagem no interior dos aglomerados
populacionais e junto a recetores sensíveis;



a localização dos apoios após os eventuais ajustes decorrentes da presente avaliação;



adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer rodoviária,
quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais na proximidade à obra a minimização;



a minimização da afetação direta e indireta de exemplares arbóreos;



cartografia de acessos à escala 1:2 000.

Plano de Integração Paisagística (PIP) da Central Solar, desenvolvido de acordo com as seguintes
orientações:


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.



Deve definir uma largura para a faixa na qual será constituída uma cortina arbóreo-arbustiva em
todo o perímetro das duas herdades, a qual deve também ser marcada sobre ortofotomapa.



A cortina arbóreo-arbustiva 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.



Na faixa proposta devem ser preservadas todas as árvores existentes, que são maioritariamente
oliveiras, para que as mesmas integrem a cortina arbórea a constituir, sobretudo, ao longo da
N372.



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



Deve ficar expresso, na Memória Descritiva e/ou no Caderno Técnico de Encargos, de forma
taxativa, a necessidade de assegurar um controlo muito exigente quanto à origem das espécies
vegetais a usar, com referência clara à Xylella fastidiosa multiplex, devendo ser, inclusive,
considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos exemplares em
causa.



Os módulos de plantação a considerar devem discriminar e identificar todas as espécies vegetais.



Deve ser delimitado um buffer em torno das linhas de água/escorrência preferencial (Sistema
Húmido). O mesmo deve ter em consideração, no mínimo, as larguras que se registam
claramente definidas no orto, e onde, dentro do qual, deve ser preservada a vegetação existente,
a identificar e a constar no plano de plantação, assim como a vegetação a propor de modo a
reforçar e a consolidar em termos ecológicos e paisagísticos a rede de drenagem, ao nível da
conservação do solo e da água. A largura a propor deve também ser marcada sobre o orto.



Nas linhas de água que mais se aproximem do topo dos cabeços (Sistema Seco) em ligação a
estes deve ser preservada a vegetação existente e/ou reforçada com plantações, que ocorre em
5 situações, no caso da Herdade de Santas.
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As áreas que se encontrem em regeneração natural devem ser consideradas na proposta e as
espécies em presença devem ser identificadas e caracterizadas. A regeneração natural não
contempla deixar o terreno em solo nú.



As margens da albufeira devem ser reforçadas ao nível da plantação de elementos arbóreos e
arbustivos, de forma mais pontual.



A rede de caminhos propostos deve ser revista e eliminadas todas as situações que impliquem
o atravessamento das linhas de água ou de escorrência preferencial. A rede de caminhos deve
suportar-se no caminho perimetral e nos caminhos existentes que não atravessam as linhas de
água.

10. Plano de Plantação de Espécies Autóctones para a Faixa de Proteção da Linha (PPEAFP).
11. Plano de Comunicação, que funciona como um compromisso do Dono de Obra no sentido de divulgar
informação relevante sobre o projeto e recolha e tratamento de todas as reclamações ou pedidos de
informação dirigidos por entidades oficiais, associações ou pela população em geral, designado por
Canal de Comunicação, a implementar nas fases de construção e exploração do projeto e que deverá
conter a seguinte informação às populações:
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objetivo, a natureza, e localização da obra;



hora de início das obras, o seu regime de funcionamento e a sua duração;



especificação das principais ações a realizar e as operações mais ruidosas; com indicação do
início e o final previsto;



identificação das eventuais afetações à população, nomeadamente ao nível das acessibilidades.

12. Plano de Manutenção da Faixa (PMF).
13. Plano de Recuperação de Áreas Afetadas (PRAA); e as atividades de Gestão da Vegetação da Faixa de
Proteção (abertura da Faixa de Proteção), para as linhas elétricas.
14. Reformulação dos cálculos do balanço de carbono, em conformidade com as alterações de Layout
que vierem a ser promovidas e em resultado da aplicação das condicionantes definidas para o
projeto.
15. Ficha técnica do modelo tipo de luminária que será utilizada no exterior em todas as componentes
do Projeto, incluindo a Subestação. 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. O Projeto de Iluminação Exterior deve assim acautelar todas as situações que conduzam a
um excesso de iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa.
16. Soluções dos revestimentos exteriores e, eventuais, pavimentos, também exteriores, da Subestação,
devendo estes privilegiar os materiais de baixa refletância e tendencialmente neutros.
17. Soluções técnicas para os pavimentos, em particular, para a camada de desgaste, que minimizem ou
reduzam substancialmente o levantamento de poeiras, durante a Fase de Exploração.
Cumulativamente os materiais não devem ser excessivamente refletores de luz.

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO

Todas as medidas de minimização dirigidas à fase de preparação prévia à obra e à fase de execução da
obra devem constar no respetivo Plano de Acompanhamento Ambiental, 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.
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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 PósAvaliação”, 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.
Fase prévia à construção
1.

Obter parecer favorável da respetiva entidade regional da RAN para utilização não agrícola de solos
da RAN (implantação dos apoios 15 e 16 da Linha Elétrica a 400 kV).

2.

Para o caso das linhas elétricas, se for necessário o abate de quercíneas ou se houver afetação de
raízes em povoamento, deverá ser solicitada a emissão de declaração de empreendimento de
imprescindível utilidade pública.

3.

Para qualquer sobreiro ou azinheira, adulto ou jovem, isolados ou em povoamento que seja
necessário abater, deverá requerida a respetiva autorização de abate.

4.

No caso de haver povoamentos florestais cujas áreas foram percorridos por incêndios deverá ser
solicitado o levantamento das proibições.

5.

No caso de povoamentos de eucalipto onde seja necessário fazer-se corte prematuro, deverá ser
solicitada autorização ao ICNF, na qualidade de Autoridade Florestal Nacional (Decreto-Lei n.º
173/88, de 17 de maio), devendo, após o corte, ser efetuado o respetivo manifesto em cumprimento
do disposto no Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio.

6.

Assegurar a conservação dos sobreiros, azinheiras e charcas existentes na área de intervenção do
projeto, sendo que para o efeito deverão ser delimitados estes exemplares, assim como a charca,
para evitar alguma afetação que possa ocorrer na fase de obra.

7.

Pedido de autorização e negociação atempada de indemnizações e contrapartidas com os
proprietários dos terrenos atravessados pela Linha Elétrica, sobretudo nos casos onde se prevê a
instalação de apoios no interior de propriedades agrícolas e a necessidade de garantir ações de corte
ou decote de vegetação.

8.

Equacionar a possibilidade de compensar a área a desflorestar/abater com novas plantações
arbóreas noutro local, nomeadamente numa área ardida.

9.

Informar as entidades envolvidas na prevenção e combate aos incêndios florestais, sobre o início da
construção, nomeadamente a ANPC, os corpos de bombeiros da zona afetada, os Serviços Municipais
de Proteção Civil e as Comissões Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios dos concelhos
abrangidos (Estremoz e Borba) e a Autoridade Florestal Nacional/Instituto da Conservação da
natureza (AFN/ICNF);

10. Garantir a necessária sinalização enquanto área interdita à movimentação de pessoal e maquinaria
afetos à obra, de forma a anular quaisquer possibilidades de afetação dos elementos patrimoniais
n.ºs 5, 6 e 7 (central), 15 e 18 (linha de ligação a 400 kV). Nestas situações deve ainda ser redobrado
o correto acompanhamento arqueológico.
11. Sinalizar e vedar as ocorrências patrimoniais localizadas até 25 m das componentes de projeto de
forma a evitar a sua afetação pela circulação de pessoas e máquinas, que aí deve ser proibida ou
muito condicionada.
12. Efetuar a sinalização das ocorrências situadas, até cerca de 50 m da obra, condicionando a circulação
de modo a evitar a sua afetação.
13. Prever a realização da prospeção arqueológica das zonas de estaleiro, manchas de empréstimo e
depósito de terras, caminhos de acesso à obra, caso as mesmas se encontrem fora das áreas
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prospetadas nas fases anteriores, ou que tivessem apresentado visibilidade do solo reduzida a nula.
De acordo com os resultados obtidos as respetivas localizações poderão ser ainda condicionadas.
14. Efetuar o registo para memória futura (levantamento topográfico, dossier fotográfico, memória
descritiva) do conjunto edificado n.º 7, Herdade da Bispa (central).
Fase de Construção
Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar
15. Deve ser respeitado o exposto na planta de condicionamentos, atualizada.
16. Garantir que o início dos trabalhos decorre fora do período compreendido entre Fevereiro e Junho.
17. Concentrar, no tempo, os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação.
18. Sempre que se venham a identificar elementos patrimoniais ou outros que justifiquem a sua
salvaguarda, a planta de condicionamentos deve ser novamente atualizada.
19. Programar os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras de forma a minimizar o período
de tempo em que os solos ficam descobertos e a garantir que ocorram, preferencialmente, no
período seco. Caso contrário, devem adotar-se as necessárias providências para o controle dos
caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição da sua capacidade erosiva e evitar o arraste de
sedimentos e o eventual assoreamento de linhas de água existentes na envolvente.
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20. A construção das linhas elétricas deve afetar o mínimo possível o normal desenvolvimento das
atividades agrícolas que ali se desenvolvem, pelo que a programação da construção deverá ser
estabelecida, atempadamente, em articulação com as Explorações Agrícolas abrangidas com o
objetivo de ser compatibilizada com a calendarização cultural do ano agrícola, evitando-se assim a
inviabilização de culturas durante o período de construção, bem como consequentes prejuízos para
os agricultores.
21. Assegurar que não são afetados o traçado e o escoamento das linhas de água.
22. Garantir que nas operações a desenvolver na proximidade de linhas de água não há interferência com
o seu leito e margens (10 m).
23. Assegurar que os acessos temporários que sejam necessários implementar até aos locais de
implantação dos apoios não coloquem em causa o traçado e o escoamento das linhas de água.
24. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra.
25. Reduzir a afetação de áreas cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que
possam ficar afetos à obra sem prejudicar a circulação da população local, bem como o acesso a áreas
da exploração agrícola que eventualmente tenham sido seccionadas em virtude do traçado.
26. Proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não afetando
obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola.
27. Na construção de bermas e valetas, deverão ser sempre que possível evitados materiais
impermeabilizantes, de modo a não alterar de forma significativa a permeabilidade existente.
28. Informar os trabalhadores e encarregados das possíveis consequências de uma atitude negligente em
relação às medidas minimizadoras identificadas, através da instrução sobre os procedimentos
ambientalmente adequados a ter em obra (sensibilização ambiental).
29. Informar sobre a construção e instalação do projeto as entidades utilizadoras do espaço aéreo na
zona envolvente do mesmo, nomeadamente o SNBPC - Serviço Nacional de Bombeiros e Proteção
Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a incêndios florestais, bem como
as entidades com jurisdição na área de implantação do projeto.
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30. Informar a REN - Redes Energéticas Nacionais, S.A., antes da realização de quaisquer trabalhos nas
faixas de servidão da RNT, com um mínimo de 15 dias úteis de antecedência.
31. Informar as populações mais próximas acerca das ações de construção e respetiva calendarização,
divulgando esta informação em locais públicos, nomeadamente nas juntas de freguesia e câmaras
municipais.
32. Os estaleiros devem localizar-se em local a definir conjuntamente com a Equipa de Acompanhamento
Ambiental (EAA) e devem ser organizados nas seguintes áreas:
−

Áreas sociais (contentores de apoio às equipas técnicas presentes na obra);

−

Deposição de resíduos: deverão ser colocadas duas tipologias de contentores - contentores
destinados a Resíduos Sólidos Urbanos e equiparados e contentor destinado a resíduos de obra;

−

Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deve ser
impermeabilizada e coberta sendo os locais de armazenamento dotados de bacias de retenção
dimensionadas para que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas
adjacentes;

−

Parqueamento de viaturas e equipamentos;

−

Deposição de materiais de construção.

33. A área do estaleiro não deve ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e
armazenamento de substâncias poluentes. 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.
34. Localizar o estaleiro da obra, bem como as eventuais áreas de depósito temporário de terras e
materiais em locais afastados de linhas de água e de zonas adjacentes sensíveis, e por forma a não
ser necessário o corte de vegetação arbórea.
35. Localizar o estaleiro e o parque de materiais em locais com declive reduzido e com acesso próximo,
para evitar, tanto quanto possível, movimentações de terras e abertura de acessos.
36. O estaleiro deve possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores que
servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar para
uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser removida no final da obra. Durante a obra, a frequência
da limpeza da fossa deve ser a adequada face à sua capacidade e utilização, devendo as águas
residuais domésticas produzidas ser recolhidas pelos serviços camarários ou operador licenciado e
encaminhadas para tratamento e destino final adequados.
37. Não devem ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local de
obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação
dos solos.
38. Caso venham a ser utilizados geradores no decorrer da obra, para abastecimento de energia elétrica
do estaleiro ou para outros fins, estes deverão estar devidamente acondicionados de forma a evitar
contaminações do solo.
39. O armazenamento de combustíveis e/ou outras substâncias poluentes apenas é permitido em
recipientes estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro preparada para
esse fim. Os recipientes deverão estar claramente identificados e possuir rótulos que indiquem o seu
conteúdo.
40. Em condições climatéricas adversas, nomeadamente dias secos e ventosos, devem ser utilizados
sistemas de aspersão nas áreas de circulação.
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41. Deve ser condicionada a circulação de viaturas e pessoas fora dos corredores e áreas estritamente
necessários para a execução da obra.
42. A fase de construção deve restringir-se às áreas estritamente necessárias, devendo proceder-se à
balizagem prévia das áreas a intervencionar. Para o efeito, devem ser delimitadas as seguintes áreas:
−

Estaleiro: o estaleiro deve ser vedado em toda a sua extensão.

−

Acessos: deve ser delimitada uma faixa de, no máximo, 2 m para cada lado do limite dos acessos
a construir.

−

Apoios e plataformas das linhas elétricas: deve ser limitada uma área máxima de 2 m para cada
lado da área a ocupar pelas fundações e plataformas. As ações construtivas, a deposição de
materiais e a circulação de pessoas e maquinaria devem restringir-se às áreas definidas para o
efeito.

−

Locais de depósitos de terras.

−

Outras zonas de armazenamento de materiais e equipamentos que pela sua dimensão não
podem ser armazenados no estaleiro.

−

Áreas a intervencionar para instalação dos apoios da linha e respetivos acessos.

43. Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser
restabelecidos o mais brevemente possível.
44. Assegurar o estacionamento das máquinas e viaturas em locais pavimentados e dotados de
drenagem de águas pluviais.
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45. No decorrer dos trabalhos, devem ser tomadas as precauções de modo a evitar a aproximação de
pessoas, materiais e equipamentos a distâncias inferiores à prevista no Decreto Regulamentar n.º
1/92, de 18 de fevereiro, sendo o promotor e a entidade executante considerados responsáveis, civil
e criminalmente, por quaisquer prejuízos ou acidentes que venham a verificar-se como resultados do
incumprimento da distância de segurança.
46. No caso de serem utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes
deverão ser também balizados de acordo com a CIA n.º 10/03, de 6 de maio (Limitação em Altura e
Balizagem de Obstáculos Artificiais à Navegação Aérea).
47. Assegurar, em todas as fases do projeto, a monitorização da exposição dos trabalhadores aos campos
eletromagnéticos em cumprimento das disposições legais aplicáveis, designadamente da Lei nº
64/2017, de 7 de agosto.
48. Assegurar uma distância mínima de proteção aos exemplares de sobreiros e azinheiras cuja afetação
não seja indispensável para a implantação do projeto de, sempre que possível, pelo menos, 2 vezes
o raio da área de projeção da copa, onde não são permitidas operações como a mobilização do solo,
ou outras, que possam danificar as árvores, nomeadamente as raízes, pernadas, ramos e troncos.
49. Evitar, sempre que possível, para os locais de implantação de todas as estruturas e infraestruturas de
apoio à obra, áreas com ocupação florestal e outras áreas onde existam quercíneas isoladas/
dispersas, de modo a preservar as suas função de produção, conservação, proteção e/ou outra, e a
integridade dos exemplares arbóreos, em particular quercíneas.
50. O acompanhamento arqueológico a executar na fase de obra deve:
−

ser efetuado de modo efetivo, continuado e direto por um arqueólogo em cada frente de
trabalho, sempre que as ações inerentes à realização do projeto não sejam sequenciais, mas
simultâneas;

−

incidir em todos os trabalhos, durante a instalação do estaleiro, as fases de decapagem,
desmatação, terraplenagens, depósito e empréstimo de inertes, abertura de acessos, escavação
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de caboucos, depósito de terras sobrantes e de todas as ações que impliquem revolvimento de
solos.
51. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas
in situ (mesmo que de forma passiva), no caso de estruturas, de tal forma que não se degrade o seu
estado de conservação atual ou salvaguardadas pelo registo.
52. Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico podem determinar a adoção de medidas
de minimização específicas (registo documental, sondagens de diagnóstico, escavações
arqueológicas, entre outras), nomeadamente no caso de não ser possível determinar a importância
científica e patrimonial das ocorrências então identificadas.
53. Achados arqueológicos móveis efetuados no decurso da obra devem ser colocados em depósito
credenciado pelo organismo de tutela.
54. No decorrer dos trabalhos arqueológicos deverão ser produzidos mensalmente Relatórios de
Progresso, que devem descrever os trabalhos arqueológicos realizados e caracterizar de modo
genérico os vestígios arqueológicos eventualmente detetados, integrando a informação cartográfica
e fotográfica relevante.
55. Promover uma ação de formação/sensibilização dos trabalhadores envolvidos na empreitada, prévia
ao início da obra, relativamente aos valores patrimoniais e naturais em presença e às medidas
cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso de construção;
Desmatação e Movimentação de Terras
56. Garantir a implementação de boas práticas de modo a que sejam apenas intervencionadas as áreas
estritamente necessárias à execução dos trabalhos, delimitadas por meio de piquetagem e processarse, de modo a evitar a afetação suplementar de solos e respetivos usos.
57. Considerar todas as formas disponíveis para reduzir os níveis de poeiras no ar e a sua propagação,
como: o não uso de máquinas de rastos; redução das movimentações de terras em períodos de
ventos; o acondicionamento/proteção dos solos expostos.
58. Assegurar o 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 deve 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;
59. Após a desmatação deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática do terreno, 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;
60. Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deve de imediato ser suspensa nesse
local, 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
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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;
61. A verificar-se a presença de espécies vegetais exóticas invasoras nas áreas a desmatar, o material
vegetal proveniente do seu corte deve ser totalmente separado do restante material vegetal e
devidamente acondicionado, protegendo-o do efeito de ventos. O corte deve ser realizado fora da
fase de produção de semente. A estilhagem e o espalhamento deste material não podem ser
considerados como ações a desenvolver. No transporte deste material, a destino final adequado,
deve ser assegurada a não propagação das espécies exóticas em causa, pelo que devem ser tomadas
as medidas de acondicionamento adequadas a cada uma destas.
62. Antes das ações de escavação, a camada superficial de solo (terra vegetal) deve ser cuidadosamente
removida e depositada em pargas para posterior redistribuição pelos diferentes locais
intervencionados. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da
totalidade da terra vegetal, sobretudo, na área de implantação da Subestação, em toda a
profundidade do horizonte local e não em função de uma profundidade pré-estabelecida.
63. Toda a terra viva/vegetal que seja decapada em áreas onde se encontrem espécies vegetais invasoras
deve ser totalmente separada da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e
integração paisagística. A referida terra com vestígios de espécies invasoras deve ser levada a
depósito definitivo, devidamente acondicionada.
64. A progressão da máquina nas ações de decapagem deve fazer-se sempre em terreno já
anteriormente decapado, ou a partir do acesso adjacente, para evitar que a máquina circule sobre a
área já decapada. Deve também ser evitado o recurso a máquinas de rasto para que não ocorra a
compactação das camadas inferiores do solo.
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65. As pargas de terra vegetal proveniente da decapagem superficial do solo não devem ultrapassar os 2
metros de altura e devem localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal.
Estas zonas devem ser planas, bem drenadas e protegidas de ações de compactação por pisoteio ou
por passagem de máquinas.
66. A terra vegetal decapada deve ser utilizada nas ações de recuperação da mesma empreitada.
67. Deverá proceder-se ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a fim de
minimizar a sua exposição aos agentes erosivos;
68. Se for 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.
69. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos devem ser limitados às áreas estritamente
necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto vegetal de cada
zona de intervenção logo que as movimentações de terras tenham terminado. As áreas adjacentes
às áreas a intervencionar não devem ser desmatadas ou decapadas.
70. Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a exposição do
solo desprovido de vegetação, deverão, sempre que possível, ser realizados durante os períodos em
que não é provável a ocorrência de precipitação mais intensa
71. Na execução das fundações deve ser minimizada a dimensão das áreas de trabalho.
72. As operações de escavação devem privilegiar, sempre que possível, a utilização de meios mecânicos,
para não introduzir perturbações excessivas no maciço rochoso.
73. As terras resultantes das escavações devem ser reutilizadas, sempre que possível, nas obras de
construção onde haja necessidade de aterro, nomeadamente nos acessos a construir, na construção
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e regularização das plataformas dos apoios. Caso tal não seja possível, devem ser levadas para aterro
licenciado.
74. Devem ser salvaguardadas todas as espécies arbóreas e arbustivas autóctones que não perturbem a
execução da obra. Para tal devem ser implementadas medidas de proteção e/ou sinalização das
árvores e arbustos, fora das áreas a intervencionar, mas que, pela proximidade a estas, possam ser
acidentalmente afetadas.
75. Caso se revele necessária a utilização de explosivos, deve recorrer-se a técnicas de pré-corte e ao uso
de microrretardadores, atenuando desta forma a intensidade das vibrações produzidas.
Gestão de materiais, resíduos e efluentes
76. Não podem ser instaladas centrais de betão na área de implantação da linha elétrica e projetos
associados.
77. Todos os materiais inertes e terras de empréstimo que eventualmente venham a ser utilizados não
devem ser provenientes de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras.
78. Não utilizar recursos naturais existentes no local de implantação do projeto. Excetua-se o material
sobrante das escavações necessárias à execução da obra.
79. Implementar um Plano de Gestão de Resíduos (PGR) que permita o adequado armazenamento e
encaminhamento dos resíduos resultantes da obra.
80. Deve ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável pela
gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento temporário no
estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito a operadores
licenciados.
81. O Gestor de Resíduos deve arquivar e manter atualizada toda a documentação referente às
operações de gestão de resíduos. Deve assegurar a entrega de cópia de toda esta documentação à
EAA para que a mesma seja arquivada no Dossier de Ambiente da empreitada.
82. É proibido efetuar qualquer descarga ou depósito de resíduos ou de qualquer outra substância
poluente, direta ou indiretamente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não
tenha sido previamente autorizado.
83. Não armazenar, ainda que temporariamente, os materiais resultantes das escavações e da
decapagem dos solos a menos de 50 m das linhas de água.
84. Deve proceder-se à recolha diária dos resíduos segregados nas frentes de obra e ao seu
armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais especificamente
preparados para o efeito.
85. Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e
metálicas, armações, cofragens, entre outros) devem ser armazenados temporariamente num
contentor, localizado na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado.
86. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis devem ser triados de acordo com as seguintes
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos podem ser
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município onde se desenvolve
a obra ou por uma empresa designada para o efeito.
87. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos
88. O material inerte proveniente das ações de escavação deve ser depositado na envolvente dos locais
de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro (aterro das fundações
ou execução das plataformas de montagem).

“Central Solar de Santas”, projeto de execução

93

PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3345

89. O material inerte que não venha a ser utilizado (excedente) deve ser, preferencialmente, utilizado na
recuperação de zonas degradadas ou, em alternativa, transportado para aterro licenciado.
90. Proteger os depósitos de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas.
91. Deve ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem e de
desmatação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados na fertilização dos
solos.
92. Prever a recuperação total de infraestruturas (redes de rega e drenagem, caminhos, tanques, poços,
etc.) eventualmente afetadas.
93. Assegurar a não perturbação das atividades agrícolas e evitar a deterioração das características do
solo.
94. Caso, acidentalmente, ocorra algum derrame fora das zonas destinadas ao armazenamento de
substâncias poluentes, deve ser imediatamente aplicada uma camada de material absorvente e
removidos os solos afetados para locais adequados, a indicar pela entidade responsável pela
fiscalização ambiental, onde não causem danos ambientais adicionais.
95. Se se verificar a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem
ser armazenados 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.
96. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deve ser efetuado em viatura
fechada, ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada.
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97. Proceder à inspeção periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de modo a manter as
condições do seu bom funcionamento.
98. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos
materiais inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo
ser provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para
que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras.
Acessos, plataformas e fundações
99. O tráfego de viaturas pesadas deve ser efetuado em trajetos que evitem o incómodo para as
populações. Caso seja inevitável o atravessamento de localidades, o trajeto deve ser o mais curto
possível e ser efetuado a velocidade reduzida.
100. Limitar a circulação de veículos motorizados, por parte do público em geral, às zonas de obra.
101. Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade dos recetores sensíveis
cumpram os valores limites impostos pela legislação em vigor.
102. Assegurar a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a o levantamento
de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação de veículos e de equipamentos de
obra.
103. Os restabelecimentos a efetuar não deverão introduzir deficiências nas características geométricas
das vias a restabelecer, devendo minimizar a afetação dos usos existentes.
104. No plano de acessos, no sentido de minimizar a intervenção nos solos classificados como RAN, deverá
ser garantido o acesso às propriedades, quer na fase de construção, quer na fase de exploração,
sempre que os acessos existentes sejam interrompidos.
Medidas transversais:
105. Cumprir as normas legais vigentes em relação a balizagem a Linha Elétrica, no sentido de os
obstáculos verticais serem facilmente referenciáveis pelos meios aéreos, minimizando o risco de
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acidentes por colisão. A balizagem deverá ser a constante na Circular de Informação Aeronáutica
(CIA) n.º 10/03, de 6 de maio, do Instituto Nacional de Aviação Civil, incluindo-se a balizagem
luminosa para o período noturno. As balizagens constantes do n.º 7 a) da CIA supramencionada,
deverão ser cumulativas e não opcionais.
106. Acautelar o bom estado vegetativo do arvoredo existente a manter, dando cumprimento ao art.º 16.º
(restrições às práticas culturais) e ao art.º 17.º (manutenção) do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de
maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho.
107. Assegurar a proteção e a valorização dos leitos e margens dos cursos de água na área de intervenção
do projeto e proceder à plantação ou reposição das espécies da flora autóctone, de forma a garantir
o funcionamento destes habitats como zonas de conectividade.
108. Aplicar medidas de conservação, em fase de obra e em fase de exploração, direcionadas para as
populações da espécie Campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium) existentes na área de
implementação do projeto.
109. Em qualquer tipo de operação agrícola a realizar, prever a manutenção da morfologia e a
funcionalidade das linhas de água existentes no terreno, assim como a conservação da vegetação
existente nas suas margens, numa distância não inferior a 5 metros em cada uma das margens.
110. Respeitar as medidas de minimização para a fase de obra constantes na listagem base (Anexo III) do
“Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e
transporte de energia elétrica – componente avifauna”.
111. Executar o Plano de Monitorização de Avifauna revisto.
112. Todas as áreas afetadas, não abrangidas pelo Projeto de Integração Paisagística, deverão ser
recuperadas 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.
113. A iluminação em Fase de Obra, incluindo os estaleiros, deve ser dirigida, o mais possível, segundo a
vertical do lugar, e apenas sobre os locais que efetivamente seja exigida.
Medidas específicas para a Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV:
114. Adotar uma tipologia de linha que reduza o n.º de planos de colisão (p. ex. MTG ou Q para circuito
simples, ou YDR, para duplo circuito), se tecnicamente possível.
115. Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação.
116. Adotar as medidas de antipouso e antinidificação específicas para a cegonha-branca.
117. Efetuar a sinalização de toda a extensão da linha, para prevenção do risco de colisão com aves, dos
cabos de guarda em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores, sendo que o
afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5m (d=5m) (ou
seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente em cada cabo de
guarda). Uma vez que se trata de uma área muito crítica, correspondente ao corredor para aves
estepárias entre os ZPEs e IBAs de Veiros e Vila Fernando, a sinalização deve ser feita com instalação
de dispositivos do tipo Fireflies10.
Medidas específicas para a Linha Elétrica de Ligação a 30 kV:
118. Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação.
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119. Adotar as medidas de antipouso e antinidificação específicas para a cegonha-branca.
120. Promover a redução dos planos de colisão para o menor número possível (p. ex. armações em pórtico,
esteira horizontal ou outras que se venham a considerar, evitando as armações em galhardete), ou
recurso a tecnologias que aumentem a visibilidade dos cabos (p. ex. spacer cable, tree wire, cabo
torçada, cabo coberto), sendo nesse caso dispensada a sinalização da linha.
121. Efetuar a sinalização de toda a extensão da linha, para prevenção do risco de colisão com aves, dos
condutores em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores, sendo que o
afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5m (d=5m) (ou
seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente em condutor).
Se os cabos tiverem um diâmetro igual ou superior a 17 mm não será necessária a sinalização. Uma
vez que se trata de uma área muito crítica, correspondente ao corredor para aves estepárias entre
os ZPEs e IBAs de Veiros e Vila Fernando, a sinalização deve ser feita com instalação de dispositivos
do tipo Fireflies.
122. Colocar o seccionador em posição vertical ou invertida, por baixo do topo do poste a uma distância
mínima de 35 cm.
123. Evitar a utilização de condutores nus sobre isoladores rígidos, exceto nos isoladores para reenvio de
arcos.
124. Evitar elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas sem proteção.
125. Colocar isolamento dos condutores junto das cadeias de amarração a uma distância mínima de 70
cm, recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou outras soluções de isolamento adequadas à
situação.
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Fase final de execução das obras:
126. Após conclusão dos trabalhos, proceder à desmontagem e limpeza dos locais de estaleiro e parque
de materiais e resíduos, com remoção de todos os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de
materiais, entre outros; limpeza de todas as instalações de apoio à obra e recuperação dos solos
afetados através da sua descompactação e arejamento de forma a assegurar a sua reutilização
127. Todos os pavimentos existentes dos troços de estrada a desativar devem ser totalmente removidos
em toda a profundidade das camadas existentes.
128. Proceder à adequada descompactação e recuperação dos acessos utilizados temporária e
exclusivamente para obra.
129. Após a conclusão da obra, o empreiteiro deverá assegurar a desativação e limpeza de todas as
instalações de apoio à obra e a recuperação dos solos afetados através da sua descompactação e
arejamento de forma a assegurar a sua reutilização;
130. Se necessário, proceder à recuperação de caminhos (permanentes) utilizadas como acessos aos locais
em obra.
131. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter
sido afetados pelas obras de construção.
132. 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.
133. 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.
134. Concluir a implementação do Projeto de Integração Paisagística da central Solar de Santas, dando
início ao respetivo plano de Manutenção.
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135. Prever medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária (como vedações ou 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.
136. Apresentar Relatórios de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral,
fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental
Paisagem. Para a 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
137. As ações relativas à exploração e manutenção devem restringir-se às áreas já ocupadas.
138. Sempre que se desenvolvam ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser fornecida para
consulta a Planta de Condicionamentos atualizada com a implantação de todos os elementos
patrimoniais identificados quer no EIA quer na fase de construção, aos responsáveis de obra e
cumpridas as medidas de minimização aplicáveis, previstas para a fase de construção.
139. Sempre que ocorram trabalhos de manutenção 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), deve efetuar-se o
acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as medidas de minimização aplicáveis,
previstas para a fase de construção.
140. As operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das estruturas, devem
decorrer em área impermeabilizada.
141. Os óleos usados devem ser armazenados 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.
142. Adotar as medidas necessárias, aplicáveis, para a prevenção de incêndios florestais que constam dos
Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), nomeadamente assegurar a
limpeza do material combustível na envolvente das áreas de implantação central solar, de modo a
garantir a existência da faixa regulamentar de segurança contra incêndios;
143. O controlo da vegetação na área da Central Solar deverá ser feito sempre sem recurso a fitoquímicos.
Deverá ser realizado por meios mecânicos sem remeximento do solo, ou, preferencialmente, se for
viável, através de pastoreio por ovinos.
144. Nas faixas não ocupadas pelas estruturas da Central Solar, em redor das albufeiras dos açudes e ao
longo das linhas de drenagem, na faixa do Domínio Hídrico, deve promover-se o desenvolvimento de
vegetação, de modo a constituírem pequenos corredores ecológicos;
145. Proceder à manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zonas envolventes do projeto, de modo
a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o acesso e circulação a
veículos de combate a incêndios.
146. Execução da manutenção prevista no Plano de Manutenção da Faixa (PMF), devendo ser privilegiada
a preservação de espécies autóctones. A aplicação de técnicas de desbaste a estas espécies deve ser
evitada e, a realizar-se, deve incidir seletivamente sobre os ramos do menor diâmetro possível.
147. Assegurar a monitorização da exposição dos trabalhadores aos campos eletromagnéticos, em
cumprimento das disposições legais aplicáveis.
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148. Prever a monitorização de eventuais queixas por parte da população, assegurando a realização de 2
sessões de esclarecimento e informação para minimizar o “risco percebido” à exposição aos campos
eletromagnéticos. Todas estas medidas relacionadas com o “risco percebido”, assim como o
acompanhamento de eventuais consequências psicossociais negativas, deverão constar em relatório
síntese de periodicidade anual a apresentar à AAIA durante os primeiros 2 anos de funcionamento
das linhas elétricas (com destaque para a de 400 kV).
149. Garantir que são recolhidos, armazenados e enviados para destino final adequado todos os resíduos
gerados nas operações de manutenção.
150. Eliminar na totalidade os cepos e a regeneração de espécies florestais (pinheiro-bravo, eucalipto e
acácia) não compatíveis com as Faixas de Proteção, e equacionar a instalação de espécies de reduzido
desenvolvimento vertical e baixa taxa de crescimento (ex: sobreiro, azinheira, pinheiro-manso,
carvalho, castanheiro, carrasco, folhado, medronheiro, pilriteiro e outras arbustivas com valor para a
biodiversidade).
151. Nas áreas com aproveitamento agro-silvo-pastoril, como os montados de sobro/azinho, a presença
de espécies de porte arbóreo pode colocar em causa a integridade da linha elétrica. A manutenção
das Faixas de Proteção nestas zonas deve consistir simplesmente em controlar a altura das árvores
com podas e desramações, permitindo a continuidade do sistema agrosilvo-pastoril e da dinâmica
ecológica que nele possa existir.
152. A gestão das faixas de gestão de combustíveis em torno da central solar e da linha elétrica, bem como
o controlo da vegetação no interior da central solar, deve contemplar a remoção de eventuais
espécies exóticas.
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153. Garantir a continuidade da execução do Plano de Gestão das Espécies Exóticas Invasoras, se aplicável.
Caso se detetem núcleos de invasoras com crescimento rápido deve efetuar-se a sua remoção de
modo a garantir a integridade da linha.
154. Na faixa de gestão de combustíveis junto a linhas de água devem restringir-se as espécies de porte
mais elevado (ex. choupo, freixo, amieiro, ulmeiro, plátano), e privilegiar-se o salgueiro.
155. Deverão ser tidas em conta as demais boas práticas para gestão da Faixa de Gestão de Combustíveis
constantes no “Manual de Boas Práticas Gestão de Faixas de Proteção em Áreas sem Estatuto de
Proteção Ambiental”.
156. Após a concretização da obra e de forma a verificar a eficácia das medidas implementadas nas áreas
intervencionadas, deve ser efetuado o acompanhamento da recuperação:
−

Para o efeito devem ser realizadas visitas aos locais afetados pelas obras de construção durante
um período mínimo de dois anos, após a concretização das ações de recuperação. Estas visitas
visam verificar a evolução da vegetação nos locais afetados, e envolvente direta, bem como
identificar não recuperações ou recuperações deficientes, cuja razão deve ser compreendida.

−

Na sequência de cada visita deve ser elaborado um relatório, a entregar à Autoridade de AIA,
onde seja descrita a evolução da vegetação nas áreas afetadas e envolvente, identificadas as
áreas não recuperadas e as respetivas razões, e propostas medidas de minimização e novas
campanhas de verificação, caso necessário. Para uma melhor apreensão da evolução da
vegetação, os relatórios devem apresentar um bom registo fotográfico, comparando os
cenários existentes antes da obra, após a conclusão da obra e após cada ação de recuperação.

157. Sempre que necessário, como sejam áreas com erosão evidente ou de inadequado desenvolvimento
das espécies vegetais da cortina arbórea, devem ser tomar medidas corretivas, as quais podem passar
pela adoção de retancha (substituição em caso de morte).
Fase de Desativação
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158. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto, de 50 ou mais anos, e a dificuldade de
prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em
vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de
ocupação da área de implantação da linha elétrica e projetos associados.
Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em
vigor, deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a
ter lugar, os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o
destino a dar aos elementos a retirar do local.
Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado,
contemplando nomeadamente:
−

A solução final de requalificação da área de implantação da linha elétrica e projetos associados,
a qual deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial
e com o quadro legal então em vigor;

−

A definição das ações de desmantelamento da obra que inclua, no mínimo,
o

A desmontagem e remoção dos equipamentos integrantes da Unidade de Produção (UP),
incluindo os painéis fotovoltaicos, as cablagens, as estruturas das mesas de suporte, os
inversores e as tubagens e cablagens enterradas da rede de cabos da UP, bem como todas
as estruturas de betão/cimento;

o

O tapamento das valas, de onde foram retiradas as tubagens e cablagens da rede enterrada
de cabos da UP, com as terras resultantes da abertura das mesmas, assegurando o respetivo
nivelamento à cota do terreno natural;

o

A descompactação do solo da área anteriormente ocupada pela UP e afetada pelos
trabalhos de desmontagem e remoção dos equipamentos, onde tal se venha revelar
necessário, de modo a criar condições favoráveis à regeneração da vegetação natural;

o

A remoção e o escoamento dos resíduos e dos materiais removidos resultantes da
desmontagem da UP, para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados,
sendo assegurada a emissão, preenchimento e registo das correspondentes guias
eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR).

−

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

−

Um plano de recuperação final de todas as áreas afetadas que permita a reposição das
condições pré-existentes, e a disponibilização dos solos afetados para a atividade agrícola, não
comprometendo qualquer utilização futura dos mesmos. Assim, o efeito, para o solo, resultante
do período de ocupação do mesmo pela UP, poderá ser considerado equivalente ao resultante
de um período idêntico de pousio.

De uma forma geral, todas as ações devem obedecer às diretrizes e condições identificadas no
momento da aprovação da linha elétrica, sendo complementadas com o conhecimento e imperativos
legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração.
159. Garantir o acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações
que impliquem movimentação dos solos quer estas sejam feitas nas fases preparatórias da
desmontagem, como a instalação de estaleiros, abertura/alargamento de acessos. O
acompanhamento deve 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.
160. Assegurar a monitorização da exposição dos trabalhadores aos campos eletromagnéticos, em
cumprimento das disposições legais aplicáveis.
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PLANO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL DA OBRA (PAAO)

Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO). O Acompanhamento Ambiental
da Obra (AAO) deve ter em consideração os aspetos a seguir mencionados.
1.

Deve iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do planeamento desta, e estender-se até à
conclusão da construção.

2.

Antes da construção devem ser efetuados os últimos ajustes ao projeto, decorrentes dos requisitos
ambientais requeridos na DIA, bem como decorrentes da visita conjunta da equipa de fiscalização
ambiental, do projetista e do empreiteiro ao local de implantação do projeto, após este ter sido
devidamente piquetado (identificação dos elementos do projeto no terreno, com estacas e/ou
balizagens).

3.

Caso haja necessidade de efetuar ajustamentos ao projeto, submetido ao processo de AIA, ou às
atividades de construção previstas, deve o promotor submeter essas alterações à prévia apreciação
da Autoridade de AIA.

4.

Os objetivos deste plano, na fase de construção, devem basear-se nos seguintes aspetos:
− Verificar o cumprimento da aplicação das condicionantes e medidas de minimização, bem como
da legislação ambiental aplicável às ações desenvolvidas na obra;
− Aplicar adequadamente as medidas de minimização de potenciais impactes ambientais negativos;
− Adaptar as medidas de minimização a situações concretas da obra, a ajustes de Projeto e a
situações imprevistas, resultantes ou não de reclamações.

5.

A Equipa de Acompanhamento Ambiental (EAA) deve ser composta por um ou mais técnicos com
formação na área de Ambiente ou afim. Para além dos técnicos afetos ao Acompanhamento
Ambiental da Obra, esta equipa deve ainda integrar um arqueólogo. A EEA deve, nomeadamente,
assegurar e verificar a implementação do exposto no PAAO, efetuar visitas periódicas à obra (ajustada
às necessidades da obra) e proceder, sempre que aplicável, ao registo de Constatações Ambientais
(identificação de situações que constituam Não Conformidades com a legislação ambiental em vigor,
com a DIA ou com o PAAO, ou situações que ainda que não constituam Não Conformidade mas
carecem da tomada de medidas de minimização adicionais com vista à sua correção/melhoria) e
elaborar RAAO.

6.

O PAAO deve apresentar um cronograma atualizado da obra, a metodologia a adotar no AAO, as
medidas de minimização aplicáveis à obra, uma listagem da legislação aplicável à obra, a
periodicidade dos Relatórios de Acompanhamento Ambiental da Obra (RAAO) a enviar à Autoridade
de AIA, e a planta de condicionamentos.

7.

A Planta de Condicionamentos deve ser efetuada para o projeto, à escala 1:5 000 ou superior, no
caso do parque. Sempre que se venham a identificar novos elementos que justifiquem a sua
salvaguarda, a Planta de Condicionamentos deverá ser atualizada. Estas plantas devem apresentar
todos os elementos do projeto, áreas dos estaleiros e todas as áreas que sejam afetas à obra (mesmo
que provisórias), e todos os condicionamentos (consoante os níveis de salvaguarda necessária – zonas
exclusão, áreas interditas a determinada ação, áreas a evitar, etc.). Deve ser distribuída a todas as
pessoas afetas à obra. As áreas de estaleiro e parques de materiais ficam interditos em todos os locais
onde foram detetadas ocorrências patrimoniais e devem garantir um afastamento no mínimo de
cerca de 50 metros do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais. Os acessos a construir de
novo, ou os que carecerem de melhoramento, devem garantir um afastamento no mínimo de cerca
de 50 metros do limite exterior de todas as ocorrências patrimoniais constantes da Planta de
Condicionamentos atualizada, ou ser demonstrada a inevitabilidade de um afastamento menor.
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8.

Relativamente aos RAAO, deve ser elaborado um Relatório Preliminar, com base na visita ao local do
Projeto a realizar pela EEA, projetista e empreiteiro, após este ter sido devidamente piquetado,
dando informação, nomeadamente, de qualquer alteração/adaptação do Projeto ou medidas de
minimização. Durante a fase de construção, devem ser apresentados Relatórios Parcelares do AAO
que devem retratar, nomeadamente, a evolução da obra, a verificação da implementação do PAAO,
as visitas efetuadas, eventuais dificuldades e reclamações, as ações de sensibilização, eventuais
Constatações Ambientais e verificação do cumprimento das medidas de minimização, apoiado num
adequado registo fotográfico. Salienta-se que, quando constam destes relatórios propostas de
alterações ao Projeto ou às ações de obra, os mesmos devem ser destacados na carta que acompanha
o RAAO, para que a Autoridade de AIA proceda às devidas diligências.
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO

Implementar o programa de monitorização da avifauna proposto no EIA, revisto de acordo com as
seguintes orientações.
− Monitorização pelo período mínimo de cinco anos, com continuidade a reavaliar findo esse período,
em especial na zona de instalação das linhas elétricas, de forma a avaliar o seu impacte em termos
de mortalidade das aves e na dinâmica de dispersão entre as ZPE adjacentes.
− Deve compreender a realização de censos para determinação da riqueza específica e abundâncias
relativas das espécies que constituem a comunidade avifaunística da área de intervenção do projeto
(conforme o capítulo 9.2 do RS do EIA) e a eventual mortalidade de aves resultante da construção
e da exploração das linhas elétricas.
− Deve prever a apresentação de relatórios anuais e um relatório final, os quais devem conter uma
apreciação, em termos qualitativos e quantitativos, das medidas de minimização de mortalidade
implementadas, bem como identificar a eventual necessidade de revisão dessas mesmas medidas,
nomeadamente no que se refere a aumentar a extensão/intensidade de sinalização ou utilização
de diferente tipologia de sinalização.

P’ A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO,

_____________________________________
Arq.ª Pais. Catarina Castro Henriques
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“Central Solar de Santas”, projeto de execução

Nº: PAREC/49/2020/DAI
DATA: 2020-10-01
ASSUNTO: Emissão de parecer - Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3345 - Central
Solar de Santas nos termos do disposto no n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de
31 de outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro

Enquadramento legal e âmbito
Emissão de parecer específico no âmbito do Processo de Avaliação de Impacte Ambiental n.º 3345
- Central Solar de Santas e das competências atribuídas a esta entidade nos termos do disposto no
n.º 10 do artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11,de dezembro.
No que concerne ao âmbito do parecer, tendo em consideração as competências desta DRAP o
mesmo incide sobre o descritor Solos. As interferências do Projeto com os solos presentes, suas
aptidões e limitações, bem como considerando a tipologia do Projeto em análise, que não implica
uma ocupação definitiva do território considera-se que há a assinalar alguns impactes para a fase
de construção e eventual desativação.

Identificação do Projeto
Preconiza-se que a Central Solar Fotovoltaica de Santas será implementada nos concelhos de
Monforte e de Borba, correspondendo a área de implantação a duas áreas descontínuas,
distanciadas de 1,3 km. A parcela de maior área (269 ha) localiza-se no concelho de Monforte,
freguesia de Santo Aleixo, localizada na Herdade de Santas e Santinhas. A outra parcela, de menor
área (87,6 ha), localiza-se a sudoeste da primeira, no concelho de Borba, freguesia da Orada, e
insere-se na Herdade da Penuzinha.
A Central Solar Fotovoltaica de Santas terá uma potência nominal de ligação à rede de 150 MW e
uma potência instalada de 180 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, à tensão nominal de 400 kV, com cerca de 4,86 km. Esta
linha liga à Subestação de Estremoz (ponto de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público SESP), propriedade da REN e localizada no concelho de Estremoz.
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Localização

Herdade de Santas e Santinhas

Herdade de Santas e Santinhas
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Herdade da Penuzinha

Herdade da Penuzinha

Fase de desenvolvimento do Projeto
O presente EIA integra o Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Santas e a respetiva Linha
Elétrica de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público (SESP), desenvolvido em fase de
Projeto de Execução.
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Identificação do proponente
O proponente deste Projeto é a empresa Revendosol Unipessoal Lda., NIPC: 515.582.581, com
sede em: Rua Vítor Córdon nº 37, 5º esq, 1200-482 Lisboa.

CARACTERIZAÇÃO DO AMBIENTE AFETADO

Solos
A identificação da tipologia de solos presentes nas áreas de intervenção pelo projeto baseia-se na
classificação e cartografia de solos 1:50.000 da Carta de Solos de Portugal.
Na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica na Herdade de Santas estão presentes as
seguintes tipologias de solos:
 Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex);
 Solos mediterrâneos pardos de xistos ou gruvaques (Px);
 Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx)

Na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica na Herdade da Penuzinha, estão presentes:
 Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex);
 Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx).

No percurso da linha de ligação a 30 kV, estão presentes:
 Litossolos de xisto ou grauvaques (Ex).

No percurso da linha de evacuação de energia a 400 kV, estão presentes:
 Litossolos (solos esqueléticos) de xisto ou grauvaques (Ex);
 Aluviossolos modernos de textura mediana (A);
 Solos de baixas (coluviossolos) de textura mediana (Sb).
 Solos mediterrâneos pardos de xistos ou gruvaques (Px);
 Solos mediterrâneos vermelhos ou amarelos de xistos (Vx).
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Capacidade de uso do solo
A capacidade de uso dos solos corresponde ao potencial natural que os solos apresentam face às
possíveis utilizações humanas, tendo por base de comparação a agricultura, encontrando-se, desta
forma, bastante dependente das características dos horizontes superficiais do solo.
A classificação utilizada para a capacidade de uso do solo considera cinco classes (A, B, C, D e E),
em função da utilização agrícola ou florestal dos solos, em que as três primeiras classes (A, B e C)
são suscetíveis de utilização agrícola (culturas pouco intensivas a intensivas), e as restantes (D e
E), geralmente com fortes limitações para utilização agrícola.
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De acordo com a Carta de Capacidade de Uso do Solo, verifica-se que na área de estudo dominam
os solos com menor capacidade de uso. Relativamente às áreas diretamente afetas ao projeto
verifica-se que:
 Na área de implantação na Herdade de Santas dominam largamente solos de vocação não
agrícola (D e E), com limitações associadas a erosão e escorrimento superficial e limitações na
zona radicular. Apenas num setor mais a norte, adjacente à N372 estão presentes, em associação,
solos de classe C, com limitações na zona radicular;
 Na área de implantação na Herdade da Penuzinha estão presentes, em associação, solos de
classe C e D, respetivamente com limitações na zona radicular e relacionadas com erosão e
escorrimento superficial, encontrando-se ainda, junto aos limites norte e nordeste solos de classe
E com limitações devidas a erosão e escorrimento superficial;
 Em toda a área do corredor de desenvolvimento da linha elétrica de ligação a 30 kV estão
presentes solos de classe E com limitações devidas a erosão e escorrimento superficial, exceto na
baixa aluvionar da ribeira de Alcraviça, onde estão presentes solos de classe B, com limitações na
zona radicular;
 Na área de desenvolvimento da linha elétrica de evacuação a 400 kV estão presentes solos de
classe E com limitações devidas a erosão e escorrimento superficial, exceto junto às principais
baixas aluvionares onde estão presentes solos de classe B, com limitações na zona radicular ou
mesmo solos de classe A (baixas das ribeiras de vale de Zebro, ribeira do Freixial e ribeira da
Valeja.

IDENTIFICAÇÃO, PREVISÃO E AVALIAÇÃO DE IMPACTES
As previsões de impactes nos solos baseiam-se na análise das ações decorrentes nas fases de
construção, exploração e desativação da Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica de Ligação
associada. No essencial os impactes são criados na primeira fase, sendo que alguns permanecem
nas seguintes.
Fase de Construção
A instalação dos estaleiros, preparação de acessos e a movimentação de veículos afetos às obras
são ações que carecem de desmatação prévia e, por si só, potenciam um efeito de compactação,
alterando as caraterísticas físicas do solo e capacidade de retenção de água.
Trata-se de um impacte negativo, direto, de magnitude reduzida, certo, local, temporário e
reversível. Se não for mitigado pode, em determinadas circunstâncias, ter efeito permanente.
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Considerando a eventual adoção de medidas de mitigação, o impacte é temporário. De qualquer
modo, e considerando a adoção de medidas de mitigação, considera-se um impacte pouco
significativo, até pelo facto da afetação ocorrer sempre em solos delgados e geralmente
pedregosos, de reduzido potencial produtivo.
As ações de preparação do terreno para a beneficiação e abertura de caminhos e valas para cabos,
nivelamentos do terreno e instalação de lajes de betão implicam desmatação prévia do terreno.
Para a fundação das lajes em betão das estações de transformadores e inversores e subestação
preconiza-se retirar 10 cm de solo superior e substituir por uma camada de 4 cm de espessura de
material granular contactável, após colocação de geotêxtil.
A desmatação torna os solos mais vulneráveis aos processos de erosão hídrica e eólica, sobretudo
nas áreas de maior declive. No entanto, atendendo ao facto de se evitarem, para estas
intervenções, as áreas de maior declive consideradas com áreas de risco de erosão hídrica, reduzse o risco associado.
No caso da implantação da linha elétrica de evacuação de energia, é de referir que apenas os
apoios 6, 8 e 12, se implantam em áreas identificadas como de elevado risco de erosão hídrica do
solo. No caso da linha elétrica de ligação, todos os apoios se implantam em áreas identificadas
como de risco de erosão hídrica. As ações descritas associam impactes negativos sobre os solos,
certos, diretos, permanentes, de reduzida magnitude e significância, que são parcialmente
compensáveis com a reutilização das terras vegetais resultantes de decapagem.
Por outro lado, na maior parte da área de implantação da central solar, apenas ocorre corte de
vegetação sem desenraizamento, e perfuração para colocação de painéis (estruturas de suporte),
conservando-se os solos em causa, pelo que o impacte nos solos tenderá a ser quase nulo. Deverse-á, sempre que seja viável e tenha interesse, manter, sob os painéis, o raizame da vegetação
existente, o que permite mitigar bastante os riscos de erosão dos solos.
Tanto o tráfego de veículos afetos à obra, como o funcionamento de máquinas e equipamentos,
são ações suscetíveis de originar derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outras substâncias
poluentes que podem, localmente, contaminar o solo. A eventual ocorrência de situações deste
tipo representa um impacte negativo, direto, de magnitude previsivelmente reduzida, provável,
temporário e localizado. Admitindo a adoção de medidas adequadas, o impacte resultante será
pouco provável, ainda mais localizado e pouco significativo.
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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), deverão ser recuperadas
utilizando solos reservados para o efeito resultantes das decapagens, sendo, em parte, mitigados
os efeitos negativos anteriores.
No caso das áreas dos estaleiros de apoio locais, o terreno, depois de limpo, será ocupado por
painéis solares, sendo instaladas as estruturas de suporte necessárias. Para além dos impactes
referidos importa considerar o facto de que a implantação das diversas componentes do projeto
(da central solar e das linhas elétricas) representa uma ocupação permanente do recurso solo
(durante o período de vida útil do projeto) que fica assim indisponível para outos fins.
Fase de exploração
A possibilidade de manutenção de vegetação herbácea e arbustiva, com o intuito de pastoreio por
ovinos permite assegurar coesão ao solo e contribui para o seu enriquecimento natural em matéria
orgânica, ao invés da utilização de fertilizantes como ocorre atualmente na área de implantação
na Herdade de Santas, constituindo um impacte positivo permanente, pouco significativo.
O manuseamento dos óleos do transformador representa um risco potencial de contaminação do
solo. No entanto, 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.
Fase de desativação
Em relação aos solos, prevê-se impactes positivos associados a um cenário de renaturalização de
toda à área. No entanto são necessários cuidados para evitar que após a eventual remoção das
plataformas dos edifícios pré-fabricados, maciços de fundação dos suportes dos painéis e cabos
enterrados, os solos, colocados a descoberto, sejam sujeitos a processos erosivos.

Uso do solo
Relativamente aos usos do solo, não são de prever situações de condicionamento às atividades que
se desenvolvam nos terrenos atravessados pelas linhas elétricas (pastagem, essencialmente). No
que diz respeito às áreas de implantação na Herdade de Santas e na Herdade da Penuzinha, há a
referir que:
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 A perda do olival existente na área de implantação na Herdade de Santas, apesar de ser
expressiva no contexto da exploração agrícola onde se insere (a área afetada corresponde a cerca
de 83% do total);
 Na área de implantação na Herdade da Penuzinha a alteração do uso do solo representa apenas
7,5 % do total da exploração agropecuária onde se insere, o que significa que a prevista
continuidade das atividades atualmente desenvolvidas em toda a área remanescente é
perfeitamente viável, mantendo-se a predominância da área afeta ao uso de pastagem e o efetivo
pecuário existente.

Condicionantes
A propósito do Regime Jurídico da RAN – (localização do Apoio 15 e Apoio 16 da Linha Elétrica AT)
releva para o efeito, o seguinte:
As utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só podem verificar-se (Artº 22º, nº 1)
quando cumulativamente, não causem graves prejuízos para os objetivos a que se refere o artigo
4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN, no que respeita às componentes
técnica, económica, ambiental e cultural, devendo localizar-se, preferencialmente, nas terras e
solos classificados como de menor aptidão. Esta possibilidade só pode concretizar-se quando
estejam em causa vários tipos de ações, entre os quais (alínea l) do Art.º 22º, nº1) obras de
construção, requalificação ou beneficiação de infraestruturas públicas rodoviárias, ferroviárias,
aeroportuárias, de logística, de saneamento, de transporte e distribuição de energia elétrica, de
abastecimento de gás e de telecomunicações, bem como outras construções ou empreendimentos
públicos ou de serviço público.
Quando a utilização esteja associada a um projeto sujeito a procedimento de avaliação de impacte
ambiental em fase de projeto de execução, o parecer prévio vinculativo previsto no n.º 1
compreende a pronúncia da Entidade Regional da RAN nesse procedimento (Art.º 23º, n.º7).
Regime Jurídico de proteção às oliveiras
O regime jurídico de proteção às oliveiras rege-se pelo Decreto-Lei n.º 120/86, de 28 de maio.
Segundo este diploma, o arranque e corte raso de povoamentos de oliveiras só pode ser efetuado
mediante prévia autorização concedida pelas Direções Regionais da Agricultura e Pescas.
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Mais, indicamos as Medidas de Minimização a acautelar no desenvolvimento do projeto:
1-

Os restabelecimentos a efetuar não deverão introduzir deficiências nas características

geométricas das vias a restabelecer, devendo minimizar a afetação dos usos existentes;
2-

No plano de acessos, no sentido de minimizar a intervenção nos solos classificados como

RAN, deverá ser garantido o acesso às propriedades, quer na fase de construção, quer na fase de
exploração, sempre que os acessos existentes sejam interrompidos, bem como garantir a
desativação dos acessos abertos que não tenham utilidade posterior, assim como a recuperação
das áreas afetadas;
3-

Prevenção da poluição dos solos, quer na fase de construção, quer na fase de exploração;

4-

Garantia de reutilização dos bons solos agrícolas afetados pelas operações de construção;

5-

Recuperação total de benfeitoras eventualmente afetadas (redes de rega e drenagem,

caminhos, tanques, poços, etc.), na fase de construção;
6-

Erosão dos solos, na fase de construção;

7-

Perturbação das atividades agrícolas e deterioração das características do solo, na fase de

construção;
8-

A localização dos estaleiros deve evitar a afetação de solos de maior potencial e uso

agrícola, que no caso concreto da área em estudo correspondem aos solos que estão classificados
como RAN;
9-

No planeamento da obra, deve ter-se especial cuidado com os acessos de obra para reduzir

a afetação de áreas cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que
possam ficar afetos à obra sem prejudicar a circulação da população local, bem como o acesso a
áreas da exploração agrícola que eventualmente tenham sido seccionadas em virtude do traçado;
10-

Deverá proceder-se à escolha criteriosa das áreas de empréstimo e de depósito, não

afetando obrigatoriamente áreas com solos de maior aptidão agrícola;
11-

As intervenções a efetuar (desmatação, decapagem, movimentação de terras, circulação e

parqueamento de veículos e máquinas) devem restringir-se à área de intervenção definida,
delimitada por meio de piquetagem e processar-se, de modo a evitar a afetação suplementar de
solos e respetivos usos;
12-

Após a conclusão da obra, o empreiteiro deverá assegurar a desativação e limpeza de

todas as instalações de apoio à obra e a recuperação dos solos afetados através da sua
descompactação e arejamento de forma a assegurar a sua reutilização;
13-

Deverá proceder-se ao revestimento das zonas decapadas o mais rapidamente possível, a

fim de minimizar a sua exposição aos agentes erosivos;
14-

A construção da linha deve afetar o mínimo possível o normal desenvolvimento da

atividade agrícola que ali se desenvolve, para o que a programação da construção deverá ser
estabelecida, atempadamente, em articulação com as Explorações Agrícolas abrangidas com o
objetivo de ser compatibilizada com a calendarização cultural do ano agrícola, evitando-se assim a
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inviabilização de culturas durante o período de construção, bem como consequentes prejuízos
para os agricultores.
No final do período de vida útil da instalação solar fotovoltaica, caso a opção mais viável, nesse
momento, não passe pela atualização tecnológica da instalação na área já ocupada, para a sua
exploração durante um novo período de vida útil, deverão ser adotadas as seguintes medidas:
- A desmontagem e remoção dos equipamentos integrantes da Unidade de Produção (UP),
incluindo os painéis fotovoltaicos, as cablagens, as estruturas das mesas de suporte, os inversores
e as tubagens e cablagens enterradas da rede de cabos da UP, bem como todas as estruturas de
betão/cimento;
- O tapamento das valas, de onde foram retiradas as tubagens e cablagens da rede enterrada de
cabos da UP, com as terras resultantes da abertura das mesmas, assegurando o respetivo
nivelamento à cota do terreno natural;
- A descompactação do solo da área anteriormente ocupada pela UP e afetada pelos trabalhos de
desmontagem e remoção dos equipamentos, onde tal se venha revelar necessário, de modo a criar
condições favoráveis à regeneração da vegetação natural;
- A remoção e o escoamento dos resíduos e dos materiais removidos resultantes da desmontagem
da UP, para operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, sendo assegurada a
emissão, preenchimento e registo das correspondentes guias eletrónicas de acompanhamento de
resíduos (e-GAR).
Deste modo serão repostas todas as condições pré-existentes, permitindo disponibilizar novamente
os solos para a atividade agrícola, não comprometendo qualquer utilização futura dos mesmos.
Assim, o efeito, para o solo, resultante do período de ocupação do mesmo pela UP, poderá ser
considerado equivalente ao resultante de um período idêntico de pousio.
Face ao exposto anteriormente entende-se não existir nada a opor à instalação da Central
Fotovoltaica, devendo ser garantido em todas as fases do projeto as medidas anteriormente
expostas.
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ASSUNTO

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTE AMBIENTAL (AIA) Nº 3345
SOLICITAÇÃO DE EMISSÃO DE PARECER ESPECÍFICO
PROJETO: CENTRAL SOLAR DE SANTAS, 180 MWP
REQUERENTE: REVENDOSOL UNIPESSOAL, LDA

Relativamente ao processo de AIA em título e na sequência do V. ofício em referência, no qual é solicitado
parecer específico relativamente ao projeto da Central Solar de Santas (CSS), no âmbito da alínea h) do artigo
8.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, aprovado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152B/2017, de 11 de dezembro, a Direção Regional de Conservação da Natureza e Florestas (DRCNF) do Alentejo,
no âmbito das suas competências informa V. Exa. do seguinte:

Identificação
O projeto apresenta-se em fase de projeto de execução e apresenta como projetos associados duas linhas
elétricas de transporte de energia, a linha elétrica interna a 30 kV, que permite a ligação entre as duas
herdades e a linha aérea de evacuação de energia de muito alta tensão – 400 kV .

Localização
Esta central, a instalar nos concelhos de Monforte e de Borba, desenvolve-se em duas parcelas de terreno
descontínuas, distanciadas entre si 1,3 km. A parcela mais extensa (269 ha) localiza-se no concelho de
Monforte, freguesia de Santo Aleixo, designa-se como Área de Implantação na Herdade de Santas, onde
domina, atualmente, o olival. A outra parcela (87,6 ha) localiza-se a sudoeste da primeira, no concelho de
Borba, freguesia da Orada, designando-se por Área de Implantação na Herdade da Penuzinha,
correspondendo a uma área de pastagem com pequenas manchas de montado no interior e na periferia.
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A linha elétrica interna a 30 kV desenvolve-se entre as duas áreas de implantação da central, integralmente
na freguesia de Orada, concelho de Borba, e a linha elétrica de evacuação de energia, a 400 kV, que terá
origem na subestação elétrica da CSFS, a localizar junto ao limite poente da área de implantação na Herdade
da Penuzinha, corresponde também ao limite administrativo entre a freguesia da Orada, concelho de Borba,
e à União de Freguesias de São Lourenço de Mamporcão e S. Bento de Ana Loura, concelho de Estremoz. É
nesta União de freguesias que se desenvolve esta linha elétrica, com exceção apenas para um trecho com
cerca de 340 m, onde se implanta o apoio AP12, que atravessa a freguesia de São Domingos de Ana Loura,
concelho de Estremoz.

Objetivos
Refere o Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que o Projeto da Central Solar
Fotovoltaica de Santas terá uma potência de ligação à rede de 150 MVA e uma potência instalada de 180
MWp, e que nasce com o objetivo de aproveitar o recurso solar que com o correto dimensionamento, no
momento atual de evolução tecnológica e enquadramento legal, pode ser competitivo em termos de
mercado, contribuindo ainda para o alcance das metas do país para integração de renováveis na produção
de energia e descarbonização da economia.
Relativamente ao contributo do projeto para as alterações climáticas, mais concretamente na produção de
gases com efeito de estufa, refere o RS do EIA que a CSFS ao produzir anualmente 367,153 GWh, evitará a
emissão de 356.000 toneladas/CO2eq., comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a
emissão de 141.660 toneladas/CO2eq., comparativamente à produção a partir de gás natural de ciclo
combinado.

Caraterização da Situação de referência
No âmbito do Sistema Nacional de Áreas Classificadas, a área de intervenção do projeto localiza-se a
aproximadamente 3,7 km a noroeste da Zona de Proteção Especial (ZPE) de Vila Fernando (PTZPE0053 –
Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro), a aproximadamente 5 km a sul da Zona de Proteção
Especial de Veiros (PTZPE0052 - Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro), a aproximadamente
11,7 km a Sul da Zona de Proteção Especial de Monforte (PTZPE0051 - Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de
26 de fevereiro), a aproximadamente 17,6 km a Oeste da Zona de Proteção Especial de São Vicente
(PTZPE0054 - Decreto Regulamentar n.º 6/2008, de 26 de fevereiro), a aproximadamente 18,8 km a oeste da
Zona Especial de Conservação (ZEC) do Caia - PTCON0030 (Resolução do Conselho de Ministros n.º 142/97,
de 28 de agosto e reclassificado pelo Decreto-Regulamentar n.º1/2020, de 16 de março) e a
aproximadamente 19,1 km a sudoeste da Zona Especial de Conservação de São Mamede - PTCON0007
(Resolução de Conselho de Ministros n.º 142/97 de 28 de agosto e reclassificado pelo Decreto-Regulamentar
n.º1/2020, de 16 de março).
Flora e Habitats
Área da Central Fotovoltaica
De acordo com o Relatório Síntese (RS) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), o coberto vegetal das áreas
de intervenção do projeto corresponde maioritariamente a um olival (46%) (área de implantação na Herdade
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das Santas) em regime intensivo e a pastagens (área de implantação na Herdade da Penuzinha), direcionadas
ao pastoreio de gado bovino.
No olival, no estrato arbóreo existe parca presença de azinheira, quase exclusivamente de pequeno porte e
uma mancha de eucaliptos com menos de uma dezena de indivíduos.
No que diz respeito à área de pastagens e prados, as quais são compostas por leguminosas como o trevo e a
serradela, e por gramíneas como a Festuca sp, a grama e azevém, aparece de forma pontual exemplares de
esteva e piorneira. Existem ainda exemplares isolados ou em pequenos grupos de azinheira e sobreiro.
O montado ocupa uma área de 4% da área total de intervenção do projeto, estando a maior fração fora das
áreas onde será implantado o projeto (buffer de 50 m), verificando-se uma dominância de azinheira, com
uma presença esporádica de sobreiro.
Existe uma área denominada floresta de sobreiros, que é constituída por uma pequena mancha de plantação
de sobreiros, fora da área de implantação do projeto.
Nas estradas e caminhos foram identificados de forma pontual azinheiras e sobreiros, geralmente de
pequeno porte. No entanto, nos taludes da Estrada Nacional (EN) 372 existem mais exemplares arbóreos e,
além de azinheira e sobreiro, existem exemplares de eucalipto, plátano, freixo, e acácia.
Foi identificada a legislação protecionista do sobreiro e azinheira e a obrigatoriedade de pedido de
autorização ao INCF para o abate de qualquer exemplar destas duas espécies.
Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kv e Linha Elétrica de Ligação a 30 Kv
Ao longo do corredor proposto para a Linha Elétrica de Evacuação a 400kV são atravessados vários tipos de
habitats, tais como pastagem, montado de azinho e/ou sobro, estrada e caminho, área social, eucaliptal,
esteval, cortina ripícola de freixos e juncal.
No que diz respeito ao corredor da Linha Elétrica de Ligação a 30 kV, foram identificados os mesmos habitats,
com exceção do eucaliptal e de áreas sociais.
Refere o RS do EIA que nalgumas manchas de juncais e de galerias ripícolas de freixos, se detetaram
exemplares de campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium). Em termos de sensibilidade ecológica dos
habitats atravessados, destaca este documento o montado de azinho e/ou sobro pela sua capacidade
suporte de biodiversidade, como habitat de abrigo, alimentação e reprodução de diversas espécies.
Espécies Protegidas
De acordo com informação vertida no EIA, foi identificada apenas uma espécie constante do anexo B-V do
Decreto-Lei n.º 156-A/2013 de 8 de novembro, nas zonas ripícolas (“cortina ripícola de freixo” e “juncais”)
da Linha Elétrica Aérea a 30 kV e de habitat potencial para diversas espécies com estatuto de conservação
desfavorável. Refere igualmente o RS do EIA que é igualmente provável a sua ocorrência na área de
implantação na Herdade da Penuzinha, designadamente nas zonas de juncal, uma vez que foram
identificados exemplares desta espécie junto à linha de água próxima do limite este da respetiva área de
intervenção do projeto, mas fora do buffer de 50 m.
O RS do EIA assinala a presença de diversos exemplares de azinheiras (Quercus rotundifolia) e de sobreiro
(Quercus suber) distribuídos por montado, olival, juncal, prado ruderal, pastagem e nas bermas das estradas
e caminhos, tendo identificado este documento o respetivo estatuto de proteção.
Foi igualmente analisada a sobreposição da área de implantação proposta com a cartografia de valores
relacionada com o “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de
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distribuição e transporte de energia elétrica – componente avifauna” e com a cartografia de abrigos de
morcegos de importância nacional ou regional. Verificou-se que tanto as áreas de implantação da central
solar como das respetivas linhas elétricas propostas sobrepõem-se a uma área “muito crítica para aves
estepárias” (ICNB, 2011 em ICNF, 2019). A área “muito crítica para aves estepárias” é uma importante área
que liga as diversas ZPES e IBAs a Sudeste, Norte e Nordeste da área de intervenção. Este conjunto de
espécies de avifauna “estepária” é fortemente afetado pela colisão com linhas de transporte de energia
eléctrica (ICNB, 2011). Verificou-se igualmente que na proximidade da área do projeto não existe qualquer
abrigo de morcegos de importância nacional ou regional.
Fauna
Relativamente à fauna, ambas as herdades estão delimitadas por vedações, diminuindo a apetência da área
para a fauna de maior porte. No limite nordeste da Herdade de Santas localiza-se a EN372 que, segundo o
RS do EIA, o respetivo trafego poderá contribuir para afugentar a fauna deste local e provocar alguns
atropelamentos. Ainda nesta herdade, as charcas e respetivas margens representam espaços com
capacidade de suporte, alimentação e de refúgio para a fauna local, tendo o RS do EIA referenciado a
observação direta de um exemplar de Lontra (Lutra Lutra).
As espécies com estatuto de proteção ou conservação, de acordo com o Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de
abril, na sua redação atual, identificadas na área de intervenção do projeto, são:
Cegonha-branca - Ciconia ciconia (Anexo A-I);
Cotovia-do-monte - Galerida theklae (Anexo A-I);
Cotovia-pequena - Lullula arborea (Anexo A-I);
Cuco-rabilongo - Clamator glandarius, estatuto de conservação Vulnerável (VU), em Portugal;
Milhafre-real - Milvus milvus, estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), para a população
residente, e Vulnerável (VU) para a população visitante, em Portugal (Anexo A-I);
Narceja - Gallinago gallinago, estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), em Portugal, para a
população residente (Anexo D);
Peneireiro-cinzento - Elanus caeruleus (Decreto-Lei n.o 156-A/2013 de 8 de novembro, Anexo A-I);
Tartaranhão-cinzento - Circus cyaneus, estatuto de conservação Criticamente em Perigo (CR), para a
população residente, e Vulnerável (VU) para a população visitante, em Portugal (Anexo A-I);
Tartaranhão-ruivo-dos-pauis - Circus aeruginosus, estatuto de conservação Vulnerável (VU), em Portugal,
(Anexo A-I).

Avaliação de Impactes
Fase de construção
Área da Central Fotovoltaica
Na fase de construção, o projeto irá afetar os seguintes habitats, considerando todos os elementos do
projeto:
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Habitats (ha)
Infraestrutura

Painéis fotovoltaicos
Subestação
de
transformação
Postos
de
transformação/inversores
Edifício de controlo
Edifício de manutenção
Armazém
Acessos com vala de cabos
Acessos sem vala de cabos
Estaleiros

Charca

Estradas e
caminhos

0
0

1,67
0,01

Juncalmargem
da
charca
0,22
0,00

0

0,00

0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,05
0,02
0,00

Juncalvalas/linhas
de água

Matos

Montado

Olival

Pastagem

Prado
ruderal

0,07
0,00

0,17
0,00

0,13
0,00

49,53
0,00

22,14
0,71

16,88
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,05

0,03

0,04

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
0,00

0,00
0,00
0,00
0,28
0,26
0,19

0,02
0,01
0,00
0,25
0,20
0,19

0,00
0,00
0,00
0,12
0,03
0,00

Na fase de construção os impactes expectáveis estarão associados à remoção do coberto vegetal e da camada
superficial do solo, à decapagem de terra vegetal, à montagem dos estaleiros e infraestruturas de apoio à
obra, às movimentações de terra, à modelação das áreas afetas às componentes do projeto, à compactação
dos solos decorrente da circulação de veículos e maquinaria e à deposição das terras sobrantes previstas e à
instalação dos painéis. Verifica-se que o olival e a pastagem (Herdade de Santas) serão as que sofrerão
impactes negativos mais significativos, atendendo às respetivas áreas a intervencionar, contudo são também
áreas que denotam sensibilidade ecológica mais baixa, a principal exceção são as margens das charcas e as
linhas de água, prevendo o EIA que a sua afetação seja mínima (0,31 ha, correspondendo a 0,33% da área
total).
Na Herdade da Penuzinha a vegetação e os habitats potencialmente afetados correspondem,
maioritariamente, a pastagens, possuindo, de forma similar, uma baixa sensibilidade ecológica no que diz
respeito à vegetação presente, mas uma média sensibilidade ecológica em referência ao habitat, uma vez
que esta área se encontra dentro de uma área crítica para aves estepárias.
Os montados de azinho e sobro e os correspondentes exemplares de azinheira e sobreiro presentes de forma
isolada nas parcelas intervencionadas das duas herdades (particularmente na área de pastagem na Herdade
da Penuzinha), apresentam uma maior sensibilidade ecológica, no que diz respeito à vegetação presente,
referindo o EIA que a afetação de montado será residual (0,2 ha, correspondendo a 0,21% da área total
intervencionada, sendo limitada ao sob coberto, já que não se prevê cortes de árvores em povoamentos.
De acordo com informação vertida no RS do EIA, o projeto foi desenhado …com preocupação em contornar
a maior parte das Azinheiras/Sobreiros presentes na Herdade de Penuzinha, preservando-as, bem como as
charcas na Herdade de Santas (Sensibilidade Moderada), e as linhas de água e suas as margens, em ambas
as áreas de implantação. Porém, refere o RS do EIA que admite ser solicitado o abate pontual de algumas
azinheiras ou sobreiros entre algumas dezenas de espécimes isolados ou em pequenos núcleos ocorrentes
na área de implantação na Herdade da Penuzinha nas zonas mais a nascente e sul.
Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kv e Linha Elétrica de Ligação a 30 Kv
A construção dos apoios das linhas elétricas e respetivas fundações, implicará a afetação do coberto vegetal
que, de forma geral, é constituído por um elenco de baixa sensibilidade ecológica. As espécies de maior
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relevância, os sobreiros e as azinheiras, sobretudo nas zonas de montado, e as Campainhas-amarelas
(Narcissus bulbocodium), nas áreas ripícolas.
Relativamente à abertura de acessos para a colocação dos apoios, refere o EIA que esta ação será efetuada,
essencialmente, em áreas de pastagem ou de pastagens associadas a montado. A perturbação de galerias
ripícolas, apesar de muito pontual, refere o EIA que deverá ter em atenção o local de atravessamento e optar
pelas podas de fustes, e à replantação com espécies de menor crescimento vertical (ex. salgueiro). Assim, o
respetivo impacte expectável será negativo, de reduzida magnitude (considerando a área a afetar) e pouco
significativo, quer no que diz respeito à conservação dos habitats quer das espécies florísticas e faunísticas a
eles associados.
No que se refere à fauna, a fase de construção causará perturbação nos animais presentes na área de
intervenção do projeto e envolvente direta, pelo que a eventual fuga de alguma fauna dará origem a um
impacte negativo, temporário, local, de reduzida magnitude e pouco significativo. Por outro lado, também a
remoção de vegetação implicará a perda de habitat para a fauna, o que dará também origem a um impacte
negativo e moderadamente significativo, atendendo à extensa área a intervencionar.
Relativamente à Linha Elétrica de Evacuação de Energia a 400 kV e Linha Elétrica de Ligação a 30 kV, refere o
RS do EIA que serão atravessadas áreas de montado de sobro/azinho e de povoamentos de
sobreiros/azinheiras, não estando previstos quaisquer abates de sobreiros/azinheiras para colocação de
apoios, no entanto, poderão realizar-se podas ou eventuais abates que, posteriormente, se verifiquem
necessários. Caso este facto venha a acontecer, a significância do respetivo impacte negativo aumentará.
A degradação dos habitats pela construção dos apoios das linhas conduzirá a um impacte negativo, direto,
certo, local, de reduzida magnitude, considerando a área a afetar por apoio, e pouco significativo na
conservação dos habitats e das espécies florísticas a eles associados.

Fase de exploração
Área da Central Fotovoltaica
Na área de implantação da central solar, nomeadamente nas Herdades de Santas e da Penuzinha, não haverá
acréscimo de impactes negativos, relativamente à fase de construção. Após a instalação das infraestruturas,
o coberto herbáceo recuperará e alguma fauna poderá, eventualmente, frequentar esta área, assegurando
o projeto alguma permeabilidade nas vedações a implementar que permitam a passagem de fauna
(preferencialmente do tamanho de raposas).
Na Herdade da Penuzinha, atendendo ao facto desta área estar ocupada maioritariamente por pastagem, as
alterações expectáveis em termos de alterações da biodiversidade local devido à presença dos painéis solares
devem centrar-se na avifauna, particularmente nalgumas rapinas que caçam em campo aberto (ex.
tartaranhão-caçador, peneireiro cinzento) e que, deste modo, perderão esta área de caça.
Na Herdade de Santas a maior alteração na biodiversidade local terá repercussões, essencialmente, na
avifauna devido à remoção do estrato arbóreo (olival). É expectável que as charcas presentes nesta herdade,
que representam espaços com capacidade de suporte, alimentação e de refúgio para a fauna local,
mantenham o seu valor ecológico e relevância, e, portanto, os impactes expectáveis, apesar de negativos
serão pouco significativos. O Plano de Intervenção Paisagística preconizado no EIA irá contribuir para
minimizar os impactes identificados (exceto nas rapinas), contudo, a artificialização desta área poderá alterar
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o elenco faunístico, em particular da avifauna, resultando num impacte global negativo, indireto, provável,
de magnitude moderada, medianamente significativo.
Relativamente à área proposta para a CSS, alerta-se para a necessidade de implementar uma faixa de gestão
de combustíveis em cada uma das áreas de implantação, de acordo com o consignado na Lei n.º 76/2017, de
17 de agosto.
Quanto à ocorrência de incêndios florestais e de acordo com a análise da cartografia de perigosidade de
incêndio elaborada no âmbito dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), a
zona de implantação da CSS na Herdade de Santas ocupa reduzidas manchas de vegetação com perigosidade
elevada a muito elevada.
Relativamente ao custo/benefício das alterações de uso do solo na área de intervenção do projeto, em
termos de balanco de carbono, refere o RS do EIA que o funcionamento da central solar permite, anualmente,
evitar a emissão de 356.000 toneladas /CO2eq., comparativamente à mesma produção com recurso a carvão,
e a emissão de 141.660 toneladas/CO2eq., comparativamente à produção a partir de gás natural de ciclo
combinado. Refere também o RS do EIA que o coberto vegetal na Herdade de Santas correspondente ao
olival será arrancado… por não ser economicamente viável, perspetivando-se, portanto uma redução da
biomassa vegetal para níveis muito baixos.
O coberto vegetal na área de implantação na Herdade de Santas corresponde, maioritariamente, a pastagem
de sequeiro, sendo reduzida a densidade de biomassa vegetal nesta área. Refere também o EIA que, …no
essencial os escassos exemplares de quercíneas existentes serão mantidos, bem como a totalidade dos
povoamentos existentes na periferia, pelo que, efetivamente, nesta área, a implantação do projeto
praticamente não afetará biomassa vegetal; concluindo que …as perdas de produtividade de biomassa
vegetal nestas áreas que sejam diretamente imputáveis ao projeto são residuais. E que …face às emissões
anuais de CO2 evitáveis, é admissível concluir, apesar de difícil de quantificar, que o balanco de carbono será
claramente positivo, não pondo de modo algum em causa a pertinência do projeto na localização proposta,
podendo-se assegurar que este terá contributo efetivamente relevante no combate as alterações climáticas.
Não obstante as conclusões explanadas no RS do EIA e admitindo que poderá haver necessidade de abater
alguns exemplares arbóreos, considera-se que só após a efetiva quantificação dos mesmos e depois de
calculadas as respetivas perdas de biomassa vegetal é que será possível aferir o fator custo/benefício deste
projeto e concluir relativamente ao balanço carbónico do mesmo.

Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kv e Linha Elétrica de Ligação a 30 Kv
Relativamente às linhas elétricas previstas no projeto, há a necessidade de implementação da faixa de gestão
de combustíveis nos corredores das mesmas, apesar da vegetação atravessada ser de baixo-médio porte
(azinheira e sobreiro), prevendo o RS do EIA também a necessidade periódica de efetuar acertos ao
desenvolvimento vertical destas espécies (e outras que se possam desenvolver, particularmente nas galerias
ripícolas).
A gestão de combustíveis contemplará também o controlo de matos que eventualmente se venham a
desenvolver nas atuais pastagens e montados.
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Relativamente à fauna, o principal grupo afetado pela presença das linhas será a avifauna, devido ao risco de
colisão e electrocução, sendo de referir que todo o projeto se insere num corredor “muito critico para aves
estepárias” (ICNB, 2011), que liga as ZPEs e IBAs de Veiros e Vila Fernando, pelo que a presença destas duas
infraestruturas dão origem a impactes negativos muito significativos para este grupo faunístico, por morte
por colisão ou eletrocussão.
De acordo com o RS do EIA, a Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV e a Linha Elétrica de Ligação a 30 kV
apresentam traçados muito diretos, portanto, o efeito barreira encontra-se minimizado. A sinalização
adequada destas duas linhas poderá atenuar os impactes identificados.
Fase de desativação
Refere o RS do EIA que a avaliação de impactes para esta fase do projeto não é possível de concretizar,
atendendo ao período incerto e distante de desativação da central solar e das duas linhas elétricas.
Necessidade de Abate de Sobreiros e/ou Azinheiras
Pela análise dos mapas disponibilizados verifica-se que haverá necessidade de abate de sobreiros e/ou
azinheiras em povoamento e em espécie isolada, quer por estarem na área proposta para implantação de
painéis, quer por poder haver afetação de raízes, designadamente quando há mobilização do solo a menos
de duas vezes o raio da copa, no caso de árvores adultas, ou de duas vezes um raio de 4 m para o caso de
árvores jovens:
Área da Central Fotovoltaica
Na Herdade de Penuzinha, pela observação da disposição proposta para os painéis, haverá necessidade de
abate quercíneas, em povoamento, nos locais abaixo identificados (exemplos)
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Corredor da Linha Elétrica de Evacuação a 400 kv e Linha Elétrica de Ligação a 30 Kv
Nestas infraestruturas poderá também a necessidade de haver abate ou pelo menos de se considerar como
poder haver afetação de raízes de sobreiros e azinheiras, como é o caso dos exemplos abaixo apresentados.
O número deverá ser muito reduzido.
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Defesa da Floresta Contra Incêndios
Deverá ser dado cumprimento ao Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho com as respetivas alterações,
dando-lhe nova redação e publicadas na Lei n.º 76/2017, de 17 de agosto, e Decreto-Lei n.º 14/2019, de 21
de janeiro, em que são expressos os condicionalismos e preocupações na localização das edificações e na
proteção e segurança das pessoas e bens associados à possibilidade da ocorrência de incêndios rurais.

Conclusões
Face ao anteriormente exposto, comunica-se que a DRCNF do Alentejo considera que o projeto de execução
da CSS poderá ser aprovado desde que o mesmo seja ajustado em função dos valores naturais em presença,
com o objetivo de minimizar a afetação destes. Assim, deverá ser refeito o layout do projeto, relativamente
à implantação de alguns dos painéis na Herdade da Penuzinha, para evitar o abate de sobreiros e de
azinheiras ou a afetação de raízes (conforme exemplos atrás indicados).
Propõe ainda esta Direção Regional o cumprimento das seguintes medidas:
1. Para o caso das linhas elétricas, se for necessário o abate ou se houver afetação de raízes em
povoamento, deverá ser solicitada a emissão de declaração de empreendimento de imprescindível
utilidade pública.
2. Para qualquer sobreiro ou azinheira, adulto ou jovem, isolados ou em povoamento que seja
necessário abater, deverá requerida a respetiva autorização de abate.
3. No decurso das fases de construção e de exploração deverá ser sempre acautelado o bom estado
vegetativo do arvoredo existente a manter, dando cumprimento ao art.º 16.º (restrições às práticas
culturais) e ao art.º 17.º (manutenção) do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho.
4. No caso de haver povoamentos florestais cujas áreas foram percorridos por incêndios deverá ser
solicitado o levantamento das proibições.
5. No caso de povoamentos de eucalipto onde seja necessário fazer-se corte prematuro, deverá
solicitada autorização ao ICNF na qualidade de Autoridade Florestal Nacional (Decreto-Lei n.º
173/88, de 17 de maio), devendo, após o corte, ser efetuado o respetivo manifesto em cumprimento
do disposto no Decreto-Lei n.º 174/88, de 17 de maio.
6. Aplicar medidas de conservação, em fase de obra e em fase de exploração, direcionadas para as
populações da espécie Campainhas-amarelas (Narcissus bulbocodium) existentes na área de
implementação do projeto.
7. Assegurar a conservação dos sobreiros, azinheiras e charcas existentes na área de intervenção do
projeto, sendo que para o efeito deverão ser delimitados estes exemplares, assim como a charca,
para evitar alguma afetação que possa ocorrer na fase de obra.
8. Em qualquer tipo de operação agrícola a realizar, prever a manutenção da morfologia e a
funcionalidade das linhas de água existentes no terreno, assim como a conservação da vegetação
existente nas suas margens, numa distância não inferior a 5 metros em cada uma das margens.
9. Nas operações a realizar, respeitar as medidas de minimização para a fase de obra constantes na
listagem base (Anexo III) do “Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas
aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica – componente avifauna”.
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10. Executar um Plano de Monitorização de Avifauna que compreenda a realização de censos para
determinação da riqueza específica e abundâncias relativas das espécies que constituem a
comunidade avifaunística da área de intervenção do projeto (conforme o capítulo 9.2 do RS do EIA)
e a eventual mortalidade de aves resultante da construção e da exploração das linhas elétricas.
Proteção da avifauna - Linhas Elétricas (medidas integralmente propostas no EIA)
Linha Elétrica de Evacuação a 400 kV:
11. Adotar uma tipologia de linha que reduza o n.º de planos de colisão (p. ex. MTG ou Q para circuito
simples, ou YDR, para duplo circuito), se tecnicamente possível.
12. Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação.
13. Adotar as medidas de antipouso e antinidificação específicas para a cegonha-branca.
14. Efetuar a sinalização de toda a extensão da linha, para prevenção do risco de colisão com aves, dos
cabos de guarda em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores, sendo que o
afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5m (d=5m) (ou
seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente em cada cabo
de guarda). Uma vez que se trata de uma área muito crítica, correspondente ao corredor para aves
estepárias entre os ZPEs e IBAs de Veiros e Vila Fernando, a sinalização deve ser feita com instalação
de dispositivos do tipo Fireflies10.
Linha Elétrica de Ligação a 30 kV:
15. Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação.
16. Adotar as medidas de antipouso e antinidificação específicas para a cegonha-branca.
17. Promover a redução dos planos de colisão para o menor número possível (p. ex. armações em
pórtico, esteira horizontal ou outras que se venham a considerar, evitando as armações em
galhardete), ou recurso a tecnologias que aumentem a visibilidade dos cabos (p. ex. spacer cable,
tree wire, cabo torçada, cabo coberto), sendo nesse caso dispensada a sinalização da linha.
18. Efetuar a sinalização de toda a extensão da linha, para prevenção do risco de colisão com aves, dos
condutores em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores, sendo que o
afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5m (d=5m) (ou
seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente em condutor).
Se os cabos tiverem um diâmetro igual ou superior a 17 mm não será necessária a sinalização. Uma
vez que se trata de uma área muito crítica, correspondente ao corredor para aves estepárias entre
os ZPEs e IBAs de Veiros e Vila Fernando, a sinalização deve ser feita com instalação de dispositivos
do tipo Fireflies.
19. Colocar o seccionador em posição vertical ou invertida, por baixo do topo do poste a uma distância
mínima de 35 cm.
20. Evitar a utilização de condutores nus sobre isoladores rígidos, exceto nos isoladores para reenvio de
arcos.
21. Evitar elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas sem proteção.
22. Colocar isolamento dos condutores junto das cadeias de amarração a uma distância mínima de 70
cm, recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou outras soluções de isolamento adequadas à
situação.
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23. Instalar os arcos dos condutores abaixo do plano da travessa e a uma distância inferior a 70 cm. Em
situações em que é necessária a passagem do arco acima do plano da travessa, deverão ser cobertos
em toda a sua extensão, através de soluções de cobertura dos elementos em tensão mais adequadas
à situação. Quando instalados abaixo do plano da travessa e a uma distância não inferior a 70 cm
dessa travessa, poderão ser constituídos em cabo nu.
24. Revestir numa extensão de 70 cm os condutores e os respetivos arcos da linha principal e derivada(s),
nos apoios de derivação, através das soluções de cobertura dos elementos em tensão mais
adequadas. Os 70 cm devem ser contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças de amarração.
25. Garantir a cobertura dos condutores e arcos existentes, nas mesmas distâncias acima descritas, nos
postos de transformação aéreos e transições aéreo-subterrâneas.

Com os melhores cumprimentos,

A Diretora Regional da Conservação da Natureza e Florestas do Alentejo
Assinado de forma

OLGA CRISTINA digital por OLGA
CRISTINA
CARRASCO
CARRASCO
MARTINS
MARTINS

Olga Martins
(Nos termos do Despacho nº. 5068-A/2019 – D.R. nº. 97/2019, 1º. Suplemento, Série II de 2019-05-21)

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, I.P.
Rua Tenente Raul Andrade, 1-3 ,7000-613 ÉVORA , PORTUGAL

TEL +351 266 737 370 FAX
E-MAIL drcnf.alentejo@icnf.pt www.icnf.pt

12/12

COMUNICAÇÃO INTERNA nº: I012071-202010-DCLIMA.DIEI
Data: 14/10/2020
Assunto:

Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3367
Projeto Central Solar de Santas

Para:

DAIA.DAP

Resumo:

Resposta a pedido de parecer específico

Na sequência da solicitação de parecer específico relativo à apreciação do Estudo de Impacte
Ambiental (EIA) e Aditamento do Projeto Central Solar de Santas, salientam-se os seguintes
aspetos relacionados com as Alterações Climáticas (AC) a considerar.
1. O EIA faz referência à Política Climática Nacional, aprovada pela Resolução do Conselho
de Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho, que contempla o Programa Nacional
para as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030) e a Estratégia Nacional de
Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020).
2. O estudo menciona o Plano Nacional Energia e Clima 2030 (PNEC 2030) aprovado pela
RCM n.º 53/2020, de 10 de julho, que estabelece para 2030 uma meta de redução de
emissões de gases com efeito de estufa (GEE) entre 45% e 55% (face a 2005), uma
meta de 47% de energia proveniente de fontes renováveis e uma redução no consumo
de energia primária de 35%, assinalando a aposta do país na descarbonização do setor
energético, com vista à neutralidade carbónica em 2050. As linhas de atuação
identificadas no PNEC 2030 como forma de redução de emissões de GEE devem ser
consideradas o referencial para efeitos de implementação de eventuais medidas de
minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto.
3. De ressaltar que a mesma RCM referida no ponto anterior decidiu também revogar o
PNAC 2020/2030, aprovado pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho, o Plano Nacional de
Ação para a Eficiência Energética (PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias
Renováveis (PNAER), aprovados pela RCM nº 20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir
de 1 de janeiro de 2021.
4. Há a salientar que foi aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, o Roteiro para a
Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), que explora a viabilidade de trajetórias que
conduzem à neutralidade carbónica, identifica os principais vetores de descarbonização e
estima o potencial de redução dos vários setores da economia nacional, como sejam a
energia e indústria, a mobilidade e os transportes, a agricultura, florestas e outros usos
de solo, e os resíduos e águas residuais.
5. Importa referir também que foi aprovado pela RCM n.º 130/2019 de 2 de agosto, o
Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), que complementa
e sistematiza os trabalhos realizados no contexto da ENAAC 2020, tendo em vista o seu
segundo objetivo, o de implementar medidas de adaptação. O P-3AC abrange diversas
medidas integradas em nove linhas de ação, como o uso eficiente da água, prevenção
das ondas de calor, proteção contra inundações, entre outras. As medidas de adaptação
identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das alterações climáticas
sobre o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação de

eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia
do projeto.
6. O Projeto Central Solar de Santas enquadra-se no cumprimento das principais linhas de
orientação do Governo relativa à promoção das energias de fontes renováveis,
contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no
âmbito do combate às alterações climáticas.

Quanto à vertente mitigação das AC é de referir o seguinte:
7. A avaliação dos impactes decorrentes de projetos sujeitos a AIA prende-se com a
necessidade de calcular as emissões de GEE que ocorrem direta ou indiretamente nas
diversas fases do projeto e que as mesmas sejam analisadas numa perspetiva de
mitigação às AC. Adicionalmente devem ser tidos em conta todos os fatores que
concorrem para o balanço das emissões de GEE, quer na vertente emissora de carbono
quer na vertente de sumidouro, se aplicável.
8. De salientar que para determinação das emissões de GEE em todos os setores devem ser
utilizadas sempre que possível os fatores de cálculo (exemplos: fatores de emissão, Poder
Calorífico Inferior (PCI)) e as metodologias de cálculo constantes do Relatório Nacional
de Inventários (NIR - National Inventory Report) que pode ser encontrado no Portal da
APA em: https://apambiente.pt/_zdata/Inventario/20200318/NIR_FINAL.pdf. Mais se
acrescenta que, caso seja utilizada uma metodologia diferente da dos inventários, deve
o proponente apresentar a justificação dessa opção.
9. O estudo identificou o aumento das emissões de GEE decorrentes do projeto, sobretudo
na fase de construção, como um dos impactes ambientais associados ao aumento
temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso
ao local de implantação da Central Solar Fotovoltaica, considerando pouco significativo o
seu impacto.
10. Ao produzir anualmente cerca de 367,153 GWh, o projeto Central Solar de Santas irá
contribuir para evitar a emissão de 141 660 toneladas de CO2eq. para a atmosfera,
comparativamente à mesma produção com recurso a gás natural de ciclo combinado, e
a emissão de cerca de 356 mil toneladas de CO2eq, considerando que o combustível
utilizado seria o carvão.
11. Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação
do projeto, não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente
nas diversas fases do projeto. No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se
espera que este tenha um impacte negativo significativo na componente de mitigação às
AC comparativamente aos benefícios que advém da implementação do projeto. O estudo
também carece das estimativas das emissões de gás hexafluoreto de hexano (SF6) a
utilizar nos comutadores elétricos.
12. Uma vez que o SF6 é um gás fluorado com um elevado Potencial de Aquecimento
Global (PAG), como medida de minimização de emissões, deve o operador indicar se está
abrangido pela obrigatoriedade de deteção de fugas de gases fluorados. Sendo de
salientar que, de acordo com o número 1 do artigo 4.º do Regulamento UE 517/2014,
"Os comutadores elétricos não estão obrigados a verificações para deteção de fugas
desde que cumpram uma das seguintes condições:
a. Tenham uma taxa de fuga comprovada inferior a 0,1 % ao ano, conforme indicado
na especificação técnica do fabricante, e que estejam rotulados como tal;
b. Estejam equipados com um dispositivo de controlo de pressão; ou
c. Contenham menos de 6 kg de gases fluorados com efeito de estufa."
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13. A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI) é uma medida
relevante para a recuperação da perda de capacidade de sumidouro de CO2, associada à
desmatação/decapagem e desflorestação das áreas a intervencionar.
14. A análise deste descritor foi um pouco dificultada pelo facto de a sua avaliação se
encontrar parcialmente presente de forma dispersa, por exemplo, no descritor Clima,
alterações climáticas e qualidade do ar” e no subcapítulo “Qualidade do ar e emissões de
GEE”.
15. A este propósito é de salientar que os descritores “Alterações Climáticas” e Qualidade
do Ar” são fatores que deviam ter sido analisados separadamente em capítulos próprios,
dada a especificidade que cada um apresenta. Mais se acrescenta que as referências às
emissões de GEE (nomeadamente o CO2) deviam ter sido incluídas no descritor AC, visto
estas emissões serem um indicador essencial na mitigação às AC.
16. Não é correto afirmar (subcapítulo 6.2.3.3. Qualidade do ar, pág. 210) “Além de evitar
emissão de CO2, esta forma de produção de eletricidade também não associa emissões
de quaisquer gases poluentes” , uma vez que continuam a ocorrer emissões de GEE
decorrentes da utilização de maquinaria.

Quanto à vertente adaptação às AC é de referir o seguinte:
17. No essencial, a vertente adaptação às AC incide na identificação das vulnerabilidades
do projeto às AC, na fase de exploração, tendo em conta, em particular, os cenários
climáticos disponíveis para Portugal e eventuais medidas de minimização. Aspetos
importantes a considerar englobam a possibilidade de aumento da frequência e
intensidade dos fenómenos extremos. Assim, o estudo deve abordar a avaliação destes
fenómenos tendo em consideração não apenas os registos históricos mas também o clima
futuro para a identificação das vulnerabilidades do projeto.
18. O proponente consultou o Portal do Clima disponível em http://portaldoclima.pt, que
disponibiliza as anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação,
intensidade do vento, evapotranspiração, entre outras) face à normal de referência de
1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 2041-2070, 2071-2100. Os
resultados são apresentados para Portugal continental com uma resolução aproximada
de 11 km para cenários de emissões conducentes a forçamentos radiativos médio (RCP
4.5) e elevado (RCP 8.5).
19. Foram identificadas as principais alterações projetadas para o horizonte 2100 como a
diminuição da precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em
especial as máximas e o aumento dos fenómenos extremos de precipitação.
20. O proponente identificou o risco de incêndio e o aumento da erosão hídrica e eólica do
solo como os principais riscos identificados para a zona em estudo, tendo considerado
que os mesmos são de risco muito diminuto. No entanto, como forma de reduzir os riscos
associados a estes fenómenos o proponente indicou estratégias, que devidamente
aplicadas e acauteladas, minimizam ainda mais estes riscos. Assim, constata-se que é
relevante que as seguintes medidas sejam adotadas:
a. Evitar, nas áreas de maior declive, os trabalhos de desmatação e decapagem de solos
de forma a reduzir o risco de erosão hídrica;
b. Adoção das medidas necessárias para a prevenção de incêndios florestais que
constam dos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI),
nomeadamente assegurar a limpeza do material combustível na envolvente das áreas
de implantação central solar, de modo a garantir a existência da faixa regulamentar
de segurança contra incêndios;
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c. Assegurar uma adequada drenagem do terreno no interior da central solar, evitando
a ocorrência de encharcamentos prolongados, procedendo à criação de drenos se
necessário;
d. A adoção do PRAI como medida de redução da ação erosiva do vento e das chuvas
no solo a descoberto;
e. Equacionar a possibilidade de compensar a área a desflorestar noutro local,
nomeadamente em uma área ardida.
21. O estudo refere que “Em relação à possibilidade de afetação por cheias, atendendo ao
expectável acréscimo de intensidade e de frequência destes fenómenos, admite-se, num
cenário muito conservativo, que possa vir a ocorrer, em situação de cheia excecional da
ribeira de Alcraviça, inundação pontual, do extremo nascente da área de implantação na
Herdade da Penuzinha, que se aproxima da área de risco de cheia identificada na
cartografia da REN. Atendendo ao caráter pontual e excecional de uma eventual
ocorrência deste tipo, não se considera que este aspeto apresente relevância”.
22. A este propósito considera-se relevante, como referido no Relatório Síntese
reformulado, que a localização dos painéis solares salvaguarde a faixa de 10 metros
relativamente ao Nível de Pleno Armazenamento (NPA) das albufeiras e sejam excluídas
as áreas afetas a todos os órgão de segurança das barragens (coroamento, talude de
montante e jusante, descarregador de superfície e fundo, canal de descarga e bacia de
dissipação).
23. Neste sentido, quanto à vertente adaptação às AC julga-se que os principais pontos
relativos aos impactes das alterações climáticas foram devidamente abordados no EIA,
face à tipologia do projeto.

Com os melhores cumprimentos,

Agência Portuguesa do Ambiente, 14 de outubro de 2020

A Técnica Superior,

Patrícia Gama
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