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1. INTRODUÇÃO 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a SOLSTIDO 

UNIPESSOAL LDA., enquanto promotora do projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Polvorão", 
submeteu o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) na Plataforma do Licenciamento Ambiental (n.º 

PL20200321000416), sendo o licenciador do projeto a Direção-Geral de Energia e Geologia 

(DGEG). 

Este procedimento de AIA teve início a 04 de maio de 2020, data em que se considerou estarem 

reunidos todos os elementos necessários à correta instrução do processo. 

O projeto em causa encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo com o definido nas 

seguintes disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual: 

“…nos termos do ponto i), da alínea b), do n.º 3 do artigo 1.º, pelo facto de o projeto se encontrar 

tipificado nas alíneas a) e b), do n.º 3 do Anexo II, Indústria da Energia.” 

Deste modo, e de acordo com o definido no artigo 8.º do diploma mencionado, a autoridade de 

AIA competente é a Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. Assim, através do ofício n.º S027928-

202005-DAIA.DAP, de 21/05/2020, a APA, I.P., nomeou, ao abrigo do Artigo 14.º do mesmo 

diploma, e em conformidade com o n.º 2 do artigo 9.º, uma Comissão de Avaliação (CA) 

constituída pelas seguintes entidades: Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo), Instituto Da 

Conservação Da Natureza e Das Florestas, I.P./Direção Regional da Conservação da Natureza e 

Florestas do Alentejo (ICNF-DRCNF Alentejo), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), 

Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), 

Administração Regional de Saúde do Alentejo, I.P. (ARS-Alentejo) e Centro de Ecologia Aplicada 

Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de Agronomia (ISA/CEABN). 

Os representantes nomeados pelas entidades acima referidas, para integrar a CA, são os 

seguintes: 

 APA/DAIA/DAP – Eng.º Bruno Rodrigues 

 APA/DCOM - Dr.ª Rita Cardoso 

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

 APA/DGAR - Eng.ª Maria João Leite 

 DGPC - Dr.ª Ana Nunes 

 LNEG - Dr. Ricardo Ressurreição 

 CCDR Alentejo - Eng.º Mário Lourido 

 ICNF/DRCNF Alentejo - Eng.ª Maria Fernanda Calvão Rodrigues 

 ARS Alentejo - Eng.ª Maria Valente 

 ISA/CEABN - Arq.º Pais. João Jorge 

 DGEG - Eng.ª Ana Costa 

Tendo por base o parecer da CA de janeiro de 2021, o qual concluiu que “Na globalidade, 

concluiu-se que, apesar de alguns benefícios na concretização dos objetivos energéticos 

nacionais, as várias lacunas e incongruências do EIA e aditamento, e os impactes negativos muito 

significativos, ambos identificados para o fator sistemas ecológicos mas também, ainda que de 

forma mais pontual, para os fatores paisagem e património cultural e para a análise de 

alternativas, inviabilizam o projeto na sua atual configuração”, a autoridade de AIA entendeu 
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ponderar em articulação com o proponente a eventual necessidade de modificação do projeto, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do supra referido diploma. 

O proponente considerou existirem soluções viáveis que permitissem reformular o projeto 

dentro da área de estudo, de modo a ultrapassar as questões identificadas. 

Face ao exposto, entendeu a APA desencadear o procedimento previsto no n.º 2 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. 

O Estudo de Impacte Ambiental reformulado, relativo ao projeto da “Central Solar Fotovoltaica 

de Polvorão”, foi apresentado a 18 de maio de 2021, e é constituído pelos seguintes volumes: 

 I - Relatório Síntese 

 II - Resumo Não Técnico 

 III - Anexos Técnicos 

 IV - Plano Geral de Gestão Ambiental 

Face ao conteúdo dos elementos apresentados pelo proponente, a autoridade de AIA, solicitou 

nova pronúncia da CA, conforme previsto no n.º 5 do artigo 16º do diploma AIA. 

Relativamente à possibilidade de se proceder a nova Consulta Pública, prevista no n.º 5 do 

artigo 16º do diploma de AIA, a autoridade de AIA considerou haver necessidade de repetição 

desta formalidade, uma vez que a solução preconizada de alteração do projeto apesar de se 

encontrar dentro da área de estudo, anteriormente submetida a consulta pública, afeta novas 

zonas fora da área de implantação do projeto anteriormente avaliada, a referida consulta 

decorreu durante 10 dias úteis, de 7 a 21 de junho de 2021. 

 

2. REFORMULAÇÃO DO PROJETO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos elementos apresentados no âmbito 

do procedimento de AIA. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Na sequência do sentido desfavorável do parecer da CA emitido em janeiro de 2021, o 

proponente, ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 

reformulou o projeto inicialmente previsto com vista a minimizar os impactes negativos muito 

significativos de elevada magnitude e não minimizáveis, relacionados essencialmente com o 

abate de quercíneas a efetuar para a implementação do projeto. 

No projeto anteriormente submetido, com uma potência instalada prevista de 120 MWp, a 

avaliação incidia sobre uma área de cerca de 286 ha, dos quais 62 ha seriam ocupados por 

painéis fotovoltaicos, distribuídos por duas parcelas de terreno descontínuas, ligadas por uma 

Linha Elétrica aérea a 30 kV com 415 m, e com a instalação de uma linha elétrica aérea, com 

uma tensão de 400 kV, de ligação entre a CSF e a subestação da REN da Falagueira. 

 

2.2 OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

No seguimento do procedimento concorrencial, sob a forma de leilão eletrónico, para a 

produção de energia de fonte solar fotovoltaica, lançado por despacho da Secretaria de Estado 

da Energia, com o n.º 5532-B/2019, publicado no DR, 2ª série, n.º 109, de 6 de junho, e em 
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conformidade com o disposto na alínea c), do n.º 1 do art.º 5.º-A, do Decreto-Lei n.º 172/2006, 

de 23 de agosto, na sua atual redação, foi atribuído à AKUO RENOVÁVEIS PORTUGAL, o lote nº 

15 do referido leilão com uma potência de 100 MVA, com ligação à Subestação da REN na 

Falagueira, tendo sido emitido o respetivo título de reserva de capacidade de receção de 

energia na RESP. O proponente do presente Projeto é a SOLSTIDO UNIPESSOAL LDA., uma 

sociedade comercial detida a 100% pela AKUO RENOVÁVEIS PORTUGAL e constituída nos 

termos do artigo 6º, 8º e 9º do Programa do Procedimento Concorrencial para Atribuição de 

Reserva de Capacidade de Injeção na Rede Portugal (média ponderada de 18 €/MWh) Elétrica 
de Serviço Público (RESP) para Energia Solar Fotovoltaica de julho 2019. 

O projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF) de Polvorão tem como objetivo a produção de 

energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente - o sol, contribuindo para a 

diversificação das fontes energéticas do país e para o cumprimento dos compromissos 

assumidos pelo Estado Português no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes 

renováveis. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão é um centro electroprodutor, cujo projeto reformulado 

mantém a potência ativa de ligação à rede de 100 MVA mas a potência de pico instalada passou 

de 120 para 125 MWp, aproveitando a energia solar utilizando tecnologia fotovoltaica (painéis 

fotovoltaicos). Toda a energia elétrica gerada será entregue à rede pública de distribuição, 

sendo necessário, para o efeito, construir uma Linha Elétrica, à tensão nominal de 400 kV, que 

fará a ligação à Subestação da Falagueira (propriedade da REN), no concelho de Nisa, distrito 

de Portalegre. 

 

2.3 CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO REFORMULADO 

2.3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto submetido a Avaliação era composto, essencialmente, por uma área de cerca de 286 

ha, da qual 62 ha seria composta por painéis fotovoltaicos, em duas parcelas de terreno 

descontínuas. Entre as duas parcelas definidas para instalação da Central Solar Fotovoltaica, a 

ligação era efetuada por uma Linha Elétrica aérea de 30 kV. Como Projeto associado considerou-

se uma Linha Elétrica Aérea a 400 KV, que faria a ligação da Central Solar Fotovoltaica de 

Polvorão à rede elétrica do SESP, através da ligação à subestação da Falagueira. 

Face ao exposto no Parecer da Comissão de Avaliação foi reorganizado todo o sistema produtor 

de energia renovável, nomeadamente a localização dos painéis fotovoltaicos, valas de cabos, 

postos de transformação, subestação e Linha Elétrica a 30 kV, de forma a minimizar as afetações 

ambientais e ir ao encontro das observações identificadas pela Comissão de Avaliação (CA). 

O Projeto reformulado da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, tal como já sucedia no Projeto 

submetido a AIA, localizar-se-á a cerca de 3,0 km a noroeste do centro da povoação de Castelo 

Cernado, na freguesia da Comenda, concelho de Gavião, distrito de Portalegre. 

Com a alteração do layout do Projeto, a área de implantação passou a ser de 294 ha permitindo 

uma maior área para a relocalização/instalação dos painéis, no entanto, e devido ao esforço de 

aumento de potência dos painéis (de 405Wp para 530 Wp), existiu uma redução na ocupação 

por painéis solares para 60,4 ha. Esta área localiza-se a sul da Estrada Nacional 118, que servirá 

de acesso à Central Solar Fotovoltaica, Figura 1. 

A ligação do Projeto à rede elétrica de Serviço Público (RESP) desenvolver-se-á ao longo das 

freguesias da Comenda (concelho de Gavião, distrito de Portalegre), da União de Freguesias de 

Arez e Amieira do Tejo (Concelho de Nisa, distrito de Portalegre) e da freguesia de São Matias 

(concelho de Nisa, distrito de Portalegre), ligando diretamente à Subestação da Falagueira 
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(concelho de Nisa, distrito de Portalegre), já existente, numa extensão de cerca de 13 Km, no 

que respeita a áreas sensíveis, observa-se que o corredor da Linha Elétrica a 400 kV sobrepõe-

se parcialmente, no extremo norte, com a ZEC Nisa/Lage de Prata (PTCON0044), incluída no 

Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). 

 

 

Figura 1. Implantação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão (Fonte: EIA 

reformulado) 

A Metodologia aplicada e condicionantes respeitadas durante o exercício de reformulação foi a 

seguinte: 

 Assumir os limites da área de estudo considerada no EIA;  

 Manutenção das Condicionantes já estudadas - RAN, REN, Servidões, topografia, linhas 

de água;  

 Sobreposição das novas manchas de povoamento de acordo com a metodologia 

detalhada apresentada nos pareceres emitidos pelo ICNF no âmbito dos processos de 

AIA, complementados pela estabilização da metodologia final partilhada a 17 fevereiro 

2021;  

Com base nestes dados, o objetivo da reformulação foi:  

i. Proteção de áreas consideradas restritivas: RAN, linhas de água, serventias e restrições 

administrativas, povoamentos de quercíneas, declives elevados (> 12%); 

ii. Preservação, dentro do possível, de quercíneas isoladas adultas e sãs; 

iii. Preservação de povoamentos de quercíneas; 

iv. Finalmente, no caso de ser impossível preservar todos os povoamentos, será analisado 

de forma criteriosa a seleção para o seu abate, procurando preservar os povoamentos 

mais densos de adultos sãos e com PAP mais elevado. 
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De maneira a atingir estes objetivos de reformulação do layout, o Promotor teve de fazer 

esforços em diferentes áreas, nomeadamente: 

a) Aumento da potência unitária dos painéis FT de 405 W para 525 W;  

b) Aumento das áreas a arrendar e consequente aumento do investimento com a 

contratação dos terrenos; 

c) Assumir perdas de produção elétrica associadas à preservação de árvores na área de 

implantação das áreas com painéis solares e áreas imediatamente adjacentes, por 

ensombramento (redução da rentabilidade, já diminuta dadas as tarifas asseguradas); 

d) Consciente do impacte negativo gerado pelo elevando número de árvores a abater, 

proposta de compensação com o objetivo de minimizar ao impacte gerado nos sistemas 

ecológicos com consequente aumento do investimento; 

e) Ocupação de declives até 17%, não ideais para o tipo de estrutura de seguimento 

(possíveis perdas de produção associadas à instalação de estruturas de seguimento em 

declives mais acentuados); 

f) Possibilidade de ocupar linhas de água sem expressão e/ou reduzir a faixa de proteção 

assumida relativamente a linhas de água com reduzida expressão. De maneira a analisar 

esta ocupação, o Promotor desenvolveu Estudos Hidrológicos com simulações a 100 

anos que serviriam de base para esta análise e organizou reuniões com a APA e ARH 

para confirmar viabilidade da ocupação. 

A definição das novas áreas teve por base, numa fase inicial, um levantamento de campo 

exaustivo, em várias parcelas disponíveis para a instalação das infraestruturas da Central Solar 

Fotovoltaica dentro da área de estudo alargada apresentada no procedimento de AIA, da 

presença e da densidade de exemplares de sobreiro e azinheira que, numa primeira 

caracterização, se enquadravam na definição de situações de povoamento/arvoredo disperso. 

Das observações realizadas ao longo desta avaliação, foram excluídas, desde logo, as áreas com 

densidades visivelmente elevadas de exemplares de sobreiro e/ou azinheiras, possivelmente 

enquadráveis como áreas de povoamento. 

Nas restantes parcelas, aparentemente mais promissoras, foi realizado um levantamento 

exaustivo das suas existências, nomeadamente de indivíduos de azinheira (Q. rotundifolia) e 

sobreiro (Q. suber), a partir de 1 m de altura. Para cada indivíduo de azinheira e sobreiro, a 

localização foi registada com recurso a GPS (GPS de mão com precisão mínima de 4 m) e foram 

medidos, com auxílio a suta/ fita métrica e distanciómetro/hipsómetro, o perímetro à altura do 

peito (PAP), altura e diâmetro da copa. Foi igualmente avaliado o estado fitossanitário dos 

indivíduos de azinheira e sobreiro. 

De acordo com os resultados obtidos, foram tidas em consideração as áreas que apresentam 

uma densidade de exemplares de sobreiros/azinheiras mais baixa ou nula, e como tal, mais 

promissoras para a implantação do Projeto. 

Após a prospeção efetuada no terreno de povoamentos de sobreiros e azinheiras e de outras 

condicionantes referidas anteriormente em todas as áreas disponíveis para a instalação do 

Projeto, e na impossibilidade de alterar a potência de ligação à rede de 100 MW, e depois de 

esgotadas as alternativas viáveis na área de estudo do EIA a alteração ao Projeto consistiu num 

pequeno aumento da parcela a norte (Área 1) e na relocalização dos seus painéis, na eliminação 

da Área 2, e na introdução de duas áreas, as Área 3 e 4. 

Esta alteração pretende salvaguardar as áreas ocupadas por povoamentos de sobreiros, face ao 

projeto inicialmente submetido, pela colocação dos painéis, indo ao encontro das preocupações 
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levantadas pela CA. Salienta-se o facto de as alterações introduzidas, dentro das áreas possíveis 

para a instalação do Projeto, são as que reúnem menor grau de condicionalismos. 

Nos quadros 1 e 2, apresentam-se sintetizadas as alterações ocorridas a nível das áreas em 

estudo e nas respetivas dimensões. Nos Anexos 4 e 5 apresentam-se as diferentes áreas de 

projeto que sofreram alterações. 

 

Quadro 1. Alterações introduzidas na reformulação do Projeto (Fonte: EIA). 

 

 

Quadro 2. Dimensões das áreas de inicialmente previstas e na reformulação do Projeto 

(Fonte: EIA reformulado). 

A alteração da área de implantação do Projeto, levou a que ocorressem alterações na localização 

e número de alguns postos de transformação/inversores); na escolha de caminhos preferenciais; 

na extensão das valas de cabos e na extensão da Linha Elétrica a 30 kV e respetivos apoios 

Com a introdução da Área 4 a Linha Elétrica a 30 kV aérea passou de uma linha elétrica de 415 

m para duas linhas elétricas paralelas, uma com 1.860 m e outra com 1.898 m, aumentando o 

número de apoios de 6 para 20. A vala de cabos (Linha Elétrica 30 kV enterrada) terá cerca de 

7.623 m, representando uma redução significativa relativamente ao projeto inicial (9.569 m). À 

semelhança do projeto anterior, serão utilizados apenas percursos preferenciais existentes, não 

estando prevista a abertura de acessos dedicados. 

O número total de inversores foi alterado, passando de 22 para 23 e a subestação e o edifício 

de operação e manutenção, foram ligeiramente deslocados para sul, mantendo-se na área 

inicialmente apresentada. A localização do estaleiro de apoio foi alterada para próximo do início 

do corredor de estudo da Linha Elétrica a 30 kV, uma vez que, com a alteração da localização do 

primeiro apoio da Linha Elétrica a 400 kV, ficaria sobreposto com a área de implantação. 

O traçado da Linha Elétrica a 400 kV, que fará a ligação entre a Central Solar Fotovoltaica e a 

subestação da Falagueira, mantém a sua extensão (cerca de 13 km) e o número de apoios (58), 

não tendo sido alterado o respetivo corredor de estudo. 
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Relativamente à tipologia dos diferentes elementos do Projeto, mantiveram-se as características 

inicialmente previstas e apresentadas à exceção dos módulos fotovoltaicos. Neste caso, e de 

forma a otimizar o layout do Projeto, o Promotor optou por empregar módulos fotovoltaicos de 

maior potência unitária, permitindo assim reduzir a quantidade de módulos e a respetiva área 

de afetação. 

Durante os estudos de reconfiguração da central fotovoltaica verificou-se, no entanto, que o 

elevado número de povoamentos a preservar na periferia próxima das áreas de implantação dos 

painéis solares provocaria uma forte redução da energia anual produzida devido ao impacto das 

sombras produzidas sobre os painéis fotovoltaicos, o que obrigou a um ligeiro aumento da 

potência de pico instalada, passando esta de 120 para 125 MWp, permitindo assim a 

preservação da viabilidade económica e energética do Projeto. É de referir, contudo, que este 

incremento na potência instalada não provocou um aumento da área total de painéis solares do 

parque fotovoltaico, dada a alteração de tecnologia dos módulos. 

As diferenças entre o projeto inicial e a respetiva reformulação correspondem às indicadas nos 

Quadros 3 e 4, que reproduzem os dados indicados anteriormente. 

 

 

Quadro 3. Projeto Inicial e Projeto reformulado (Fonte: EIA reformulado). 
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Quadro 4. Principais características gerais dos módulos fotovoltaicos em fase de EIA e na 

fase atual de reformulação do Projeto (Fonte: EIA reformulado) 

 

2.3.2 COMPONENTES DO PROJETO 

Central Solar Fotovoltaica 

No que se refere ao centro electroprodutor, este inclui os equipamentos necessários para 

conversão, proteção e ligação à subestação de serviço particular a 30/400 kV, sendo constituído 

pelos seguintes elementos: 

 235.900 Módulos fotovoltaicos de células monocristalinas, com a potência pico unitária 

de 530 Wp, potência pico global de 125.027 kWp. Os módulos a utilizar 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. Este tipo de tecnologia tem demonstrado grande 

potencial, sendo os ganhos dos módulos bifaciais da ordem dos 30%; 

 23 Postos de transformação, incluindo 1 inversor com a potência nominal máxima de 

4600 kVA, (considerando uma temperatura ambiente de 25 ºC) e 1 transformador de 

4600 kVA (tensão 0,645/30 kV), perfazendo uma potência nominal instalada de 

inversores de 105,8 MVA limitada à potência máxima de ligação de 100 MW; 

 Cabos elétricos (enterrados e/ou fixados em estruturas de suporte) a estabelecer a 

ligação dos componentes elétricos; 

 Inversores que convertem a corrente contínua em corrente alternada ligados através de 

cabos subterrâneos às caixas de junção; 

 Linhas Elétricas subterrâneas e Linha Elétrica aérea a 30 kV, (duas linhas paralela) com 

um total de 20 apoios. 

Quanto à subestação de elevação, ela terá como objetivo ligar a Central Solar Fotovoltaica à 

rede nacional de transporte. A Subestação de Elevação elevará a tensão de 30 kV (tensão de 

ligação das estações transformadoras à subestação de elevação) para os 400 kV (tensão de 
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ligação na Subestação da REN). A Interligação desde a Subestação Elevadora até à Subestação 

da REN será feita através de uma linha aérea de muito alta tensão – 400 kV. 

Os módulos fotovoltaicos serão instalados numa estrutura capaz de suportar o seu peso e os 

esforços do vento e neve definidos na legislação em vigor. A estrutura tem a tipologia de 

seguidor a um eixo horizontal com seguimento de nascente para poente e o azimute a sul, 

cumprindo com todas as especificações de qualidade e segurança que são requeridas para os 

módulos fotovoltaicos destinados a aplicações de conexão à rede, destacando que se tratam de 

painéis bifaciais, permitindo que a conversão será não só da radiação solar direta incidente, mas 

também da radiação indireta e difusa refletida pelo solo recebida pela superfície traseira e ativa 

do módulo. 

A estrutura metálica será pré-fabricada e será fixa no solo através de estacas, sem recurso a 

betão. Após a instalação da estrutura metálica, serão instalados os módulos fotovoltaicos.  

O seguidor solar uniaxial é uma estrutura eletromecânica, constituída por vários bastidores 

metálicos dispostos no sentido Norte-Sul sobre os quais se dispõem os módulos fotovoltaicos. 

Estes eixos estão unidos longitudinalmente por um perfil metálico, que por sua vez se encontra 

unido a um atuador, o qual se encarrega de realizar o movimento na direção Este-Oeste, 

realizando o seguimento solar. O ângulo máximo alcançável é +/- 55º conseguindo-se, desta 

forma, melhorar consideravelmente a produção elétrica em relação a uma estrutura fixa. 

Linhas Elétricas Internas de Ligação 

A rede de média tensão da instalação solar fotovoltaica é composta por uma rede enterrada 

dentro do parque e aérea entre as várias parcelas do Projeto, passando entre todos os Postos 

de Transformação e a Subestação 30/400 kV. 

O cabo a ser utilizado entre as parcelas do Projeto será uma rede aérea do tipo condutores nus 

de alumínio com alma de aço ou similar. 

A distância entre os condutores nus das linhas e o solo, nas condições de flecha máxima, 

desviados ou não pelo vento, deverá ser não inferior a 7,5 metros.  

Os apoios, 20 no total, 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, deverá ser 

não inferior a 3,5 metros. 

Subestação 

A subestação está localizada na Área 1, em área adjacente ao edifício de comando e ocupa uma 

área aproximada de 6.355 m², numa área onde está prevista também a implantação do edifício 

de operação e manutenção em contentor de 40 pés. 

No Parque Exterior de Aparelhagem estarão localizados os maciços das fundações das estruturas 

de suporte dos equipamentos, fossas do transformador e respetivos depósitos de recolha de 

óleos, bem como as caleiras de cabos. O pavimento será revestido com uma camada de gravilha, 

com 10 cm de altura. 

Acessos 

Na área da Central Solar Fotovoltaica, serão utilizados percursos preferenciais, não estando 

prevista a abertura de acessos dedicados. 

Sempre que possível serão utilizados ou melhorados os acessos existentes e nas situações em 

que tal não seja viável, a abertura de novos acessos é acordada com os respetivos proprietários, 

sendo tida em conta a ocupação dos terrenos e a época mais propícia (após as colheitas, por 

exemplo). A dimensão máxima normalmente necessária para um acesso implica a passagem de 
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grua para montagem dos apoios, e corresponde a cerca de 4 m de largura. Optou-se igualmente 

por estabelecer, sempre que possível, a rede de valas de cabos paralelamente às vias existentes. 

A sinalização e abertura de acessos envolvem a remoção de vegetação e a movimentação de 

máquinas e terras, prevendo-se que a eventual abertura de novos acessos tenha extensões 

relativamente reduzidas, já que foram sempre que possível privilegiados os acessos existentes 

na envolvente dos apoios. Os novos acessos criados, caso não representem uma mais-valia para 

as acessibilidades locais e proprietários, serão eliminados, repondo-se a situação anterior à sua 

implantação, conforme acordos estabelecidos com os proprietários. 

Sistema de monitorização e de segurança 

Será utilizado um sistema de aquisição de dados que permita controlar todas as diferentes 

variáveis da instalação, que fornecerá ao utilizador informação completa sobre o 

comportamento geral do sistema.  

Para detetar a presença de intrusos no recinto será instalado um sistema de vídeo vigilância 

(CCTV) no perímetro. 

O centro electroprodutor será constituído por dois recintos protegidos por uma vedação 

realizada com rede de torção simples, galvanizada a quente, de 2,5 metros de altura e postes de 

tubo de aço galvanizado de 3 metros cada, deixando uma abertura inferior para evitar o efeito 

barreira para os pequenos vertebrados.  

Será instalada uma porta de acesso em cada um desses recintos. As portas serão de duas folhas 

de 3 metros. Os recintos terão nas portas sinais normalizados de advertência de risco elétrico.  

Para reforçar a segurança, será instalada uma linha de arame farpado no topo da vedação. 

Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (400 kV) 

Em termos gerais, a Linha Elétrica a construir, associada à Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, 

a que se refere o presente EIA tem um comprimento de 13,1 Km, contempla 38 apoios (sendo 

que, 36 serão a construir e 2 tratam-se de apoios já existentes) e é constituída por elementos 

estruturais e equipamentos para o escalão de tensão de 400 kV. 

Sendo a topologia 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. 

As fundações serão constituídas, para os apoios indicados no ponto anterior, por quatro maciços 

de betão independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. 

 

2.3.3 FASE DE CONSTRUÇÃO - ESTALEIRO 

Para a execução da obra da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão será necessário um estaleiro 

principal a instalar em área consolidada (ex. lote industrial), incluindo áreas cobertas e 

impermeáveis, em local de boa acessibilidade afastada de recetores sensíveis. Este estaleiro 

poderá localizar-se até 10 km de distância dos terrenos da Central Solar Fotovoltaica e servirá 

também de apoio à construção da Linha Elétrica.  

Na área da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão haverá também um pequeno estaleiro de 

apoio local ocupando uma área de cerca de 0,194 ha, em local acessível e com menores 

condicionalismos ambientais. Após a conclusão dos trabalhos em obra esta área será 

posteriormente utilizada para a colocação de painéis.  
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A área afeta a este estaleiro de apoio local incluí uma zona para instalação de contentores de 

apoio à obra, instalações sanitárias amovíveis e zona para parqueamento de 

máquinas/equipamentos. O estaleiro de apoio inclui ainda área social e de escritório de direção 

de obra e fiscalização.  

A maior parte dos materiais necessários em obra são armazenados no estaleiro principal e só 

são trazidas para o estaleiro de apoio imediatamente antes da sua aplicação. Os depósitos de 

materiais e áreas de oficinas encontram-se no estaleiro principal. 

 

2.3.4 PROGRAMAÇÃO 

A duração da fase de construção está estimada em cerca de 10 a 12 meses, prevendo-se que a 

fase de exploração tenha uma duração de 30 anos e a desativação ou descomissionamento do 

Projeto terá a duração estimada de 6 meses. 

 

3. APRECIAÇÃO DO PROJETO REFORMULADO 

A informação apresentada neste capítulo foi retirada dos pareceres setoriais emitidos pelas 

entidades representadas na Comissão de Avaliação. 

 

3.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Conforme referido no presente parecer, a anterior avaliação, que culminou num parecer 

desfavorável da CA, foi fundamentada essencialmente nos impactes negativos muito 

significativos, irreversíveis e não minimizáveis no fator Sistemas Ecológicos. Assim, a presente 

avaliação pretende verificar se as alterações introduzidas no projeto asseguram a minimização 

dos principais impactes negativos referidos – essencialmente nos sistemas ecológicos, mas 

também no fator paisagem e património cultural - e que, simultaneamente, não agravam os 

impactes negativos sobre as restantes componentes ambientais. 

 

3.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

3.2.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Geomorfologia 

O local em estudo situa-se na margem esquerda do rio Tejo, num setor da bacia hidrográfica 

deste rio que se desenvolveu nos terrenos da Zona Centro Ibérica e da Bacia do Baixo Tejo. 

Corresponde também a uma região onde a peneplanície do Alto Alentejo se apresenta já algo 

rebaixada, relativamente aos seus setores a E e SE (setor Crato-Nisa), onde esta superfície se 

desenvolve entre as cotas de 300 e 320 m. 

No que diz respeito à geomorfologia local, a área de implantação da central fotovoltaica situa-

se entre as cotas de 250 e 280 m, aproximadamente, com morfologia suave de baixos declives. 

O corredor da linha elétrica desenvolve-se entre cerca de 270 m (área da central fotovoltaica) 

e 300 m de cota (junto à subestação da Falagueira). As cotas mais baixas intersetadas pelo 

corredor da linha elétrica estão relacionadas com o encaixe das ribeiras de Santo António de 

Arez e de Figueiró, a cotas aproximadas de 260 m e 210 m, respetivamente. 
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Tectónica e estratigrafia 

A área de estudo deste projeto abrange parcialmente as folhas 28-A Mação, 28-B Nisa, 28-C 

Gavião e 28-D Castelo de Vide da Carta Geológica de Portugal na escala 1/50 000. 

Localiza-se no domínio tectono-estratigráfico da Zona Centro Ibérica, que constitui o substrato 

antigo. Relativamente a este domínio ocorrem exclusivamente rochas graníticas, mais 

concretamente o “Granito porfiroide de grão grosseiro, de duas micas” (e.g. Romão, 2006). Este 
insere-se no Maciço de Nisa, cuja intrusão terá ocorrido associada a um período de extensão 

crustal tardi-varisca, iniciada há cerca de 300 Ma (Dias et al., 1998). O Maciço de Nisa encontra-

se afetado por deformação frágil tardi-varisca (e.g. Romão, 2006). Estas litologias afloram ao 

longo de parte do corredor da linha elétrica, numa extensão de aproximadamente 4,5 km. 

No local de estudo ocorrem ainda sedimentos do Cenozoico que testemunham a evolução 

sedimentar da bacia do Baixo Tejo ao longo desta era. Esta bacia corresponde a uma depressão 

tectónica de orientação geral NE-SW gerada no Paleogénico como consequência dos esforços 

compressivos decorrentes da orogenia alpina, deformação que se acentuou no Miocénico (e.g. 

Carvalho et al., 1985; Cunha, 1992; Barbosa, 1995; Pais et al., 2012). Na área de projeto, a bacia 

individualizou-se nas rochas graníticas do substrato antigo. 

Aos sedimentos cenozoicos intersetados têm sido atribuídas distintas designações na 

cartografia geológica publicada e estudos científicos. Atendendo a estudos de síntese (Cunha, 

1992; Barbosa, 1995; Pais et al., 2012) que abordaram total ou parcialmente este setor da bacia 

cenozoica (sector intermédio da Bacia do Baixo Tejo), a litostratigrafia do cenozoico está 

representada por: conglomerados, arenitos e lutitos frequentemente calichificados da 

formação de Monsanto (Paleogénico); arenitos, lutitos e conglomerados pertencentes ao 

conjunto das formações de Alcoentre e Tomar (Miocénico); arenitos e conglomerados 

pertencentes ao conjunto das formações de Ulme e Almeirim (Pliocénico-Plistocénico); 

conglomerados e arenitos da Formação de Falagueira (Pliocénico-Plistocénico). 

Os sedimentos cenozoicos afloram em toda a área da central fotovoltaica e ao longo de parte 

do corredor da linha elétrica, nomeadamente em cerca de 7 km correspondentes ao seu troço 

sul, com ligação à central fotovoltaica, e aproximadamente 1,3 km no seu troço localizado a 

norte. 

Neotectónica e perigosidade sísmica 

O território Português insere-se num contexto geotectónico complexo, localizando-se na placa 

Euroasiática e na proximidade do seu limite com a placa Africana (fronteira de placas 

materializada pela Zona de Fratura Açores-Gibraltar). A movimentação relativa destas placas, 

com convergência de direção NW-SE a WNW-ESE, origina um campo de tensões responsável 

por sismicidade histórica e instrumental significativa. Para além da atividade sísmica ocorrente 

na zona de fronteira de placas, parte dos eventos sísmicos estão também associados a 

manifestações tectónicas resultantes da atividade de falhas ativas em contexto intraplaca.  

A área de estudo não é intersectada por nenhuma falha com atividade neotectónica 

reconhecida, no entanto, pode ser afetada por eventos sísmicos gerados em estruturas 

sismogénicas próximas e distantes, devido à propagação das ondas sísmicas na crusta terrestre. 

Relativamente a falhas com atividade neotectónica com localização próxima da área do projeto, 

destacam-se as falhas de Seia-Lousã e a falha do Ponsul. A falha do Ponsul, cuja extremidade 

meridional se localiza a aproximadamente 8 km a norte da subestação de Falagueira, tem 

capacidade para gerar um sismo máximo de magnitude 6,75 a 7,25 (Dias e Cabral, 1989). 

De acordo com a Carta de Isossistas de Intensidades Máximas, a área de estudo está localizada 

na zona de intensidade 8 (1755 – 1996, escala de Mercalli Modificada de 1956) (IM, 1996). 
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Segundo o zonamento sísmico proposto no Anexo Nacional do Eurocódigo 8, inclui-se nas zonas 

1.5 relativamente a ação sísmica tipo 1 (interplacas) e na zona 2.4 para ação sísmica tipo 2 

(intraplacas). 

Recursos Minerais 

Na área de estudo ocorrem recursos minerais com interesse económico:  

 A zona de implantação da linha elétrica coincide com a área uranífera de Nisa, com 

potencial para a ocorrência de depósitos de urânio. 

 Na zona da central fotovoltaica, sob os sedimentos cenozoicos, localiza-se a designada 

Faixa Blastomilonítica que apresenta potencial para a ocorrência de ouro, prata, cobre 

e antimónio. 

 No setor norte (Falagueira), a linha elétrica interseta pontualmente uma área com 

ocorrência de argilas comuns com importância para a economia regional. 

Segundo informação disponível na DGEG, na área de estudo não existem concessões mineiras, 

áreas de salvaguarda de exploração de urânio, áreas com período de exploração experimental, 

áreas de reserva e cativas, explorações de massas minerais (pedreiras), áreas com licença de 

pesquisa de massas minerais (pedreiras), área concedidas para prospeção e pesquisa de 

recursos minerais. 

Património Geológico 

Relativamente ao património geológico, na área de estudo não são conhecidos valores 

geológicos com interesse conservacionista. 

 

3.2.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Geomorfologia 

Os principais impactes na Geomorfologia estão associados à fase de construção, 

nomeadamente com escavações para implantação de estruturas e movimentações pontuais de 

terras para regularização do terreno (escavação e/ou aterro). Estas intervenções ocorrerão na 

área da implantação dos painéis, na área da subestação e edifício de operação e manutenção, 

nos locais dos postos de transformação/centros inversores e nos locais dos apoios da linha 

elétrica. 

No total, as escavações representam um volume de 10.130 m3 e os aterros 8.149 m3, existindo 

um excedente de 1.981 m3. 

Dados os baixos declives da área, a implantação da Central Solar Fotovoltaica apenas 

necessitará de escavações de pouca profundidade para a implantação das estruturas de suporte 

dos painéis e para a criação de valas para a rede de cabos. As mesas de suporte dos módulos 

fotovoltaicos permitirão uma adaptação à morfologia da área de intervenção, evitando a 

criação de plataformas. Considera-se este impacte como negativo, de reduzida magnitude, 

certo, permanente, pouco significativo e de âmbito local. 

Existirão ainda escavações de pouca profundidade para a implantação dos apoios da linha 

elétrica. No geral, consideram-se estes impactes pouco negativos, contudo, nos locais em que 

esta operação se desenvolve em materiais mais competentes (granito de Nisa) poderá existir a 

necessidade de utilizar explosivos, eventualmente responsáveis pela projeção de blocos de 

rocha e criação de instabilidade do maciço rochoso. Este impacte é considerado negativo, de 

magnitude variável, permanente e de significância variável. 
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Na área da plataforma da subestação e edifício de Operação e Manutenção, os baixos declives 

também não justificam a necessidade de movimentações de terra relevantes. Assim prevê-se 

um impacte negativo, de reduzida magnitude, certo, permanente, pouco significativo e de 

âmbito local. 

Recursos Minerais 

A área de estrutura coincide com áreas com potencial ocorrência de recursos minerais de 

interesse económico, nomeadamente a possível existência de jazigos de urânio associados ao 

granito de Nisa e de ocorrência de de ouro, prata, cobre e antimónio na zona da Faixa 

Blastomilonítica, e ainda uma área identificada com ocorrência de argilas comuns, intersetada 

pontualmente pelo apoio 34 (linha elétrica). 

Considerando as características do projeto, a sua implementação não afeta a existência dos 

recursos minerais existentes e potencialmente existentes, contudo, condicional a sua eventual 

exploração durante a fase de exploração. Assim, considera-se que o projeto apresenta sobre os 

recursos minerais um impacte negativo, temporário, reversível, de reduzida magnitude e pouco 

significativo. 

Património Geológico 

Não são esperados impactes, face aos atuais conhecimentos. 

Perigosidade sísmica 

No que se refere aos impactes relacionados com perigosidade sísmica, em caso de ocorrência 

de evento sísmico, a implementação do projeto não é catalisadora deste tipo de fenómenos, 

no entanto é vulnerável a eles, podendo existir impactes em pessoas e bens durante a fase de 

exploração. 

Considera-se que o impacte de um evento sísmico de grande magnitude na segurança de 

pessoas e bens na área do projeto será negativo, provável, imediato, de magnitude variável. 

 

3.2.3 CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer 

favorável, condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

 

3.3 RECURSOS HÍDRICOS 

3.3.1 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, 

encontrando-se a Central Solar e o corredor da Linha Elétrica a 30 kV, inseridos na bacia da 

massa de água superficial Ribeira da Salgueira – PT05TEJ0966, sendo que uma reduzida faixa 

marginal da área A1 encontra-se localizada na bacia da massa de água Ribeira da Margem - 

PT05TEJ0967. 

O corredor da Linha Elétrica a 400 kV desenvolve-se na bacia da massa de água superficial da 

Salgueira (troço inicial) e atravessa as bacias das massas de água superficial Ribeira de Alferreira 

– PT05TEJ0927, Ribeira de Figueiró – PT05TEJ0915 e Ribeira de Falhais – PT05TEJ0912, no seu 

troço final. 
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Segundo o PGRH, 2º ciclo, o estado ecológico e o estado global destas massas de água são 

classificados de Bom, à exceção da massa de água Ribeira da Salgueiro cuja classificação é 

razoável. O EIA refere que na área de implantação do projeto não existem pressões 

hidromorfológicas significativas. Contudo, na envolvente próxima, identifica pressões 

associadas à existência de planos de água, de 3 explorações de bovinos, em regime extensivo e 

ainda de 2 lixeiras que se encontram encerradas. A carga gerada de azoto e fósforo é de origem 

essencialmente agrícola, seguida da pecuária. 

O interior da área de implantação da Central Solar é atravessado por linhas de água, de 

escoamento temporário e de reduzida expressividade no terreno, sendo as linhas de água mais 

expressivas as localizadas na A4. Segundo o EIA, grande parte da rede hidrográfica é constituída 

essencialmente por linhas de água de cabeceira que se apresentam com secções mal definidas, 

funcionando como caminhos preferenciais para o escoamento superficial. 

Na envolvente próxima da área de implantação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 

observam-se várias linhas de água, com alguma expressividade, tais como a ribeira do Arneiro, 

ribeira de Polvorão/Vale Grande, ribeira da Venda e ribeira da Salgueira, Figura 2. 

 

Figura 2. Rede hidrográfica da área de implantação da Central Solar (Fonte: ARH Tejo e 

Oeste) 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A área de implantação da Central Solar e a área do corredor das Linhas Elétricas a 30 kV 

inserem-se na Bacia Tejo-Sado, intersetando a extremidade NE do sistema aquífero Bacia do 

Tejo-Sado/Margem Esquerda (PTT3), sendo que a área A4 interseta ligeiramente o Maciço 

Antigo, concretamente o sistema aquífero Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo 

(PTA0x1RH5). 

A área do corredor da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão, a 400 kV, desenvolve-se 

maioritariamente na unidade hidrogeológica do Maciço Antigo, no sistema aquífero Maciço 

Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo (PTA0x1RH5), sendo que o troço inicial interseta o 

sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (PTT3) e ainda a massa de água 

subterrânea Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo (T01RH5), pertencentes à 

unidade hidrogeológica Bacia do Tejo-Sado. 

O sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (PTT3) é formado por várias camadas 

porosas, em geral confinadas ou semiconfinadas. As variações laterais e verticais na fácies 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3346                                                                                                                                                                              Pág. 16 
Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 
Projeto Reformulado 

litológicas são responsáveis por mudanças significativas nas condições hidrogeológicas. A 

passagem das formações continentais miocénicas para as marinhas são graduais. Desta 

complexidade litológica e estrutural, resulta um conjunto alternante de camadas aquíferas 

separadas por outras de permeabilidade baixa ou muito baixa (aquitardos e aquiclusos), 

nalguns locais com predomínio de uma ou outra classe de formações hidrogeológicas. 

Este sistema é recarregado pela precipitação atmosférica e o escoamento subterrâneo dá-se 

em direção ao rio Tejo. 

O sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado Indiferenciado da Bacia do Tejo (T01RH5) constitui uma 

faixa extensa e estreita, por vezes descontínua, que em grande parte da sua extensão faz a 

transição entre as grandes massas de águas subterrâneas da Bacia do Tejo Margem Esquerda e 

do Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo. 

O escoamento subterrâneo efetua-se em direção às principais linhas de água. A recarga natural 

do sistema hidrogeológico é feita essencialmente a partir da infiltração direta da água da chuva 

ou, da infiltração a partir de massas de água superficiais, que se encontram em conexão 

hidráulica através de falhas e fraturas com os sistemas hidrogeológicos. 

O EIA classifica a vulnerabilidade dos aquíferos à poluição através do índice EPPNA - Equipa de 

Projeto do Plano Nacional da Água (1998), sendo a vulnerabilidade da área da Central Solar 

maioritariamente do tipo V4 – média, com sobreposição com áreas de vulnerabilidade V3 – 

alta. Relativamente ao corredor de estudo da Linha Elétrica a 400 kV, verifica-se sobreposição 

com áreas de vulnerabilidade do tipo V4 – média e V6 - Baixa e variável. 

De acordo com o PGRH, 2º ciclo, os estados quantitativo e qualitativo destas massas de água 

são classificados de Bom. O EIA indica como fontes de poluição destas massas de água a carga 

de azoto de origem essencialmente agrícola e pecuária assim como a carga de fósforo, 

essencialmente de origem agrícola. 

Com base no inventário disponibilizado pela APA, o EIA refere que na área de implantação do 

projeto e na envolvente próxima não existem captações subterrâneas para abastecimento 

público nem se encontram inventariados perímetros de proteção. Relativamente à existência 

de captações privadas, o EIA refere que no interior da área da Central Solar não existem 

captações, contrariamente à informação disponibilizada que indicava a existência de uma 

captação na área A1. 

Na envolvente próxima da A1 existem duas captações privadas, uma a cerca de 500 m e com 

finalidade desconhecida e a outra a cerca de 400 m, para consumo doméstico. No corredor da 

Linha Elétrica a 400 kV, existe uma captação de água para rega. 

 

3.3.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais 

Fase de Construção 

Na fase de construção, as ações de desmatação e a circulação da maquinaria afeta ao projeto 

irão alterar as condições naturais de infiltração, induzindo um impacte negativo, pouco 

significativo e reversível na área de estaleiro e nas áreas ocupadas pelos painéis, os quais 

assentam em estruturas que não impedem a infiltração. 

A implantação das fundações dos postos de transformação, a subestação, edifícios de apoio, as 

estruturas que suportam a vedação e as fundações das Linhas Elétricas aéreas a 30 kV e 400 
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kV), irá diminuir a infiltração no solo, pelo que o impacte induzido na infiltração será negativo 

e permanente, contudo pouco significativo face à área que será impermeabilizada. 

Quanto aos impactes induzidos pela abertura/beneficiação de acessos aos apoios das linhas 

elétricas, o EIA refere que estes serão em tout-venant ou equiparado, o que minimiza o impacte 

negativo na infiltração das águas pluviais no solo. Caso se verifiquem atravessamentos de linhas 

de água o EIA prevê a instalação de infraestruturas que assegurem o escoamento dessas linhas 

de água, sendo, para o efeito, solicitado à APA/ARHTO a emissão do respetivo TURH. 

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 instalações sanitárias 

amovíveis, sendo o efluente encaminhado para entidade licenciada. 

Quanto à produção de efluentes associados à lavagem das betoneiras, O EIA refere que serão 

devidamente acondicionados e encaminhados para operador licenciado, pelo que se considera 

que o impacte decorrente desta ação será negativo e 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. 

No final desta fase as áreas intervencionadas e ainda outras áreas que eventualmente possam 

vir a ser intervencionadas serão recuperadas de acordo com o previsto no Projeto de Integração 

Paisagística (PIP) que integra o EIA, o que irá minimizar a perda de solo e a sua erosão hídrica. 

O PIP refere que, para efeitos da regeneração vegetal da área de implantação da Central Solar, 

será reutilizada a terra arável proveniente de decapagem efetuada, o que irá permitir a 

regeneração natural da flora local através da germinação das sementes existentes nessas 

terras. 

Para o controlo da erosão hídrica, o PIP prevê o recurso a técnicas de engenharia natural como 

solução de recuperação e proteção dos solos, prevenindo a sua perda por deslizamento ao 

longo de áreas de encosta, sendo que face aos declives presentes na área da Central Solar (entre 

0% - 12%), é proposto o revestimento superficial com recurso a uma hidrossementeira, 

complementada com um composto de fibras de madeira. 

Dada a presença de linhas de água na área de intervenção é também proposta a reabilitação 

da vegetação que as envolve, com recurso a plantações em módulo nos troços onde se verifique 

que as formações ripícolas se encontram omissas ou muito degradadas, exceto em zonas onde 

sejam identificados habitats, para que as movimentações necessárias às plantações não 

perturbem o equilíbrio destas formações naturais. 

Relativamente à salvaguarda das linhas de água presentes, o EIA refere que as estruturas 

portantes dos painéis solares “não cumprem na íntegra com a faixa de servidão de 10 m para 

cada lado das linhas de água cartografadas na carta militar”. Neste sentido, definiu o novo 

layout em função dos resultados obtidos no Estudo Hidrológico elaborado para as áreas de 

implantação A1 e A3. Na área A4 é considerada a faixa de servidão de 10 m relativamente às 

linhas de água cartografadas na carta militar, exceto para 3 três linhas de água de cabeceira 

que serão ocupadas por painéis. 

Refere-se que a cota de implantação dos painéis fotovoltaicos foi determinada com base nos 

resultados desse Estudo e ainda do Estudo Hidráulico elaborado para as áreas A1 e A3, os quais 

integram o presente EIA, sendo o Estudo Hidráulico e Hidrológico (EHH) datado de novembro 

de 2020. 
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Da apreciação deste EHH, verificou-se que foi avaliada a capacidade de vazão das linhas de água 

na área do projeto, incluindo as condições de inundabilidade da área de intervenção para o 

período de retorno de 100 anos. Contudo, não considerou a totalidade das linhas de água da 

totalidade das áreas que integram a Central Solar nem incluiu a reformulação do projeto em 

análise, encontrando-se em falta a integração da área A4. 

Não obstante este facto, constata-se o seguinte: 

 São identificados alguns desfasamentos na localização das linhas de água relativamente 

à carta militar e à sua localização em ortofotomapa, conforme se pode verificar na 

Figura 3 referente à área A1: 

 

Figura 3. Área A1 - linha de água cartografada e respetivo traçado em ortofotomapa 

(Fonte: EIA Reformulado) 

 Na área A1 as linhas de água, de 1ª ordem, consideradas sem expressão ou com 

reduzida expressão no terreno (Figura 4), serão ocupadas pelas estruturas dos painéis. 

 

Figura 4. Área A1- Ocupação de linha de água cartografada (Fonte: EIA Reformulado) 
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Atendendo a que as referidas linhas de água não se encontram classificadas na REN e tendo 

presente a tipologia da ocupação, aceita-se a ocupação das mesmas, desde que assegurada a 

drenagem da bacia hidrográfica correspondente, e sem prejuízo para terceiros. 

 

 Na Área A4 são ocupadas linhas de água de 1ª e 2ª ordem (Figura 5), sendo esta 

ocupação aceite face à reduzida dimensão das bacias das linhas de água em causa. 

Contudo, salienta-se que deverá ser acautelada a drenagem do terreno com 

encaminhamento à linha de água (de 3ª ordem) existente no local e com expressão 

relevante e galeria ripícola, de modo a não interferir na sustentabilidade do ciclo 

hidrológico terrestre. 

 

Figura 5. Área A4 – ocupação de linhas de água de 1ª e 2ª ordem 

 

 Relativamente à interferência da implantação dos painéis com as linhas de água da 

tipologia Cursos de água e respetivos leitos e margens - CALM da REN (Figura 6), deverá 

ser assegurada a faixa de servidão de 10 m, contada a partir da crista do talude 

marginal, para cada lado da linha de água. Refere-se que a diferença de traçado destas 

linhas de água referida no EIA (entre o observado no terreno e o traçado cartografado 

na carta militar) não foi possível verificar através de ortofotomapa 

 

Figura 6. Interferência do projeto com linhas de água da tipologia CALM (Fonte: ARH 

Tejo e Oeste) 
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 Relativamente aos apoios da Linha Elétrica a 30 kV, verifica-se que, de um modo geral, 

a sua implantação respeita as respetivas faixas de servidão de domínio hídrico (10m). 

Contudo, o apoio 5 (Figura 7) encontra-se implantado na margem de uma linha de água 

(com represa) afeta à REN, pelo que deverá ser salvaguardado o respetivo afastamento 

(do apoio) à margem. Importa salientar que, de acordo com o artigo 11º da Lei n.º 

54/2005, de 15 de novembro, a margem é definida como uma faixa de terreno contígua 

ou sobranceira à linha que limita o leito das águas, pelo que a faixa de servidão deverá 

ser representada relativamente a esse limite e não ao eixo da linha de água. 

 

 

Figura 7. Localização do apoio 5 da LE a 30kV e ocupação da faixa de servidão da linha 

de água (Fonte: ARH Tejo e Oeste) 

Quanto à interferência da Linha de Muito Alta Tensão com as linhas de água que atravessam os 

caminhos de acesso aos apoios, o EIA refere que os acessos ao apoio 4 (acesso existente/a 

beneficiar), ao apoio 17 (acesso existente/a beneficiar), apoio 22 (a construir), apoio 24 (acesso 

existente/a beneficiar) e ao apoio 28 (a construir) irão intersetar troços de linhas de água de 

escorrência preferencial das águas da chuva. Contudo, o EIA prevê a instalação de valetas que 

irão assegurar o escoamento dessas linhas de água, sendo assegurada a drenagem natural 

dessas áreas. 

Fase de Exploração 

Embora os painéis sobrelevados relativamente ao solo permitam a escorrência e infiltração de 

águas à superfície, ocorrerá uma concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas 

que ficam a descoberto. Nesta situação é favorecido o escoamento superficial mais 

concentrado, potenciando o aumento da velocidade de escoamento e a erosão hídrica. 

Contudo, a regeneração da cobertura natural destes solos irá minimizar o impacte gerado, uma 

vez que permite aumentar a taxa de infiltração de água e diminuir a erosão hídrica destes solos. 

A lavagem dos painéis será realizada com água desmineralizada que se irá infiltrar naturalmente 

no solo, pelo que se considera que o impacte induzido é negativo e pouco significativo. 

As águas residuais domésticas serão encaminhadas para uma fossa estanque, pelo que, sendo 

a limpeza assegurada por entidades habilitadas para o efeito, conforme refere o EIA, que as 

encaminharão para tratamento adequado, o impacte induzido será negativo e pouco 

significativo. 
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Fase de Desativação 

A remoção de todos os equipamentos envolverá movimentação de terras e circulação de 

maquinaria, o que conduzirá a impactes negativos semelhantes aos identificados na fase de 

construção. Contudo, com a reposição das condições naturais dos terrenos será induzido o 

impacte positivo. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de Construção e 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 das Linhas Elétricas (a 30 kV e a 400 kV). 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. 

As zonas impermeabilizadas (fundações dos postos de transformação, a subestação, edifícios 

de apoio, as estruturas que suportam a vedação e as fundações das Linhas Elétricas a 30 kV e 

400 kV) reduzem a infiltração das águas pluviais induzindo o impacte negativo, o qual, face à 

área que será efetivamente impermeabilizada, se considera pouco significativo. 

Apesar da existência de algumas captações de água subterrâneas privadas estas encontram-se 

afastadas dos locais de implantação dos apoios, sendo que o EIA não prevê afetação do sistema 

hidrogeológico dada a natureza das intervenções e a profundidade das escavações para a 

implantação das sapatas dos apoios das Linhas Elétricas. Assim, considera-se que não haverá 

afetação de qualquer captação de água, quer em termos de produtividade quer de qualidade. 

Fase de Desativação 

A remoção de todos os equipamentos envolverá movimentação de terras e circulação de 

maquinaria, o que conduzirá a impactes negativos semelhantes aos identificados na fase de 

construção. Contudo, com a reposição das condições naturais dos terrenos será induzido o 

impacte positivo. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

A implantação do projeto irá interferir com áreas da REN do concelho do Gavião e do concelho 

de Nisa. 

Relativamente às áreas da REN do concelho do Gavião, a área de implantação da área da Central 

Solar abrange áreas da tipologia “Cabeceiras de Linha de Água”, atualmente designadas por 
“Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” e “Cursos de água” a 
que corresponde a atual designação “Cursos de água e respetivos leitos e margens”. 

A área da tipologia “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos” será 
interferida pelos painéis e Postos de Transformação (PT) e por 6 apoios das Linhas Elétricas de 

ligação a 30 kV. Relativamente à tipologia “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, o EIA 
refere que o projeto de execução prevê “a salvaguarda dos leitos visíveis no terreno, contudo, 

na área 4, existe afetação no que se refere à vegetação ripícola localizada nas suas margens”. 

Relativamente à Linha Elétrica a 400 kV, o EIA refere que nenhum dos cinco apoios localizados 

no concelho de Gavião, irá intersetar áreas de REN, contudo, os acessos aos apoios 1 e 2, que 

correspondem a acessos existentes e que poderão ser alvo de beneficiações pontuais, 

intersectando “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”. 
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Por sua vez, no concelho de Nisa, o EIA refere que 7 apoios desta Linha Elétrica irão intersetar 

“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo” (apoios 26, 27, 31, 33, 34, 36 e 37), sendo 
também intersetada esta tipologia da REN pelos acessos aos apoios 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 

34, 36 e 37. Contudo, segundo o EIA a maioria correspondem a acessos existentes, que poderão 

ser apenas alvo de pequenas beneficiações. 

Relativamente às áreas da tipologia “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga 
de aquíferos”, o projeto não prevê modelações significativas do solo, sendo a drenagem 
assegurada pela instalação de infraestruturas que permitam o escoamento adequado. Por 

outro lado, os painéis fotovoltaicos não serão colocados diretamente no solo, pelo que ocorrerá 

uma infiltração da água no solo, não obstante poder ocorrer uma diminuição da quantidade 

infiltrada.  

No que diz respeitos aos acessos aos apoios das Linhas Elétricas, o EIA refere que estes serão 

executados com recurso a material permeável, o que irá permitir a infiltração da água no solo. 

A quantidade e qualidade da água subterrânea não será afetada. 

De igual modo considera-se que as funções associadas à tipologia “Cursos de água e respetivos 
leitos e margens” se encontram salvaguardadas, uma vez que a área impermeabilizada do 
projeto será reduzida e as condições de escoamento serão asseguradas. Nesta situação 

salienta-se que deverá assegurada a faixa de servidão de 10m, contada a partir da crista do 

talude marginal, para cada lado da linha de água, tendo em conta a projeção vertical dos painéis 

e não apenas a localização dos suportes/postes. 

No que diz respeito às funções associadas às “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, 
esta tipologia da REN apenas está presente no corredor da Linha Elétrica, a 400 kV, pelo que a 

interferência com esta tipologia está associada à instalação dos apoios e acessos aos respetivos 

apoios.  

Segundo o EIA, a instalação dos apoios e a abertura de acessos não envolverá trabalhos de 

modelação significativos, pelo que não haverá interferência com o equilíbrio dos processos 

morfogenéticos e pedogenéticos, sendo que a vegetação poderá recuperar de forma natural 

na quase totalidade da área dos apoios, com exceção da área correspondente aos maciços das 

fundações de cada apoio. A regeneração da vegetação irá reduzir os efeitos da erosão. 

Quanto aos acessos, o EIA refere que será dada prioridade aos acessos existentes e, para a 

abertura de novos acessos a interferência com usos do solo existentes será minimizada, sempre 

que possível. Os acessos abertos que não tenham utilidade posterior serão desativados e serão 

criadas condições para a regeneração da vegetação, nomeadamente através da 

descompactação do solo. Caso os novos acessos permaneçam, serão instalados 

dispositivos/valas que assegurem a escorrência natural das águas, nomeadamente nas áreas 

em que atravessam zonas de depressão assim como serão reduzidas ao mínimo a largura da 

via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de terras.  

Estas ações irão contribuir para a infiltração da água no solo, e para a consequente recarga dos 

aquíferos, bem como para a diminuição da velocidade de afluência de água às linhas de água, 

pelo que se considera que serão asseguradas as funções desta tipologia da REN.  

Da apreciação sobre a interferência do projeto com as áreas da REN, conclui-se que não serão 

colocadas em causa as funções das tipologias da REN em presença. 

 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3346                                                                                                                                                                              Pág. 23 
Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 
Projeto Reformulado 

3.3.3 CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer 

favorável, condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

 

3.4 SOLOS E USO DO SOLO, SOCIOECONOMIA E ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

As novas localizações dadas às componentes do Projeto no âmbito da reformulação ao abrigo 

do art.º 16.º do RJAIA não vêm alterar os impactes ambientais já identificados e avaliados. 

Importa ainda referir que: 

 Nos fatores Solo e Uso do Solo e na Socioeconomia mantêm-se válidas as medidas 

minimizadoras e maximizadoras já indicadas no Estudo de Impacte Ambiental do 

Projeto; 

 No Ordenamento do Território mantém-se a necessidade do Projeto ficar condicionado 

à verificação do seu enquadramento no Plano Diretor Municipal de Gavião, de acordo 

com a versão final que resultar do procedimento de alteração/revisão atualmente em 

curso; 

 o Plano Geral de Gestão Ambiental a executar deverá ser o incluído nos documentos 

da “Reformulação do Projeto”. 

 

3.5 SISTEMAS ECOLÓGICOS 

3.5.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Fauna, Flora, Vegetação, Habitats e Biodiversidade 

Menciona o EIA do projeto reformulado que foram considerados, sobretudo, os impactes do 

projeto inicial sobre os povoamentos de quercíneas, tendo por isso sido necessário reavaliar e 

alterar as áreas de implantação da CSF, bem como as respetivas linhas de ligação entre áreas. 

O corredor da Linha Elétrica sobrepõe-se parcialmente, no estremo norte, com a Zona de 

Conservação Especial (ZEC) Nisa/Lage de Prata (PTCON0044), incluído no Sistema Nacional de 

Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado 

e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

De entre os valores que a ZEC Nisa/Lage de Prata alberga e que justificaram a sua classificação, 

destacam-se os montados de carvalho-negral (Quercus pyrenaica), formações raríssimas em 

Portugal, estando também presentes montados de sobreiro (Quercus suber) e/ou azinheira 

(Quercus rotundifolia) (habitat 6310), assim como charcos temporários mediterrânicos (habitat 

3170*) bem preservados e subestepes de gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea (habitat 

6220*). De entre as espécies de flora presentes na área destacam-se Narcissus bulbocodium e 

a gilbardeira (Ruscus aculeatus) e relativamente às espécies de fauna destacam-se a rã-de-

focinho pontiagudo (Discoglossus galganoi) e a preservação de condições de habitat para a 

ocorrência, histórica, de lince-ibérico (Lynx pardinus). 

Refere-se também a presença, na envolvente da área de estudo (considerada num raio de 20 

km), de outras áreas classificadas e sensíveis, nomeadamente: 

 ZEC São Mamede (PTCON0007) que se localiza a cerca de 7 km a norte do corredor da 

Linha Elétrica e a cerca de 18 km a nordeste da área da Central Solar Fotovoltaica; 
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 Monumento Natural das Portas de Rodão que se localiza a cerca de 11 km a norte do 

corredor da Linha Elétrica e a cerca de 23 km a norte da área da Central Solar 

Fotovoltaica; 

 Área Importante para Aves (IBA) Portas de Rodão e Vale Mourão (PT037) que se localiza 

a cerca de 11,5 km a norte do corredor da Linha Elétrica e a cerca de 24 km a norte da 

área da Central Solar Fotovoltaica; 

 Parque Natural de São Mamede que se localiza a cerca de 16,5 km a este do corredor 

da Linha Elétrica e a cerca de 21,5 km a este da área da Central Solar Fotovoltaica; 

 Reserva da Biosfera Tejo-Tajo que se localiza a cerca de 17 km a norte do corredor da 

Linha Elétrica e a cerca de 29 km a norte da área da Central Solar Fotovoltaica. 

Refere o RS do projeto reformulado que a área de estudo não está englobada em nenhum 

corredor ecológico, encontrando-se o mais próximo a cerca de 2,5 km a noroeste do corredor 

da Linha Elétrica, que corresponde ao Vale do Tejo, e que não existe qualquer arvoredo de 

interesse público. 

Flora e Vegetação 

A caracterização da flora e vegetação na área estudada foi realizada com recurso a consulta 

bibliográfica e prospeção em campo. As visitas de campo foram realizadas a 29 de novembro 

de 2019, 8 de fevereiro de 2020 e 15 de abril de 2021, assumindo este documento que as épocas 

do ano em que foram realizadas as visitas de campo limitaram a confirmação de espécies em 

campo cuja época de floração já terminou/ainda não se iniciou. 

Relativamente aos resultados, foi confirmada no terreno a presença de 4 espécies RELAPE 

(Raras, Endémicas, Localizada, Ameaçada, Em Perigo de Extinção): Stauracanthus genistoides e 

a abrótea-de-verão (Asphodelus aestivus) na área da Central Solar Fotovoltaica; e a azinheira e 

o sobreiro na área da Central Solar Fotovoltaica e no corredor da Linha Elétrica. 

Foram confirmadas quatro espécies exóticas de caráter invasor: Acacia pycnantha e mimosa 

(Acacia dealbata), identificadas apenas na área da Central Solar Fotovoltaica, e avoadinha-

marfim (Conyza sumatrensis) e háquea-picante (Hakea sericea) com presença confirmada em 

ambas as áreas estudadas (Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica). 

A área de intervenção do projeto localiza-se numa zona interior de orografia suava dominada 

por florestas de produção, onde são identificadas 16 unidades de vegetação: eucaliptal, 

eucaliptal e sobreiros, pinhal bravo, pinhal manso, pinhal manso e sobreiros, plantação de 

sobreiros, plantação de sobreiros com pinheiro jovem, montado de carvalho-negral, montado 

de sobro, matos, matos com afloramentos rochosos, linha de água, olival, áreas agrícolas, 

charca e áreas artificializadas. A área da Central Solar Fotovoltaica, que engloba a área de 

implantação de Central e os corredores de Linhas Elétricas aéreas e subterrâneas de 30 kV, é 

dominada por eucaliptal, correspondendo esta unidade de vegetação a 29% da área, seguindo-

se o pinhal manso, que representa 21% da área; e o corredor da Linha Elétrica é dominado por 

eucaliptal, que corresponde a 46%, seguindo-se o montado de sobro que ocupa 21%. 

Habitats 

Foi identificado na área de intervenção do projeto apenas um habitat incluído no Anexo B-I do 

Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua redação atual: 6310 - Montados de Quercus spp. 

de folha perene, que corresponde, na sua totalidade, à unidade de vegetação montado de 

sobro. Este habitat corresponde a cerca de 10% da área da Central Solar Fotovoltaica e a cerca 

de 21% do corredor da Linha Elétrica. 
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Povoamentos Florestais 

Na área da Central e da Linha Elétrica foram identificadas diversas áreas de povoamento 

florestal de eucalipto, de pinheiro-bravo e de pinheiro-manso, de acordo com os critérios do 

Inventário Florestal. Verifica-se que tanto na área da Central como no corredor da Linha existe 

uma predominância de povoamentos florestais de eucalipto, representando estes 29% no 

primeiro caso e 46% no segundo, conforme evidencia o Quadro 5. 

 

Quadro 5. Povoamentos florestais existentes na área de intervenção do projeto (Fonte: 

EIA Reformulado) 

Quercíneas 

Na área de estudo, existem várias áreas que correspondem a povoamentos de sobreiro. Os 

povoamentos de sobreiros encontram-se protegidos pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de 

maio, na sua redação atual. 

Relativamente aos resultados obtidos, os povoamentos encontram-se em sobreposição de 

áreas de povoamento de eucalipto, pinheiro-bravo e pinheiro-manso. É ainda de referir que na 

área de estudo (buffer alargado de 200 m relativamente à área de intervenção do projeto), fora 

da área de implantação do projeto, foram cartografados povoamentos de sobreiros nas 

seguintes unidades de vegetação: eucaliptos e sobreiros, pinhal manso e sobreiros, plantação 

de sobreiros, plantação de sobreiros com pinheiro jovem e montado de sobro. 

Refere também o RS do EIA do projeto reformulado que se verificou a presença de regeneração 

natural de sobreiro (presença de indivíduos com menos de 1 m de altura) ao longo da área de 

estudo em áreas de plantações florestais. Embora esta regeneração denote vigor vegetativo do 

sobreiro na área, o facto de esta ocorrer no sob coberto de plantações florestais, grande parte 

destas em idade de corte, limitará o desenvolvimento e crescimento desta regeneração natural, 

pois a gestão das plantações florestais, nomeadamente do corte eliminam a regeneração 

natural assim como os indivíduos mais jovens. 

Na sequência dos elementos apresentados em sede de artigo 16.º do RJAIA, foi comparado o 

número de quercíneas obtido pelo proponente, com os valores trabalhados pelo ICNF 

(utilizando os valores obtidos no levantamento de campo efetuado pelo proponente); verifica-

se uma diferença de 32 quercíneas (só para abate) entre os 2 trabalhos, o que é compreensível 

dada a magnitude do projeto. Assim, obtiveram-se os seguintes valores: 

 

Quadro 6. Número de quercíneas a abater (valores obtidos pelo ICNF e pelo proponente).  
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Espécies RELAPE 

De entre as espécies elencadas para a área de estudo destacam-se 17 espécies RELAPE (Raras, 

Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção), 11 espécies para a área da 

Central Solar Fotovoltaica e 13 espécies para o corredor da Linha Elétrica, distribuídas por 12 

famílias e correspondendo a cerca de 6% do elenco florístico. De entre as espécies RELAPE 

contam-se dois endemismos lusitanos (Euphorbia transtagana e Festuca duriotagana var. 

duriotagana) e 10 endemismos ibéricos. 

Três das espécies RELAPE (Euphorbia transtagana, Festuca duriotagana var. duriotagana e Salix 

salviifolia subsp. australis) estão listadas nos Anexos II e IV do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de 

abril, alterado pelo Decreto-Lei n.º 49/2005, de 24 de fevereiro; e outra espécie (gilbardeira 

Ruscus aculeatus) encontra-se listada no Anexo V do mesmo Decreto-Lei. Duas das espécies 

RELAPE (sobreiro Quercus suber e azinheira Quercus rotundifólia) constam do Decreto-Lei nº 

169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho. 

 

3.5.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de Construção 

Os impactes expectáveis sobre a flora, vegetação e habitats decorrentes da execução da CSF de 

Polvorão serão essencialmente os resultantes das atividades de remoção da vegetação, isto é, 

a desarborização, a desmatação e a decapagem (pontual e em algumas áreas). A instalação das 

mesas da Central afetará cerca de 60 ha, maioritariamente de eucaliptal (31 ha) e pinhal bravo 

(23 ha), sendo também afetadas áreas de pinhal manso (4 ha), matos (1 ha) e linha de água 

(<0,5 ha). Considera-se o respetivo impacte, negativo, direto, certo, de magnitude moderada e 

significativo, atendendo à afetação de uma área de 60 ha. 

Para a construção da subestação será necessário a remoção de 0,636 ha de pinhal manso. A 

instalação dos edifícios de apoio (operação, manutenção e armazém) implicará a remoção de 

0,021 ha de pinhal manso. Também a instalação dos postos de transformação levará à 

eliminação de 0,044 ha de eucaliptal, 0,038 ha de pinhal manso e 0,008 ha de pinhal bravo. 

Considera-se que os impactes expectáveis serão negativos, certos, locais, de reduzida 

magnitude e pouco significativos, atendendo às áreas a afetar e à vegetação a eliminar. 

As valas de cabos desenvolver-se-ão, maioritariamente, ao longo de caminhos existentes, ao 

longo da vedação ou entre os painéis. Contudo, uma das valas de cabos que liga dois núcleos 

de painéis na Área 1, atravessa uma zona de montado de sobro, afetando 0,012 ha de montado 

de sobro. O atravessamento destas áreas não irá, no entanto, implicar o abate de qualquer 

exemplar arbóreo de sobreiro englobado no montado. O impacte resultante da instalação das 

valas de cabos nesta zona será negativo, permanente, direto, de reduzida magnitude e pouco 

significativo, pois não afetará exemplares de sobreiro no montado, embora implique a remoção 

do sobcoberto herbáceo do montado, contudo, será expectável a sua recuperação. 

Entre as Áreas 1, 3 e 4 da Central Solar Fotovoltaica será instalada uma Linha Elétrica área de 

30 kV, sendo que a instalação dos apoios da Linha levará à remoção de vegetação, em concreto, 

serão instalados 9 apoios em área de pinhal manso (sendo afetados 0,141 ha), 4 apoios em 

eucaliptal (sendo afetados 0,087 ha), 4 apoios em montado de sobro (sendo afetados 0,076 ha) 

e 1 apoio em área artificializada. A instalação desta linha dará origem um impacte negativo, 

permanente, direto, de reduzida magnitude, uma vez que cada apoio ocupará uma área 

reduzida e pouco significativo a significativo, no caso da afetação de áreas de montado de 

sobro. Refere o RS do EIA reformulado que para a instalação dos apoios não será necessário a 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3346                                                                                                                                                                              Pág. 27 
Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 
Projeto Reformulado 

abertura de acessos uma vez que estes localizar-se-ão ao longo de um caminho existente, facto 

que minimizará os impactes negativos expectáveis. 

Na Linha Elétrica a 30 kV será assegurada uma faixa de proteção com 5 m de largura, dividida 

ao meio pelo eixo da linha, sendo que, nesta faixa, com cerca de 7,6 ha, as espécies de 

crescimento rápido serão eliminadas. Estima o RS do EIA a afetação de 0,121 ha de eucaliptal e 

3,115 ha de pinhal manso. É ainda admitido o decote e a poda de indivíduos adultos de 

sobreiros cuja altura possa comprometer a segurança da Linha em cerca de 1,983 ha de 

montado de sobro atravessadas. Considera-se que o respetivo impacte, apesar de negativo, 

será pouco significativo atendendo às espécies arbóreas em causa e às respetivas áreas a 

eliminar. 

A instalação do estaleiro resultará também em remoção de vegetação, especificamente de 

0,194 ha de eucaliptal, que será posteriormente ocupado por painéis, não sendo por isso um 

acréscimo à área afetada pela instalação de painéis; o respetivo impacte será, por esse motivo, 

de magnitude reduzida, pois serão afetados apenas 0,194 ha, permanente, uma vez que a área 

posteriormente será ocupada por painéis, e pouco significativo. 

O Quadro 7 apresenta as áreas a afetar pelas várias estruturas da Central Solar Fotovoltaica. 

 

Quadro 7. Áreas a afetar pelas componentes da CSF de Polvorão (Fonte: EIA 

Reformulado) 

Relativamente à Linha Elétrica de Muito Alta tensão (LMAT) a 400 kV, os impactes expectáveis 

decorrerão sobretudo da remoção da vegetação, da decapagem do terreno e da abertura de 

caboucos para instalação dos apoios. Prevê o RS do EIA a colocação de 20 apoios em área de 

eucaliptal, 5 apoios em áreas de montado de sobro, 4 apoios em áreas de matos e 2 apoios em 

áreas de matos com afloramentos, e 1 apoio noutras unidades de vegetação em que será 

instalado apenas um apoio. Embora façam parte do projeto, os apoios 37 e 38 já existem, pelo 

que se considera que os mesmos não darão origem a novos impactes. Refere o RS do EIA 

reformulado que a área de trabalho prevista para cada apoio será de 400 m2. Assim, haverá 

afetação de 0,801 ha de eucaliptal, 0,243 ha de montado de sobro, 0,160 ha de matos, 0,079 

há de matos com afloramentos e 0,04 ha de áreas agrícolas, eucaliptal e sobreiros, olival e 

plantação de sobreiros, pelo que o impacte expectável será negativo, permanente, nas áreas 

de instalação do apoio, de reduzida magnitude, e pouco significativo a significativo quando há 

afetação de áreas de plantação de sobreiro e montado de sobro (habitat 6310). 
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Haverá necessidade de proceder à abertura de acessos temporários, embora na maioria dos 

casos serão utilizados acessos já existentes que terão de ser beneficiados e pontualmente 

alargados. Refere o RS do EIA reformulado que a beneficiação dos acessos levará à afetação de 

1,468 ha de eucaliptal, 0,035 ha de eucaliptal e sobreiros, 0,261 ha de matos, 0,301 ha de matos 

com afloramentos, 0,251 ha de montado de sobro, 0,011 ha de olival, 0,027 ha de pinhal manso 

e 0,106 ha de plantação de sobreiros. O respetivo impacte será negativo, temporário, direto e 

de reduzida magnitude e pouco significativo a significativo, quando há afetação de áreas de 

plantação de sobreiro e montado de sobro (habitat 6310). 

A instalação da LMAT a 400 kV prevê a criação de uma faixa de segurança com uma largura de 

45 m, dividida ao meio pelo eixo da Linha, na qual irá ocorrer o corte e o decote de árvores 

necessários por razões de segurança. Assim, prevê o RS do EIA reformulado que sejam afetadas 

essencialmente áreas de eucaliptal (33,073 ha) e eucaliptal e sobreiros (2,028 ha). Este impacte 

será negativo, permanente, direto, de magnitude moderada e moderadamente significativo 

pois são atravessados cerca de 35 ha de áreas florestais, sobretudo de povoamento de 

eucalipto. Embora a faixa de proteção da Linha Elétrica atravesse áreas de montado de 

carvalho-negral e montado de sobro, uma vez que os sobreiros, azinheiras e carvalhos são 

árvores de crescimento lento e que não atingem na região alturas que comprometam o bom 

funcionamento das linhas de transporte de energia elétrica, não terão de ser abatidas, mas sim 

sujeitas a decote. 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para áreas das 

plataformas de edifícios, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora, 

destacando-se algumas espécies RELAPE, nomeadamente Stauracanthus genistoides e 

Asphodelus aestivus, ambas confirmadas na área da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, 

ainda que pontualmente. O impacte gerado será então negativo, de média magnitude e 

significância, pois tratam-se de espécies RELAPE pouco comuns, pelo que as mesmas deverão 

ser preservadas conforme previsto no presente parecer. 

O Quadro 8 quantifica as áreas, por unidade de vegetação, a afetar pela construção da LMAT a 

400 kV. 

 

 

Quadro 8. Áreas a afetar com a construção da Linha Elétrica a 400 kV (Fonte: EIA 

Reformulado) 

Refere o RS do EIA reformulado que o projeto salvaguarda, sempre que possível, a presença de 

linhas de água que apresentem vegetação típica das margens de cursos de água ou de zonas 

frequentemente encharcadas, contudo, considera o ICNF/DRCNF Alentejo que é imperiosa a 
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preservação da vegetação ripícola existente. Contrariamente ao proposto para a Área 4, 

considera também a DRCNF Alentejo não ser admissível a desflorestação ou a remoção de 

vegetação de zonas de cabeceira de linhas de água propostas em alguns locais da referida área, 

este aspeto deverá constituir uma condicionante do projeto. 

Povoamentos Florestais 

O projeto reformulado prevê a afetação de povoamentos florestais de eucalipto e pinheiro 

(bravo e manso) pelas diversas estruturas associadas à central fotovoltaica e em particular à 

instalação dos painéis. Assim, ocorrerá a eliminação de 31 ha de povoamento florestal de 

eucalipto, 23 ha de povoamento florestal de pinheiro manso e 4 ha de povoamento florestal de 

pinheiro manso. Importa ainda referir a perda de 0,121 ha de povoamentos florestais de 

eucalipto e 3,115 ha de pinheiro-manso devido à abertura da faixa de proteção da Linha Elétrica 

de 30 kV. Este impacte caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto e certo. A 

magnitude do impacte é moderada dada a área afetada, sendo o impacte significativo. 

A instalação da Linha Elétrica de 400kV irá implicar a perda de cerca de 35,5 ha devido ao 

estabelecimento da faixa de proteção da Linha Elétrica, dos quais 35,1 ha de povoamento de 

eucalipto e 0,4 ha de povoamento de pinheiro manso. Este impacte será negativo, reversível, 

de magnitude moderada, dada a perda de 35 ha de povoamentos florestais, e significativo. Este 

é um impacte que poderá ser minimizado pela implementação de um plano de reconversão da 

faixa de proteção. 

O Quadro 9 abaixo, quantifica as áreas de povoamento afetadas pela CSF de Polvorão e o 

Quadro 10 quantifica as áreas afetadas pela construção da LMAT a 400 kV: 

 

Quadro 9. Áreas de povoamentos florestais afetadas pela Central Fotovoltaica (Fonte: EIA 

Reformulado). 

 

 

Quadro 10. Áreas de povoamentos florestais afetadas pela construção da LMAT a 400 kV 

(Fonte: EIA Reformulado). 

Menciona o RS do EIA do projeto reformulado que com a implantação da Central ocorrerá o 

abate prematuro de 5,838 ha de povoamentos prematuros de eucalipto (estimativa de 7.600 

indivíduos) e de 13,836 ha de povoamento prematuro de pinheiro-bravo (estimativa de 5.070 
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indivíduos). A instalação dos apoios da Linha Elétrica de 400kV prevê ainda a necessidade de 

abate de 474 indivíduos prematuros de eucalipto. O respetivo impacte será negativo, de 

magnitude moderada e significativo, atendendo à perda de floresta de produção. 

Povoamentos de quercíneas 

Refere o RS do EIA reformulado que, no projeto inicialmente submetido a AIA, foram excluídas 

da área de implantação do projeto todas as áreas cartografadas correspondentes a plantações 

de sobreiros/azinheiras e montado de sobro, não tendo, contudo, sido realizado um 

levantamento exaustivo dos indivíduos de sobreiro/azinheira presentes na área de intervenção 

do projeto. No âmbito do pedido de elementos, o proponente efetuou o levantamento 

exaustivo de sobreiro/azinheira na área destinada originalmente para a implantação do projeto 

e verificou a presença de áreas de povoamento de quercíneas no sob coberto de povoamentos 

florestais de eucalipto, pinheiro bravo e pinheiro manso, nas áreas originalmente previstas para 

a implantação do projeto. 

Na sequência do parecer da Comissão de Avaliação (CA) e de modo a evitar a afetação de 

povoamentos de quercíneas, o projeto da CSF de Polvorão foi reformulado tendo sido 

abandonada a Área 2, foram acrescentadas as Áreas 3 e 4. O Quadro 11 apresenta a 

comparação, relativamente à afetação de quercíneas, entre o projeto original e o projeto 

reformulado, assim: 

 

 

Quadro 11. N.º de sobreiros e de azinheiras a abater no projeto inicial e no projeto 

reformulado (Fonte: EIA Reformulado). 

O projeto reformulado pretendeu então evitar a colocação de painéis, de postos de 

transformação, da subestação e dos edifícios de apoio em áreas de povoamento de quercíneas. 

Contudo, os apoios da Linha Elétrica de 30kV afetarão de 0,516 ha de área de povoamento de 

sobreiro, e a vala de cabos afetará 0,022 ha também de área de povoamento de sobreiro. O 

impacte gerado será negativo, de magnitude reduzida, atendendo às áreas a afetar e 

significativo, considerando que se tratam de espécies legalmente protegidas. Contudo, refere 

o RS do EIA reformulado que a colocação de apoios das linhas nestas áreas de povoamento será 

sempre ajustada de forma a evitar a afetação direta de qualquer indivíduo de 

sobreiro/azinheira. 

O projeto reformulado teve também em consideração, para além dos indivíduos de sobreiro e 

azinheira que serão diretamente afetados pelas infraestruturas da central, os exemplares que 

se encontram entre as filas de painéis, a menos de 2 m dos painéis ou árvores adultas cuja 

distância aos painéis é inferior ao raio de projeção da copa, ou seja, de acordo com o projeto 

reformulado serão também exemplares a abater aqueles cuja copa ficar por cima dos painéis 

ou a menos de 2 m destes. No caso do edifício de apoio, da subestação, do estaleiro e dos 
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postos de transformação, não existe afetação direta de quaisquer indivíduos de sobreiro ou 

azinheira. Assim, de acordo com os valores apresentados no RS do EIA, prevê então o projeto 

reformulado o abate de: 

 1.771 Indivíduos de sobreiro e azinheira isolados para a instalação dos painéis, sendo 

149 destes adultos e os restantes 1.622 indivíduos jovens; 

 3 Indivíduos de sobreiro isolados para a abertura da vala de cabos; 

 Relativamente à Linha Elétrica 30 KV identificam-se na área de trabalho dos apoios, 8 

sobreiros em povoamento e de 8 sobreiros isolados. Contudo, refere o EIA reformulado 

que os apoios sejam ajustados de forma a evitar o seu abate, mas que existindo 

sobreiros dentro da área de trabalho dos apoios, estes podem ser afetados de forma 

indireta por mutilação das raízes. 

Na sequência da informação facultada pelo proponente, o ICNF trabalhou as shapefiles 

disponibilizadas em sistema de informação geográfica, tendo obtido os seguintes valores para 

as quercíneas (isoladas): 

 

Quadro 12. Número de quercíneas isoladas a afetar por unidade de vegetação (valor 

apurado pelo ICNF) 

Constata-se que a maior percentagem de quercíneas isoladas existe em eucaliptais (43,8%), 

pinhal bravo (39,6 %) e pinhal manso (11,6%). 

Tipo de quercíneas 

Os valores dos PAP (Perímetro à Altura de Peito) fornecidos pelo proponente foram 

apresentados em intervalos dos 30 cm a 80 cm, quando deveriam ter sido de 30 cm a 70 cm, 

uma vez que para o sobreiro o limite entre jovens e adultos é considerado quando têm 

perímetro mínimo para ser fazer a desbóia (70 cm). Por outro lado, foram georreferenciadas 

135 quercíneas para as quais não foi apresentado PAP, presumindo-se que sejam exemplares 

muito finos, o que é consistente com o facto da maior parte (115 exemplares) estarem no 

sobcoberto de eucaliptais. Apesar desta constatação, considera o ICNF que estas circunstâncias 

não irão alterar de forma significativa os valores percentuais dos jovens e adultos. 

Pelos valores apresentados pelo proponente constata-se que a maior parte dos sobreiros e 

azinheiras isolados são jovens (93%), com alturas médias baixas: matos (2 m), eucaliptal (3 m), 

pinhal bravo (4 m) e pinhal manso (2 m). 
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Figura 8. Sobreiro existente na área de intervenção do projeto. Exemplar com mais de 

2m, tipo mais frequente 

Para uma melhor facilidade de análise foram estabelecidos 2 critérios numéricos (unidades de 

vegetação e idade das quercíneas) para classificar os impactes expectáveis que a Central Solar 

Fotovoltaica de Polvorão poderá induzir nas quercíneas. 

Dependendo das unidades de vegetação presentes, assim será fortemente condicionada a 

viabilidade das quercíneas; no caso dos eucaliptais e dos pinhais bravos a própria exploração 

destes povoamentos com cortes de 10-11 anos nos eucaliptais e de cortes finais nos eucaliptais 

e pinhais bravos torna muito difícil a manutenção das quercíneas que possam aparecer no 

sobcoberto. 

Assim, relativamente ao critério das unidades de vegetação, foi atribuído o valor 1 para os 

eucaliptais e pinhais bravos. Para o caso do pinhal manso foi atribuído o valor 3 pois será 

possível a viabilidade das quercíneas e para o caso dos matos o valor 4 pois não sendo um 

espaço sujeito a culturas, a viabilidade das quercíneas poderá ser maior. 

No que concerne ao critério da idade, atribuiu-se o valor 1 para os exemplares com PAP inferior 

a 30 cm, o que corresponde a uma fase muito incipiente do crescimento. Relativamente aos 

exemplares com PAP entre 30 cm e 80 cm foi atribuído o valor 2 pois já têm um fuste formado, 

podendo, nalguns casos, já ter condições para o descortiçamento. Relativamente aos 

exemplares entre 80 cm e 130 cm foi atribuído o valor 4 pois todos eles já têm condições para 

a extração de cortiça e para os exemplares com mais de 130 cm foi atribuído o valor 5, pois 

serão sobreiros de maiores dimensões. 

As figuras seguintes pretendem ilustrar o estado dos vários povoamentos existentes na área de 

intervenção do projeto: 
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Figura 9. Pinhal bravo (valor 1) 

 

 

Figura 10. Eucaliptal (valor 1) 

 

 

Figura 11. Matos (valor 4) 
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Figura 12. Pinhal manso (valor 3) 

 

 

Figura 13. Povoamento jovem de sobreiro (valor 5) 

 

 

Figura 14. Povoamento adulto de sobreiro (valor 5) 
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Figura 15. Sobreiro jovem (valor 1) 

 

 

Figura 16. Sobreiro adulto (valor 3) e sobreiro jovem (valor 2) 
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Face à aplicação dos critérios do ICNF acima indicados do somatório do critério uso do solo com 

o critério idade, apurou-se o seguinte: 

 

Quadro 13. Valoração por uso do solo/unidades de vegetação e idade das quercíneas 

(isoladas) 

Adotados os critérios atrás indicados e somando os valores atribuídos a cada unidade de 

vegetação/uso do solo com a idade das quercíneas, verifica-se que o impacte expectável 

associado ao abate das quercíneas isoladas será negativo, irreversível, significativo a muito 

significativo, e de magnitude elevada a muito elevada. Ou seja, o impacte será negativo, muito 

significativo, nos casos identificados a vermelho, e será de magnitude elevada quando o 

somatório dos dois critérios for 5 e muito elevada quando for superior a 5, considerando o 

número de quercíneas isoladas a abater (ver Quadro 14 infra) e as unidades de vegetação a 

afetar. 

 

Quadro 14. Valoração do número de quercíneas isoladas a abater, considerando o PAP por 

usodo solo/unidades de vegetação 

Relativamente às quercíneas isoladas, num total de 1781, o respetivo abate carece de 

autorização do ICNF, nos termos do Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de maio, na sua redação 

atual. O impacte expectável associado ao abate dessas quercíneas será negativo, de magnitude 

elevada, uma vez que se tratam de espécies protegidas e muito significativo, atendendo ao 

número de exemplares a abater. Está prevista a compensação pelo abate de sobreiros e 

azinheiras isolados (num total de 1791 indivíduos), multiplicada por um fator de 1,25 vezes, 
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face ao número de árvores afetadas, resultando esta medida na plantação de 2238 árvores. 

Esta compensação deverá ocorrer por adensamento de áreas de povoamento presentes dentro 

da Central e instalação de cortinas arbóreas. 

Há ainda a considerar a tipologia de quercíneas em povoamento sendo que o respetivo abate 

carece da obtenção da correspondente Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP), 

a qual será emitida pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática e pelo Ministro que tutela a 

obra. Considera o ICNF/DRCNF Alentejo que o impacte associado ao abate de quercíneas em 

áreas de povoamento configura um impacte negativo, muito significativo e de magnitude 

elevada, atendendo ao tipo de povoamento florestal em causa. 

 

Quadro 15. Valoração por tipologia de ocupação de quercíneas 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão prevê o abate de arvoredo disperso (1791 quercíneas 

isoladas), bem como o abate de alguns exemplares em povoamento (18 exemplares) e afetação 

de outros (23 exemplares) para instalação da linha elétrica de 400 kV. Por se tratarem de 

exemplares em povoamento, considera-se que o impacte expectável será negativo, muito 

significativo, contudo, este impacte poderá ser minimizável se forem relocalizados os apoios da 

linha para locais/clareiras desprovidos de quercíneas evitando-se assim a afetação direta e 

indireta de quercíneas. 

Fase de exploração 

Nesta fase a presença dos painéis resulta no ensombramento da área abaixo destes dificultando 

a regeneração natural das espécies vegetais, pelo que o impacte gerado será negativo, de 

magnitude moderada, dada a área ocupada e pouco significativo, uma vez que afeta, 

sobretudo, espécies de baixo valor ecológico. A manutenção do corredor da Linha Elétrica de 

400kV e da Linha Elétrica aérea de 30kV sem árvores de grande porte na faixa de proteção, de 

45 e 5 m, respetivamente, dará origem a um impacte negativo, de magnitude moderada e 

pouco significativo. 

Fase de desativação 

As ações de desativação e de desmantelamento da central fotovoltaica e infraestruturas 

associadas darão origem a impactes negativos, idênticos aos gerados na fase de construção, 

contudo, preconiza o RS do EIA reformulado que, após estas ações, será implementado de um 

Plano de Desativação e de Recuperação Paisagística que permitirá recuperar a área 

anteriormente intervencionada. 

Fauna 

Fase de construção 

A remoção da vegetação na área da Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica irá conduzir à 

perda de habitat de espécies sobretudo florestais, como o gavião (Accipiter nisus) e o corvo 

(Corvus corax), sendo que por outro lado, a desflorestação irá também induzir um efeito de 

exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística na área 

do projeto e envolvente, pelo que o respetivo impacte será negativo, de magnitude moderada, 

atendendo à área a intervencionar (294 ha). 
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A circulação de maquinaria e de veículos pesados levará ainda ao aumento do risco de 

atropelamento, sobretudo sobre espécies com menor mobilidade, como os anfíbios, os répteis 

e os micromamíferos. O respetivo impacte será negativo, provável, irreversível, de magnitude 

moderada e pouco significativo. 

Fase de exploração 

A presença da Central Solar Fotovoltaica poderá constituir uma barreira ao voo para algumas 

espécies de aves. E é ainda possível que ocorram episódios de mortalidade de aves e de 

morcegos por colisão com as estruturas do Projeto (Harrison et al., 2017), facto que dará origem 

a um impacte negativo, permanente, local, de longo prazo, indireto, irreversível, de magnitude 

reduzida e moderadamente significativo atendendo à área a intervencionar. 

A presença da Linha Elétrica a 400 kV, com cerca de 13 km de extensão, poderá potenciar 

situações de morte de aves por colisão e a presença de uma Linha Aérea de 30 kV, com uma 

extensão de cerca de 3,6 km, poderá potenciar situações de morte de aves por colisão e 

eletrocussão. Assim, considera-se que o impacte gerado será negativo, pouco significativo a 

significativo, dependendo se se tratam de espécies ameaçadas, e não minimizável, se aplicadas 

as medidas constantes do presente parecer. 

Fase de desativação 

Nesta fase poderão ocorrer impactes já identificados na fase de construção, nomeadamente 

perturbação e aumento do risco de mortalidade por atropelamento de alguns grupos 

faunísticos. 

A adoção do Plano de Desativação e de Recuperação Paisagística previsto no presente atenuará 

os impactes gerados pelo projeto ao longo da sua vida útil, bem como contribuirá para a 

renaturalização da área intervencionada. 

 

3.5.3 CONCLUSÃO 

Após a análise efetuada ao projeto da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, verifica-se que o 

proponente desenvolveu esforços no sentido de minimizar a afetação de quercíneas, quer 

isoladas, quer em povoamento (o principal impacte negativo expectável que esteve na base da 

emissão de parecer desfavorável do ICNF/DRCNF Alentejo), contudo, verifica-se ainda a 

afetação direta destes exemplares legalmente protegidos, num total de 1.791 exemplares 

isolados e de 18 exemplares em povoamento e, ainda, a afetação indireta de 23 exemplares em 

povoamento. 

Assim, face ao anteriormente exposto, ao valor obtido com esta quantificação e ao facto de se 

tratarem de espécies da flora legalmente protegidas, considera-se que o impacte expectável 

será negativo, muito significativo e de magnitude elevada, embora compensável, pelo que se 

propõe, para minimizar este impacte, a preservação das quercíneas existentes nos eucaliptais 

e nos pinhais bravos e mansos com PAP superior a 80 cm, atendendo ao valor ecológico do 

arvoredo de maiores dimensões. 

Considerou-se que, como as quercíneas com PAP inferior a 80 cm terão um período de entrada 

em produção longo, o impacte negativo será menor e, por outro lado, a preservação em todos 

os povoamentos dos exemplares com PAP superior a 80 cm, está relacionado com o facto de já 

estarem em produção e também assegurarem maior valor ecológico e paisagístico do local. 

Relativamente às quercíneas existentes nos matos com PAP inferior a 80 cm e igual ou superior 

a 30 cm, cujo impacte foi identificado como negativo, significativo e de magnitude elevada e 

apesar de ser possível efetuar a gestão dos matos com a presença de quercíneas, optou-se por 
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considerar que as quercíneas a preservar serão aquelas com PAP superior a 80 cm, em virtude 

das 14 quercíneas que integram a classe com PAP imediatamente inferior se apresentarem com 

sintomas de decrepitude, em solos pobres, não se vislumbrando um desenvolvimento 

adequado. 

Dando cumprimento a estas condicionantes, serão preservadas um total de cerca de 114 

exemplares num universo previsto para abate de 1781 isoladas, mais 18 em povoamento. As 

Figuras abaixo evidenciam as árvores a preservar de acordo com estas condicionantes: 

 

Figura 17. Árvores a preservar no interior da área de intervenção do projeto 

(Fonte: ICNF). 
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Figura 18. Árvores a preservar no interior da área de intervenção do projeto 

(Fonte: ICNF) 

Relativamente ao facto da Linha Elétrica a 30 kV ter aumentado muito significativamente a sua 

extensão, ou seja, passado de uma linha de 415 m para duas linhas paralelas, uma com uma 

extensão de 1.860 m e a outra com 1.898 m, considera-se, por esse motivo que os impactes 

gerados são negativos e significativos, dado que o efeito barreira para a avifauna será mais 

acentuado, pelo que se propõe a adoção das medidas de minimização de impactes para a 

avifauna, para ambas as linhas (30 kV e 400 kV). 

Face ao exposto, ponderando os impactes negativos identificados, alguns objeto de 

minimização e outros de compensação, emite-se parecer favorável ao projeto da Central Solar 

Fotovoltaica de Polvorão, condicionado ao cumprimento das disposições contidas no final deste 

parecer. 

 

3.6 PAISAGEM 

3.6.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

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) sobrepõe-se, parcialmente, a 3 dos 22 Grupos de Unidades de 

Paisagem (macroestrutura): Grupo G – Beira Interior; Grupo O – Ribatejo e Grupo P – Alto 

Alentejo. Dentro destes grupos, insere-se na Grande Unidade de Paisagem “Terras de Nisa” (n.º 
55), na “Charneca Ribatejana” (n.º 86), “Serra de S. Mamede” (n.º 88), respetivamente. 
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A Área de Estudo sobrepõe-se parcialmente a 3 dos 22 Grandes Grupos de Paisagem: Grupo G 

– Beira Interior; Grupo O – Ribatejo e Grupo P – Alto Alentejo.  

No caso da Central Fotovoltaica e da componente “Linha Elétrica Aérea a 30kV”, as mesmas 
localizam-se no Grupo O e dentro deste na Unidade de Paisagem “Charneca Ribatejana” (n.º 
86) e na Subunidade de Paisagem “Vales e interflúvios das Ribeiras do Arneiro, do Polvorão e 

da Venda”. 

No caso da componente “Linha Elétrica Aérea a 400kV” a mesma atravessa os 3 Grupos acima 
referidos e, dentro de cada um deles, insere-se nas Grandes Unidades de Paisagem “Terras de 
Nisa” (n.º 55), “Charneca Ribatejana” (n.º 86) e “Serra de S. Mamede” (n.º 88), respetivamente. 
O traçado atravessa ainda outro nível hierárquico inferior o das Subunidades delimitadas para 

cada uma das unidades acima referidas. 

 Sistema de Vales e cabeços de Xisto - (Terras de Nisa - n.º 55) – Apoios P1 ao P8; 

 Vales e interflúvios das Ribeiras do Arneiro, do Polvorão e da Venda – (Charneca 

Ribatejana - n.º 86) – Apoios P34 ao P38; 

 Charneca Florestal do Alto do Carregal, Perna Queimada, Murteira e Outeirão – 

(Charneca Ribatejana - n.º 86)) – Apoios P9 ao P18 e P22 ao P29; 

 Plataforma Granítica de Arez – (Serra de S. Mamede - n.º 88) – Apoios P19 ao P21 e P30 

ao P33. 

Análise Visual da Paisagem 

O EIA apresenta também uma avaliação cénica da Paisagem, com base em três parâmetros: 

Qualidade Visual, Capacidade de Absorção Visual e Sensibilidade Visual da Paisagem. Os 

mesmos são passíveis de representação gráfica em cartografia e que se passam a caracterizar 

por análise desta para uma Área de Estudo na qualidade de buffer com um raio de 3km 

correspondente a cerca de 14.409 ha. 

Qualidade Visual 

De acordo com a Carta de Qualidade Visual grande parte do território delimitado pela Área de 

Estudo apresenta Qualidade Visual “Elevada”, correspondendo a cerca 55%, ou a 7.940,4ha. 

Esta classe que surge, neste caso, associada, sobretudo, às áreas de montado de sobro e azinho, 

matos com afloramentos rochosos nas vertentes da ribeira de Figueiró, as várzeas agrícolas, 

vocacionadas para o pastoreio, e a parcelas de olival, ocupação também tradicional nesta 

paisagem, e ao mosaico cultural no qual alternam olivais e pastagens e culturas temporárias 

em zonas de várzea. Destacam-se também as áreas associadas, sobretudo, às várzeas das linhas 

de água: Ribeira de Stº António de Arez; Ribeira de Figueiró; Vale de Manjapão; Vale Grande; 

Vale da Égua; Vale de S. João; Várzea da Ribeira da Margem; Ribeira do Arneiro; Vale do Arneiro; 

Ribeira do Polvorão; Ribeiro do Vale Grande; Vale do Mouro; Vale de Veiros; Vale de Cadoços; 

Ribeiro do Concelho; Ribeira da Venda (onde se situa a Praia Fluvial da Ribeira da Venda); 

Ribeiro da Cabeça Cimeira e Ribeiro da Ferraria. 

Em termos espaciais, esta classe apresenta grandes áreas com continuidade territorial muito 

expressiva que tem a sua maior expressão na zona SO, na metade nascente da Área de Estudo 

e a nascente da diretriz da linha elétrica aérea, a 400kV. Ocorrem ainda áreas de média e 

pequena dimensão com distribuição mais dispersa que se distribuem por toda a Área de Estudo, 

verificando-se, contudo, na maioria dos casos, conectividade entre as referidas e diferentes 

áreas, cujos limites surgem recortados ou muito recortados, nalgumas destas. Algumas áreas 

de menor dimensão de outras classes de menor qualidade cénica surgem “embebidas” nesta 
classe quando de maior dimensão.  
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A classe de “Média” tem menor expressão e surge associada a matos mais pobres 
floristicamente, pastagens e culturas agrícolas em zonas fisiográficas de menor valor cénico. 

Ocorre em toda a Área de Estudo, mas de forma relativamente pontual e em áreas de pequena 

a média dimensão, maioritariamente, adjacentes, ou embebidas, na classe de “Elevada”. 

A classe de “Baixa” tem maior expressão espacial na zona mais central da Área de Estudo, quer 

por se constituir quase como a matriz quer pela sua maior dimensão e continuidade espacial. 

Dada a sua dimensão espacial surgem, neste caso, outras áreas das duas classes de maior valor 

cénico, em si “embebidas”. Esta classe está, neste caso, associada à forte presença de manchas 

monoespecíficas de eucalipto, ocupação de menor valor cénico, considerando as restantes 

ocupações na Área de Estudo. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas desenvolvem-se de acordo com o 

seguinte: 

i. Central Fotovoltaica – as áreas afetas situam-se, maioritariamente, na classe de “Baixa” 
– Área 1B, 1C, 1D e Área 4. Estas incluem ainda, parcialmente, áreas em “Média” – 1C 

e 1D - e em “Elevada” – Área 1C e Área 4. A Área 1A e a Área 3 situam-se, 

maioritariamente, na classe de “Média”, incluindo ambas, ainda áreas da classe de 
“Elevada”. No caso da Área 1A, a mesma íntegra, muito marginalmente, área da classe 

de “Baixa”. 

ii. Subestação – situa-se em área da classe de “Média”, adjacente a área da classe de 
“Elevada”. 

iii. Linha Elétrica Aérea, a 30kV – situa-se, maioritariamente, na classe de “Elevada”. 
Apenas o apoio inicial e final se situa na classe de “Baixa”.  

iv. Linha Elétrica Aérea, a 400kV – atravessa áreas das 3 classes consideradas para este 

parâmetro:  

o “Elevada” – Apoios P2 ao P5, P8, P21, P22, P31 ao P33 e do P36 ao P38. Em relação aos vãos 

que atravessam esta classe, os mesmos desenvolvem-se entre os apoios: P1-P2-P3-P4-P5; P7-

P8-P9; P13-P14-P15; P18-P19; P20-P21-P22-P23; P29-P30-P31-P32-P33-P34 e entre o P35-P36-

P37-P38. 

o “Média” – Apoios P6 e P7. 

o “Baixa” – Apoios P1, P9 ao P13, P14, P15, P16 ao P20, P23 ao P30, P34 e P35. 

Capacidade de Absorção 

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, mas também tem expressão significativa na zona mais a SO e Norte da Área de Estudo. 

São áreas de grande dimensão, sobretudo, na zona central da Área de Estudo. Apesar do 

zonamento referido regista-se uma grande conectividade, ou uma conectividade contínua, 

entre as áreas que se distribuem mais na zona SO com a central e com a situada no extremo 

norte determinando assim um território pouco exposto, sobretudo, aos pontos de observação 

considerados na elaboração deste parâmetro. 

As áreas da classe de “Média” surgem distribuídas pela Área de Estudo com dimensões ainda 
significativas, mas também de menores dimensões espaciais. No presente caso, é possível 

definir geograficamente, dentro da Área de Estudo, a localização dominante das áreas de maior 

dimensão e que correspondem ao extremo sul e à zona central. 
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As áreas da classe de “Baixa” apresentam dimensões semelhantes à da classe de “Média” e 
surgem também localizadas: zona mais a SO; zona mais a Sul; zona mais central em torno da 

povoação de Arez e no extremo Norte. Pontualmente, sem grande expressão territorial, 

ocorrem outras de forma isolada e fragmentada. Entre as diferentes áreas e sua localização 

geográfica não se regista conectividade. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas desenvolvem-se de acordo com o 

seguinte: 

i. Central Fotovoltaica – as áreas afetas situam-se, maioritariamente, na classe de 

“Média” – Área 1A, 1B, 1C e 1D. Estas incluem ainda, parcialmente, áreas em “Elevada” 
– 1A, 1C e 1D - e em “Baixa” – Área 1D. A Área 3 situa-se, maioritariamente, na classe 

de “Elevada” e, muito parcialmente, “Média”. No caso da Área 4, regista-se um 

predomínio da classe de “Baixa” e ainda uma parte de dimensão ainda significativa de 

“Elevada”. 

ii. Subestação – situa-se em área da classe de “Média”. 

iii. Linha Elétrica Aérea, a 30kV – situa-se, maioritariamente, na classe de “Elevada” e, 
cerca de 1/3 da sua extensão total, na parte que se inicia na Área 1 na classe de 

“Média”.  

iv. Linha Elétrica Aérea, a 400kV – atravessa áreas das 3 classes consideradas para este 

parâmetro: 

o “Elevada” – Apoios P4 ao P13, P17, P30, P31 e P36. 

o “Média” – Apoios P1 ao P3, P14 ao P16, P18 ao P26, P29, P32, P33, P34 e P35. 

o “Baixa” – Apoios P27, P28, P37 e P38. 

Importa, contudo, referir e salientar, que as áreas que apresentam maior capacidade de 

absorção visual (Elevada), absorvem o impacte visual, de alterações que possam ocorrer, 

fundamentalmente, ao nível do solo, não se podendo inferir o mesmo, para perturbações que 

decorram acima da superfície do solo e consequentemente para estruturas com o 

desenvolvimento vertical e escala que os apoios da linha elétrica aérea apresentam. Igualmente 

não significa que não há impacte visual ou que não há exposição a observadores ou povoações. 

No cômputo geral são áreas expostas a uma presença humana menos representativa. 

Sensibilidade Visual 

Grande parte do território definido pela Área de Estudo situa-se na classe de Sensibilidade 

Visual “Média” de acordo com a Carta apresentada. As áreas correspondentes a esta classe 

situam-se, sobretudo, as de maior expressão espacial, na zona sul mas também na zona norte 

da Área de Estudo. Na zona central, com exceção de uma área de maior dimensão, as restantes 

surgem muito fragmentadas, embora, mais concentradas na parte nascente da Área de Estudo 

e, mais concretamente, a nascente da diretriz da componente “Linha Elétrica Aérea, a 400kV”. 

As áreas da classe de “Elevada” apresentam dimensões, relativamente, médias, em termos 
espaciais, e ocorrem por toda a Área de Estudo, embora, se concentrem de forma mais 

expressiva, na zona sul, na envolvente da Central Fotovoltaica, na zona central, a nascente da 

diretriz da linha a 400kv, e norte. As áreas apresentam-se relativamente fragmentadas e com 

limites muito recortados. 

Classe de “Baixa” situa-se, com muito maior expressão espacial, na zona central da Área de 

Estudo desenvolvendo-se também para norte, a poente da diretriz da componente “Linha 
Elétrica Aérea, a 400kV”. A extensão da área maior e mais central é elevada e, como as demais 
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da mesma classe, apresenta-se pouco recortada nos limites, apresentando também uma 

grande conectividade, embora, por vezes, relativamente “estrangulada”. 

No que se refere às componentes do Projeto as mesmas desenvolvem-se de acordo com o 

seguinte: 

i. Central Fotovoltaica – as áreas afetas situam-se, maioritariamente, na classe de “Baixa” 
– Área 1B, 1C, 1D e Área 3. Estas incluem ainda, parcialmente, áreas em “Média” e em 
“Elevada”. A Área 1A situa-se, maioritariamente, na classe de “Média”, incluindo ainda, 
marginalmente, áreas da classe de “Elevada” e de “Baixa”. No caso da Área 4, regista-

se um predomínio da classe de “Elevada” e, uma parte ainda significativa da classe de 
“Baixa”. Integra ainda, mais marginalmente/pontualmente área da classe de “Média”. 

ii. Subestação – situa-se em área da classe de “Média”, adjacente a área da classe de 
“Elevada”. 

iii. Linha Elétrica Aérea, a 30kV – situa-se, maioritariamente, na classe de “Média”. Cerca 
de 1/3, da sua extensão total, na parte que se inicia na Área 1, situa-se na classe de 

“Elevada”. Apenas o apoio inicial e final se situa na classe de “Baixa”.  

iv. Linha Elétrica Aérea, a 400kV – atravessa áreas das 3 classes consideradas para este 

parâmetro:  

o “Elevada” – Apoios P2, P3, P14, P15, P21, P22, P27, P28, P32, P33 e P38. Em relação aos vãos 

que atravessam esta classe, os mesmos desenvolvem-se entre os apoios: P1-P2-P3-P4; P13-

P14-P15-P16; P18-P19; P20-P21-P22-P23; P27-P28-P29 e entre o P31-P32-P33-P34. 

o “Média” – Apoios P1, P4, P5, P8, P31, P36 e P37. 

o “Baixa” – Apoios P6, P7, P9 ao P13, P16 ao P20, P23 ao P26, P29, P30, P34 e P35.   

 

3.6.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A implantação de um parque fotovoltaico gera necessariamente a ocorrência de impactes 

negativos na Paisagem. A magnitude de ocorrência dos impactes, temporal e espacial, depende 

da intensidade e duração da ação, ou seja, do grau de desorganização e destruição física dos 

valores em presença, geradores de descontinuidade funcional e visual, bem como do grau de 

visibilidade existente para a área de intervenção. 

Os impactes na Paisagem que ocorrem na Fase de Construção, decorrem sobretudo e, em 

primeira instância, da intrusão visual resultante da presença inicial de estaleiros, máquinas, 

equipamentos e materiais diversos.  

Posteriormente, num segundo momento, iniciam-se alterações ao nível estrutural - 

desflorestação, desmatação e alterações de morfologia natural (decapagem da terra viva, 

escavações e aterros) – decorrentes da ação das máquinas. As referidas alterações físicas, que 

vão tendo progressivamente maior expressão/magnitude, têm associadas, em simultâneo, com 

a presença das referidas máquinas e montagem/presença progressiva dos painéis solares, 

impactes de natureza visual. 

Os impactes de natureza estrutural, que ocorrerão durante a Fase de Construção, resultantes 

da alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia podem transitar e permanecer durante 

a Fase de Exploração, quer como impactes estruturais de natureza residual quer como, em 

simultâneo, impactes visuais a par do também impacte visual imposto pela presença 

permanente dos painéis fotovoltaicos e de outras componentes do Projeto, como a subestação, 
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os postos de transformação, os inversores, e a linha elétrica aérea a 30kV e a 400kV, sobretudo, 

os respetivos apoios.  

Fase de construção 

Impactes de Natureza Estrutural/Funcional 

São impactes associados às áreas de implantação dos sectores dos painéis fotovoltaicos assim 

como à abertura de novos acessos e beneficiação dos existentes, abertura de valas, construção 

das plataformas dos postos de transformação e da subestação abertura de covas para as 

fundações dos apoios das linhas. Nem todos as referidas componentes têm igual impacte, 

fundamentalmente, sobre a vegetação e sobre a morfologia natural do terreno. A implantação 

dos painéis da Central implicará uma perda de área silvícola/florestal, cerca de 27ha, ainda 

significativa, no contexto da Área de Estudo, considerando a área de estudo mais afeta à 

central. 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo - Desmatação 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, acessos temporários aos 

apoios das linhas, áreas de trabalho para a implantação dos apoios das linhas, apoios 

da linhas e faixas de proteção legal às linhas) a permanente (acessos internos da 

central, área de implantação dos painéis, postos de transformação, valas de cabos, 

subestação e acessos permanentes aos apoios), reversível (acessos temporários aos 

apoios das linhas, áreas de trabalho para a implantação dos apoios das linhas e apoios 

das linhas) a parcialmente reversível (faixa de proteção/servidão legal às linhas, a 30kV 

e a 400kV) a irreversível (acessos internos da central, área de implantação dos painéis, 

postos de transformação, valas de cabos, subestação e acessos permanentes aos 

apoios), reduzida (estaleiro, postos de transformação, valas de cabos, subestação, 

acessos temporários aos apoios das linhas, áreas de trabalho para a implantação dos 

apoios das linhas, apoios da linhas e faixa de proteção legal à linha, a 30kV) a média 

(faixa de proteção legal da linha, a 400kV) a elevada magnitude (Central fotovoltaica – 

painéis), pouco significativo (estaleiro, acessos internos à central, postos de 

transformação, áreas de trabalho dos apoios da linha, apoios da linha, valas de cabos, 

faixa de proteção/servidão legal à linha, a 30kV e acessos permanentes aos apoios) a 

significativo (cada componente por si só: “áreas de implantação de painéis da central”, 
com cerca de 60ha e “faixa de proteção legal à linha, a 400kV”, numa extensão com 

cerca de 13km, ou 59ha) a muito significativo (conjunto da área total de implantação 

dos painéis da central e da faixa de proteção legal à linha, a 400kV). 

 Remoção do Coberto Vegetal Arbóreo – Desflorestação 

- Impacte negativo, direto, certo, local, permanente (estaleiro, acessos internos da 

central, área de painéis da central, valas de cabos, postos de transformação, 

subestação, acessos permanentes aos apoios da linha, áreas de trabalho dos apoios da 

linha, apoios das linhas e faixas de proteção legal às linhas, a 30kV e a 400kV), 

irreversível (estaleiro, acessos internos da central, área de painéis da central, valas de 

cabos, postos de transformação, subestação, acessos permanentes aos apoios da linha, 

áreas de trabalho dos apoios da linha, apoios da linha e faixas de proteção legal às 

linhas, a 30kV e a 400kV), baixa magnitude (estaleiro, acessos internos da central, valas 

de cabos, postos de transformação, subestação, acessos permanentes aos apoios da 

linha, áreas de trabalho dos apoios da linha, apoios das linhas e faixas de proteção legal 

às linhas, a 30kV) a média magnitude (faixa de proteção legal à linha, a 400kV) a elevada 

magnitude (área de implantação dos painéis da central), pouco significativo a 

significativo (cada componente por si só: “áreas de implantação de painéis da central”, 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3346                                                                                                                                                                              Pág. 46 
Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 
Projeto Reformulado 

com cerca de 60ha e “faixa de proteção legal à linha, a 400kV”, numa extensão com 
cerca de 13km, ou 59ha) a muito significativo (conjunto da área total de implantação 

dos painéis da central e da faixa de proteção legal à linha, a 400kV). 

 Alteração da topografia 

- Impacte negativo, direto, certo, local, temporário (estaleiro, acessos em áreas mais 

planas, áreas de trabalho dos apoios das linhas, apoios das linhas em áreas mais planas 

e valas de cabos) a permanente (subestação, postos de transformação e acessos 

internos da central e aos apoios da linha quando em áreas mais planas), reversível 

(estaleiro, acessos em áreas mais planas, áreas de trabalho dos apoios das linha, apoios 

da linha e valas de cabos) a irreversível (plataformas da subestação e dos postos de 

transformação, acessos internos à central e aos apoios da linha quando em áreas mais 

declivosas), reduzida magnitude (estaleiro, áreas de painéis da central, acessos internos 

à central e aos apoios à linha, subestação, postos de transformação, áreas de trabalho 

dos apoios da linha, apoios das linhas e valas de cabos) e pouco significativo (estaleiro, 

áreas de painéis da central, acessos internos à central e aos apoios à linha, subestação, 

postos de transformação, áreas de trabalho dos apoios da linha, apoios das linhas e 

valas de cabos) a significativo (áreas de implantação dos painéis, em particular, a Área 

1 - nas seções 1C e 1D - e Área 4). 

Impactes de Natureza Visual 

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 

das linhas elétricas aéreas, sobretudo, da linha a 400kV. 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, independentemente 

das espécies existentes, ao longo das vias, nos pontos mais altos do relevo e frentes mais 

expostas ou próximas dos pontos mais sensíveis identificados no presente parecer.  

A sua perceção advirá, sobretudo, dos níveis de poeiras que se possam formar durante as 

referidas ações e, da presença das máquinas em circulação. 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. 

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 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, no caso dos apoios das linhas 

elétricas aéreas. 

 Diminuição da visibilidade 

Devido ao aumento dos níveis de poeiras, resultante das ações de desmatação, 

desflorestação e do movimento de terras - escavação e aterros - de 

terraplenos/nivelamentos, abertura e tapamento de valas, abertura e beneficiação 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 
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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/sinergeticamente tudo decorrer em tempo seco e ventoso, a sua 

magnitude da sua propagação será tanto maior quanto mais seco se apresentar o 

tempo e, cumulativamente, se registarem ventos desfavoráveis (Oeste e Noroeste e 

Este em frequência e velocidade). Um aumento significativo, ou muito significativo, dos 

níveis de poeiras traduzir-se-á num impacte significativo, em termos visuais, quer no 

local de obra, sobretudo, sobre os trabalhadores/observadores permanentes, 

presentes na obra e na Fase de Construção, quer sobre as vias de circulação mais 

próximas. Caso não sejam adotadas medidas de minimização, quer passivas quer ativa, 

será um impacte que se manterá para além das condições atmosféricas adversas, pois 

a circulação de veículos implicará sempre a ressuspensão de poeiras, pelo que não é 

um impacte que se possa considerar como pontual em termos de duração e frequência. 

i. Central Fotovoltaica, Subestação e Linhas Elétricas Aéreas, a 30kV.  

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, 

reduzida (“Observadores Permanentes”: Povoação de Comenda, a 2,3km. 
“Observadores Temporários”: N532 – Área 1 e 3 - e EM1016 - Área 4) a média 

magnitude (“Observadores Temporários”: N532 – Área 4 e Linha a 30kV) e 

pouco significativo (“Observadores Permanentes”: Povoação de Comenda. 
“Observadores Temporários”: N532 – Área 1 e 3 - e EM1016 - Área 4) a 

Significativo (“Observadores Temporários”: N532 – Linha a 30kV e Área 4. 

Áreas com “Qualidade Visual “Elevada””: envolventes a todas as áreas de 
implantação de painéis) a Muito Significativo (“Observadores Permanentes”: 
trabalhadores em obra. Áreas com Qualidade Visual “Elevada”. Áreas de 
montado envolventes e imediatamente adjacentes às áreas de implantação de 

painéis assim como dentro destas, Área 1, 3 e 4 e áreas associadas, sobretudo, 

às várzeas das linhas de água - Vale do Arneiro – Área 1B, Vale de Cadouços – 

Áreas 1D, Ribeiro do Vale Grande – Área 1D, Área 3 e Linha a 30kV e Ribeira da 

Venda e Ribeiro da Cabeça – Área 4). 

ii. Linha Elétrica Aérea, a 400kV. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, 

reduzida (“Observadores Permanentes”: povoação da Falagueira) a média 
magnitude e pouco significativo (“Observadores Permanentes”: povoação da 
Falagueira. “Observadores Temporários”: N118 – Apoios P5 ao P16; IP2 – Apoio 

24 e sobre a Estrada M1003 de ligação entre a N359 e a povoação de 

Falagueira) a Significativo (“Observadores Permanentes”: trabalhadores em 
obra. “Observadores Temporários”: N118 - Apoios P5 ao P16; IP2 – Apoios 22 

e 23; N528 – Apoio 26 e sobre a N359 – Apoios 34 e 35. Áreas com Qualidade 

Visual “Elevada”. Áreas de montado envolventes e imediatamente adjacentes 
às áreas de implantação dos apoios e áreas associdas às várzeas das linhas de 

água - Ribeira de Stº António de Arez (P22) e Ribeira de Figueiró (P31). 

 Montagem das Estruturas 

Decorrente das diversas ações que terão lugar, de forma dispersa, pelas diversas áreas 

de intervenção, podendo as mesmas ocorrer em simultâneo, ou seja, sobrepor-se 

temporalmente. Presença (movimento/construção) em obra de um conjunto dos 

elementos fixos e móveis, necessários ao desenvolvimento da mesma: estaleiro, 

circulação de veículos e de outra maquinaria pesada envolvidos no transporte de 
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equipamento e materiais, execução dos caminhos e valas – aterros, terraplenos e 

escavação -, desmatação, desflorestação e transporte de resíduos florestais, montagem 

dos equipamentos – painéis, postos de transformação e subestação - e dos apoios das 

linhas elétricas aéreas assim como das próprias. No seu conjunto contribuem 

temporariamente para a perda de qualidade cénica do local. 

i. Central Fotovoltaica, Subestação e Linhas Elétricas Aéreas, a 30kV. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, temporário, reversível, 

reduzida (“Observadores Permanentes”: Povoação de Comenda, a 2,3km da 
Área 4. “Observadores Temporários”: N532 – Área 1 e 3 - e EM1016 - Área 4) a 

média magnitude (“Observadores Temporários”: N532 – Área 4 e Linha a 30kV) 

e pouco significativo (“Observadores Permanentes”: Povoação de Comenda, a 
2,3km da Área 4. “Observadores Temporários”: N532 – Área 1 e 3 - e EM1016 

- Área 4) a Significativo (“Observadores Temporários”: N532 – Linha, a 30kV e 

Área 4; Praia Fluvial da Ribeira da Venda, a 300m e Santuário de Nossa Senhora 

das Necessidades, a 1,2km – Área 4. Áreas com “Qualidade Visual “Elevada”: 
Vale do Arneiro – Área 1B; Vale de Cadouços – Área 1D; Ribeiro do Vale Grande 

– Linha, a 30kV – e Praia Fluvial da Ribeira da Venda, a 300m – Área 4) a Muito 

Significativo (“Observadores Permanentes”: trabalhadores em obra. Áreas 
com “Qualidade Visual “Elevada”: no geral áreas de montado, envolventes e 
imediatamente adjacentes às áreas de implantação de painéis assim como 

dentro destas - Área 1, 3 e 4 - e áreas associadas, sobretudo, às várzeas das 

linhas de água como Ribeiro do Vale Grande – Área 1D e Área 3 – e Ribeira da 

Venda e Ribeiro da Cabeça – Área 4). 

ii. Linha Elétrica Aérea, a 400kV. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, 

reduzida (“Observadores Permanentes”: povoação da Falagueira) a média 
magnitude (N118 - Apoios P5 ao P16; IP2) e pouco significativo (“Observadores 
Permanentes”: povoação da Falagueira. “Observadores Temporários”: Estrada 
M1003 de ligação entre a N359 e a povoação de Falagueira) a Significativo 

(“Observadores Permanentes”: trabalhadores em obra. “Observadores 
Temporários”: N118 - Apoios P5 ao P16; IP2 – Apoios 22, 23 e 24; N528 – Apoio 

26 e sobre a N359 – Apoios 34 e 35. Áreas com Qualidade Visual “Elevada”. 
Áreas de montado envolventes e imediatamente adjacentes às áreas de 

implantação dos apoios e áreas associadas às várzeas das linhas de água - 

Ribeira de Stº António de Arez (P22) e Ribeira de Figueiró (P31). 

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 da “Central Fotovoltaica”, o impacte visual negativo principal resulta de se operar a 
substituição da “camada superficial” definida pelo coberto vegetal - composto por pinheiro, 

eucalipto, sobreiro e azinheiras - por uma outra camada - composta por painéis fotovoltaicos - 

de natureza artificial. Tal determinará uma alteração visual significativa ao nível da perda de 

valor cénico natural da paisagem dada a sua expressão visual artificial das áreas que se 
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distribuem pelo território ao longo de cerca de 3,8km na mais desfavorável distância, neste 

caso da Área 1. 

Os impactes visuais do Projeto e das suas componentes sobre o território, definido pela Área 

de Estudo, são obtidos através da bacia visual potencial, gerada para a situação mais 

desfavorável, ou seja, considerando apenas o relevo sobre o qual a mesma é projetada. A carta, 

ou a cartografia, resultante ou produzida permite visualizar a expressão gráfica do impacte 

visual sobre o território em causa. Assim, no que se refere a impactes visuais negativos, durante 

a Fase de Exploração, de acordo com a bacia visual potencial, gerada para a “Central 

Fotovoltaica” regista-se que a sua projeção, se faz sentir na grande maioria da Área de Estudo 

mais afeta à Central, ou seja, na parte a esta correspondente, com 3km de raio, não 

considerando a parte associada à linha. Contudo, o impacte visual potencial verifica-se ser mais 

consistente numa envolvente com cerca de 1 a 2km em torno das diferentes áreas de 

implantação de painéis. Nesta envolvente, a visualização de cada uma das áreas da central 

poderá ocorrer de forma muito mais descontínua. Ou seja, visualizar-se-ão apenas partes de 

cada uma das áreas de diferentes pontos de observação. Nas áreas mais afastadas, ou seja, 

exteriores à coroa com cerca de 1 a 1,5km, a visualização de cada área individualmente e de 

um maior conjunto de áreas tenderá para ser mais plena, minimizado, no entanto pela 

distância, que levará a uma redução da sua escala. 

No caso da “Linha Elétrica Aérea, a 400kV” de acordo com a bacia visual potencial, 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 o impacte visual se projetará sobre 

uma parte muito significativa da Área de Estudo que se traduz, neste caso, numa contaminação 

visual ainda muito significativa, das áreas da classe de “Elevada” que têm menor expressão 

espacial ou representatividade. 

No que se refere a impactes visuais, de acordo com as bacias visuais potenciais geradas em 

separado para os diferentes sectores da Central – Área 1 (1A, 1B, 1C, 1D), Área 3 e Área 4 –, de 

modo a permitir uma adequada noção de como cada parte da central projeta o impacte sobre 

a Área de Estudo, verifica-se que os locais sobre os quais os impactes assumirão maior relevo 

são idênticos aos já elencados para a Fase de Construção. As situações em que se registam 

impactes mais significativos para a Fase de Exploração, correspondem, na generalidade, às 

mesmas situações, ou locais, identificadas para a Fase de Construção/Obra, diferindo, 

sobretudo, na magnitude e significância do impacte visual negativo, que será maior, devido à 

presença, ou ao carácter permanente, das componentes do Projeto, na sua versão 

integral/final.  

Assim, de acordo com o acima exposto identificam-se as referidas situações: 

i. Central Fotovoltaica, Subestação e Linhas Elétricas Aéreas, a 30kV. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, 

reduzida (“Observadores Permanentes”: Povoação de Comenda, a 2,3km. 
“Observadores Temporários”: N532 – Área 1 e 3 - e EM1016 - Área 4) a média 

magnitude (“Observadores Temporários”: N532 – Área 4 e Linha a 30kV numa 

extensão com cerca de 1,8km) e pouco significativo (“Observadores 
Permanentes”: Povoação de Comenda. “Observadores Temporários”: N532 – 

Área 1 e 3 - e EM1016 - Área 4) a Significativo (“Observadores Temporários”: 
N532 – Linha a 30kV e Área 4; Praia Fluvial da Ribeira da Venda, a 300m e 

Santuário de Nossa Senhora das Necessidades, a 1,2km - Área 4. Áreas com 

“Qualidade Visual “Elevada””: áreas de montado e áreas associadas, 
sobretudo, às várzeas das linhas de água - Vale do Arneiro – Área 1B; Ribeiro 
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do Vale Grande – Área 3 e Linha, a 30kV) a Muito Significativo (Áreas com 

Qualidade Visual “Elevada”, no geral áreas de montado, envolventes e 
imediatamente adjacentes às áreas de implantação de painéis assim como 

dentro destas - Área 1, 3 e 4 - e áreas associadas, sobretudo, às várzeas das 

linhas de água como: Ribeiro do Vale Grande e Vale de Cadouços – Área 1D; 

Ribeira da Venda e Ribeiro da Cabeça – Área 4 e sobre a Praia Fluvial da Ribeira 

da Venda, a 300m – Área 4). 

ii. Linha Elétrica Aérea, a 400kV. 

- Impacte negativo, direto, certo, imediato, local, permanente, irreversível, 

reduzida (“Observadores Permanentes”: povoação da Falagueira) a média 
magnitude (N118 - Apoios P5 ao P16; IP2) e pouco significativo (“Observadores 
Permanentes”: povoação da Falagueira. “Observadores Temporários”: Estrada 
M1003 de ligação entre a N359 e a povoação de Falagueira) a Significativo 

(“Observadores Temporários”: N118 - Apoios P5 ao P16; IP2 – Apoios 22, 23 e 

24; N528 – Apoio 26; N359 – Apoios 34 e 35 e áreas de implantação dos apoios 

ou adjacentes à diretriz da linha) a Muito Significativo (Áreas com Qualidade 

Visual “Elevada”. Áreas de montado envolventes e imediatamente adjacentes 
às áreas de implantação dos apoios e áreas associadas às várzeas das linhas de 

água - Ribeira de Stº António de Arez (P21, P22 e P23) e Ribeira de Figueiró 

(P30, P31 e P32). 

Impactes Visuais Cumulativos 

Para além dos impactes identificados na análise acima elaborada, considera-se como sendo 

geradores de impactes, para efeitos de análise cumulativa, a presença na Área de Estudo de 

outras estruturas e/ou infraestruturas de igual ou diferente tipologia, ou outras perturbações, 

que contribuam para a artificialização da Paisagem ao nível de alterações estruturais, funcionais 

e da perda de qualidade visual ou cénica desta. 

No que se refere a projetos de igual tipologia, ou seja, do tipo “Central Fotovoltaica”, regista-

se que a Área de Estudo considerada se sobrepõe, parcialmente, à Área de Estudo da Central 

Solar Fotovoltaica de Margalha. Embora na área de sobreposição não se localizem 

componentes associadas a qualquer um dos dois projetos verifica-se que, a projeção dos 

impactes visuais negativos se faz, sobretudo, sobre as zonas de maior cota ou de cumeadas, em 

particular, nas que separam as seguintes várzeas das linhas de água do Vale de Manjapão, Vale 

Grande, Ribeira da Margem e Ribeira do Arneiro. Verifica-se alguma sobreposição entre as 

bacias visuais, sobretudo, da Área 4 e Área 14 da Central Solar Fotovoltaica de Margalha, 

sobretudo, com a da Área 1 (1C) da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, nas situações de 

maior cota. Nas situações de encosta/vertente das referidas várzeas, o impacte visual faz-se 

sobre lados distintos, não se registando assim sobreposição de bacias visuais e, 

consequentemente, o impacte visual potencial negativo cumulativo é pouco significativo. As 

zonas de vale/várzea das referidas linhas de água, sendo muito mais sensíveis do ponto de vista 

cénico não acusam impacte visual potencial negativo cumulativo que se consideres como sendo 

significativo. No que se refere ainda à povoação de Ferraria, enquanto “Observadores 
Permanentes”, que se situa no interior das duas Áreas de Estudo, verifica-se que sobre a mesma 

não se farão sentir impactes visuais negativos cumulativos. No que se refere a “Observadores 
Temporários” regista-se uma sobreposição de bacias visuais de ambos os projetos sobre a 

N118. Ou seja, haverá contacto visual potencial com partes das áreas de implantação de painéis 

das duas centrais fotovoltaicas, mas que se considera que não tenderá para se configurar como 

um impacte cumulativo significativo. 
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No caso da componente “Subestação”, prevista concretizar, verifica-se que se localiza dentro 

da Área de Estudo a Subestação da Falagueira à qual se ligará a Linha Elétrica Aérea, a 400kV, 

em avaliação. Dada a distância que a separa, cerca de 12km, a sua menor dimensão e a não 

sobreposição da bacia visual considera-se que o impacte cumulativo não tenderá para 

significativo. Contudo, a presença de uma nova área alterada corresponde sempre a uma 

artificialização da Paisagem e, consequentemente, a uma perda de valor cénico que não se 

reduz apenas à área afetada fisicamente. 

No que se refere à “Linha Elétrica Aérea a 400kV” verifica-se que na Área de Estudo se localizam 

outras linhas de igual expressão espacial e visual: LFR.CC3; LCOS.FR; LFR.CC1-RDA; LFR.CC2-

RDA; LZR.FR; LFT.FR; LFR.ETM; LPG.FR e LFR.CLL. Todas as referidas linhas fazem a “amarração” 
na Subestação da Falagueira situada a norte da Central Fotovoltaica e igualmente no extremo 

norte da Área de Estudo, onde se liga a Linha Elétrica Aérea a 400kV, em avaliação. É também 

nesta parte mais a norte que se situa a maior parte das linhas atrás referidas. Apenas a linha 

LFR.ETM se desenvolve, sensivelmente, no sentido NE-SO da Área de Estudo e se aproxima, 

inclusive, da área de implantação da Central Fotovoltaica, embora se registe uma inflexão para 

SE, a cerca de 3km antes. A linha em avaliação desenvolver-se-á, de forma paralela, ao longo 

desta mesma linha em cerca de 8,5km, o que permitirá uma minimização dos impactes visuais, 

dado que se concentram ao longo de um mesmo percurso, evitando assim a contaminação 

física e visual de novas áreas. Pese embora esta minimização, dado que há um reforço da 

intrusão visual sobre, não só, as áreas com Qualidade Visual “Elevada”, ao longo do 
desenvolvimento paralelo da linha existente, como ainda sobre uma parte, ainda significativa, 

de áreas da mesma classe, para SO, dado que a linha em avaliação se prolonga ainda mais nessa 

direção, considera-se que a mesma se reveste de um impacte negativo cumulativo significativo. 

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 à forma como o impacte visual negativo se faz sentir sobre os observadores – 

Permanentes e/ou Temporários - 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.  

No conjunto, os diversos projetos existentes 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. 

Fase de desativação 

Esta fase corresponderá, fundamentalmente, à desmontagem, remoção e transporte dos 

materiais que constituem os painéis fotovoltaicos, as estruturas de suporte dos mesmos, os 

postos de transformação, os inversores, a cablagem da vala de cabos, os apoios da linha e os 

respetivos cabos e o equipamento muito diverso que constitui a Subestação de Transformação. 

Deverá também corresponder a ações de remoção de todos os materiais inertes alóctones que 

constituem as diferentes camadas dos pavimentos dos acessos e das áreas/pavimentos de 

inertes da Subestação, em ambos os casos em toda a sua profundidade, e de renaturalização 

das áreas afetas.  

Não havendo a instalação de outro Projeto, a recuperação ambiental passará pela recuperação 

paisagística que deverá passar pela descompactação, onde se justifique, e eventualmente, uma 
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sementeira herbácea/arbustiva ou plantação de elementos arbóreos, sobretudo, caso o 

terreno volte a ter uma utilização agrícola/silvícola. 

Todas as ações atrás referidas implicarão impactes semelhantes aos da Fase de Construção, ou 

maiores, dado que o cuidado posto na desmontagem é, frequentemente, muito menor do que 

aquando na Fase de Construção/Obra. 

A remoção de todos os elementos que compõem o Projeto traduz-se num impacte positivo, de 

igual magnitude e significância aos acima identificados, mas negativos. 

 

3.6.3 CONCLUSÃO 

Face à análise e às considerações acima apresentadas, o parecer é favorável à execução do 

Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão condicionado à implementação integral de 

condicionantes e do conjunto das medidas de minimização que constam no presente parecer. 

 

3.7 PATRIMÓNIO CULTURAL 

3.7.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para efeitos da descrição do ambiente, no que concerne ao fator ambiental Património Cultural, 

o EIA da reformulação do Projeto da Central Fotovoltaica de Polvorão e da Linha Elétrica Aérea 

a 400 kV (doravante designado EIA) refere que a metodologia usada teve como base de 

orientação da Circular “Termos de Referência para o Descritor Património Arqueológico em 

Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto Português de Arqueologia a 
10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de trabalho de 

campo, de prospeção sistemática da área de incidência do projeto. 

Os trabalhos de caracterização da situação de referência para o fator “Património Arqueológico, 
Arquitetónico e Etnológico” relativos ao EIA do projeto reformulado, foram estruturados tendo 
em consideração a definição prévia de áreas de intervenção distintas: 

 A Área de Estudo (AE) corresponde ao conjunto territorial formado pela área de 

incidência (AI) do Projeto e por uma zona envolvente, de enquadramento (ZE), que se 

estende até cerca de 2000 metros para além dos limites das áreas a intervencionar, 

«definidas em Projeto, com o objetivo de contextualizar e caracterizar de forma mais 

efetiva as potenciais realidades culturais inventariadas na AID e na AII»; 

 A AI do Projeto corresponde ao polígono de localização da Central Solar Fotovoltaica e 

ao corredor da LE aérea, que consiste numa faixa de terreno com cerca de 400m de 

largura, centrada ao eixo da linha em toda a extensão do traçado, delimitados na 

cartografia do projeto as quais foram objeto de pesquisa documental e de prospeção 

arqueológica sistemática; 

 A Área de Incidência Direta (AID): corresponde à área «que é afetada diretamente pelos 

trabalhos de construção ou outro tipo de modificações da topografia pré-existente»; 

 A Área de Incidência Indireta (AII): «área que se estende entre a AID e cerca de 50 

metros para além dos seus limites e que poderá vir a ser eventualmente afetada por 

trabalhos associados à construção do parque, como a movimentação de maquinaria 

pesada»; 

 A Zona Envolvente (ZE): corresponde à faixa envolvente da AI (com pelo menos 1 km 

de largura) «situada entre o limite da AII e o limite da AE». 
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Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na AE que incluiu a consulta 

das bases de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, seguida da prospeção 

arqueológica sistemática da AID e AII do projeto da CSF e da LE. 

Na fase de pesquisa bibliográfica e documental o trabalho foi orientado para a recolha de 

informação referente ao património arqueológico, arquitetónico e etnográfico dos concelhos 

da área de estudo. 

No que se refere à fase de trabalhos de campo o EIA informa que a maior parte das áreas 

abrangidas pelo Projeto «foram prospetadas em etapas anteriores do desenvolvimento do 

Projeto, registando-se, adicionalmente, que os traçados das Linhas Elétricas foram objeto de 

novos trabalhos de campo em julho de 2020 para cumprimento de um Pedido de Elementos 

Adicionais para efeitos de Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental». Este pedido, no 

que concerne especificamente ao descritor “Património Arqueológico, Arquitetónico e 

Etnológico”, impunha uma série de esclarecimentos que motivaram a realização de novos 
trabalhos de campo que incluíram a prospeção dos acessos a utilizar para implementação do 

projeto da LE, nomeadamente os caminhos a reabilitar e/ou a construir para acesso aos locais 

de implantação dos apoios. No âmbito destes trabalhos foi ainda realizada nova prospeção da 

LE nos troços em que esta foi ligeiramente modificada, nomeadamente no troço inicial – entre 

os apoios P1 e P5. Estes trabalhos adicionais «integraram um Aditamento ao EIA e encontram-

se incluídos no presente estudo de reformulação». 

Na fase de trabalho de campo do presente EIA foi efetuada prospeção sistemática de apenas 

de 41,97% da AID do projeto da Central Fotovoltaica e da LE a 400 KV, correspondentes a 

parcelas cujas condições de visibilidade foram classificadas como Zona A (visibilidade elevada 

para estruturas e para artefactos) e Zona B (visibilidade razoável para estruturas e deficiente 

para artefactos). As parcelas classificadas como Zona C (visibilidade deficiente / muito 

deficiente) e Zona D (visibilidade muito deficiente), correspondentes a cerca de 25,02% da AID, 

foram apenas observadas «de modo não sistemático». Acresce ainda que cerca de «33,01 % da 

AID do Projeto» (Zona E) não foi prospetada por impossibilidade de acesso. 

O EIA dá nota que os trabalhos de prospeção arqueológica foram parciais, condicionados pela 

existência de extensas áreas com visibilidade deficiente a muito deficiente e por terrenos 

vedados ao acesso público, tendo-se apenas realizado prospeção sistemática numa ínfima parte 

da área de incidência dos projetos da CSF e da LE, concluindo-se assim que não foi possível 

realizar a prospeção sistemática com o rigor pretendido. 

Do levantamento documental e dos trabalhos de prospeção realizados resultou a identificação 

de 25 ocorrências patrimoniais – OP – (Tabela 118 – RS-PR) na área de estudo, 23 das quais de 

cariz arqueológico (OP.s 2 a 15 e 17 a 25), sendo que quatro se localizam na AID do Projeto (OP 

2 – Barroqueira; OP 11 – Sepultura da Urra; OP 24 – Ribeira da Venda 1 – OP 24 e OP 25 

– Ribeira da Venda 2, todas de valor cultural Elevado. A OP 19 – Ponte antiga de pedra sobre a 

Ribeira da Venda – está classificada como Imóvel de Interesse Público (IIP). 

Foi efetuado o registo de vestígios arqueológicos e elementos edificados de interesse 

arquitetónico em fichas descritivas (Tabela 80) e na Tabela n.º 118 do RT-PR do EIA, 

encontrando-se o inventário materializado numa Carta do Património (Anexo 2, Desenho 2.21A 

e Desenho 2.21B). 

Das ocorrências de cariz arqueológico inventariadas são de salientar, pela sua relevância 

patrimonial (classificadas com valor cultural elevado): 

 OP 2 – Barroqueira – Vestígios de Superfície / Pré-história antiga, localizada em AID 

(área de implantação da Subestação da REN de Falagueira). Localizada na AID. 
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 OP.s 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15 – Núcleo de sepulturas rupestres (sepulturas 

antropomórficas escavadas no afloramento granítico) cronologicamente enquadráveis 

na Alta Idade Média, uma das quais (OP 11) localizada na área de incidência direta (AID) 

do corredor da LE e, ainda, de uma Pia/Lagareta (OP 13), aparentemente 

contemporânea das sepulturas. Este conjunto de ocorrências encontra-se inventariado 

no PDM de Nisa. 

 OP 17 – Alto das Bicas – Habitat (?)/Romano (?) – Inventariado (PDM-Gavião n.º 4; CNS: 

5802). Localizada na ZE. Foi definida uma área de sensibilidade arqueológica. 

 OP 18 – Vale do Grou – Habitat/Romano – Inventariado (PDM-Gavião n.º 4; CNS: 5802). 

Localizada na ZE. 

 OP 19 – Ponte antiga de pedra sobre a Ribeira da Venda – Ponte – Romano/Medieval 

(?), classificada como IIP – Imóvel de Interesse Público; (PDM-Gavião n.º 2; CNS: 5249. 

Localizada na ZE. 

 OP 20 – Ribeira da Cabeça 2 – Habitat / Romano – Inventariado (Inventariado (CNS: 

15572). Localizada na ZE. 

 OP 21 – Ribeira da Cabeça – Sepultura / Alta Idade Média – Inventariado (PDM-Gavião 

n.º 7; CNS: 5246). Localizada na ZE. 

 OP 24 – Ribeira da Venda 1 – Pedreira / Indeterminado – Inédito (reconhecido em 

prospeção). Localizada na AID. Foi definida uma área de sensibilidade arqueológica. 

 OP 25 – Ribeira da Venda 2 – Via / Indeterminado – Inédito (reconhecido em 

prospeção). Localizada na AID. 

 

3.7.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A implementação do Projeto da CSF irá implicar, na fase de construção, um conjunto de ações 

passíveis de gerar incidência negativa, direta e irreversível sobre ocorrências inventariadas na 

AID e eventuais vestígios arqueológicos inéditos, nomeadamente relacionadas com a 

desmatação/desarborização e limpeza do coberto vegetal e a intrusão no subsolo 

(movimentação, modelação e revolvimento do solo e subsolo relacionados com a abertura de 

acessos e valas, movimentações de máquinas e equipamentos - transporte e montagem no 

local das estruturas metálicas de suporte dos módulos fotovoltaicos - nivelamentos e execução 

de fundações das estruturas da subestação coletora; transporte e montagem dos módulos 

fotovoltaicos e dos equipamentos no posto de seccionamento e restantes 

infraestruturas; apoios e restantes infraestruturas de Linha Elétrica a 30 KV de ligação das duas 

parcelas de terreno da CSF; instalação de estaleiro, áreas de depósito de materiais; construção 

de vedação a delimitar a Central Solar e recuperação paisagística das zonas intervencionadas. 

O projeto associado da LE de ligação entre a CSF e a subestação REN de Falagueira tem 

subjacentes idênticas ações geradoras de impactes, relacionadas com a execução do Projeto e 

o funcionamento da obra, nomeadamente: a desmatação, revolvimento e escavação inerentes 

à criação das várias áreas funcionais (estaleiro, parqueamentos, depósitos de inertes); a 

abertura de fundações para os apoios da linha elétrica aérea; e, ainda, os inerentes à circulação 

de máquinas e veículos pesados para transporte e montagem. 

Na fase de exploração e desativação poderão ser consideradas as ações inerentes à 

remodelação ou reparação das infraestruturas do projeto e de acessos tanto associados à 

Central Solar Fotovoltaica como da Linha Elétrica aérea; corte de vegetação na envolvente do 

sistema de produção fotovoltaica (sempre que a dimensão da vegetação cause 
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ensombramento) e gestão zona de proteção / faixa de combustíveis da Linha Elétrica; ações 

inerentes à desmontagem da CSF que incluem a remoção de todos os equipamentos e dos 

apoios da LE. 

A avaliação dos impactes sobre as ocorrências de bens do património cultural que foram 

identificadas neste estudo encontra-se expressa no EIA. 

Foi documentado um total de 25 ocorrências, duas delas localizadas na AID do Projeto da 

Central Solar e duas na área do projeto da LE, sendo as restantes localizadas no espaço definido 

como ZE. 

A ocorrência patrimonial OP 11 – Sepultura da Urra – foi classificada com «impacte severo». As 

com ocorrências OP 24 – Ribeira da Venda 1 e OP 25 – Ribeira da Venda 2, reconhecidas na 

presente fase de reformulação do Projeto, foram avaliadas com «impacte moderado». As 

restantes ocorrências foram classificadas com impacte compatível. 

Relativamente às ocorrências localizadas na AID cumpre referir: 

 OP 2 (CNS: 19275) – Barroqueira – Vestígios de Superfície atribuíveis ao Paleolítico 

inferior (?). A localização constante na Base de Dados Endovélico da DGPC coincide com 

a área de implantação da subestação da REN de Falagueira. A relocalização desta 

ocorrência patrimonial foi condicionada, dado que as parcelas contíguas se 

encontravam vedadas, impossibilitando a prospeção, ficando por aferir os reais 

impactes da implementação do projeto da LE sobre este arqueossítio pelo que o 

estudo, por prudência, recomenda a realização de nova prospeção em fase anterior aos 

trabalhos de construção da LE. 

 OP 11 (PDM-Nisa 74; CNS: 28512) – Sepultura da Urra – Sepultura antropomórfica 

escavada num afloramento granítico. Fará parte integrante do núcleo de sepulturas da 

Tapada da Choça. Esta ocorrência, relocalizada na proximidade da EM528 e da faixa de 

servidão da LE, encontra-se escondida debaixo de um conjunto arbóreo/arbustivo que 

impossibilitou «a tomada de medidas». 

De acordo com o estudo deste fator, dada a sua localização (em área a afetar por limpezas de 

vegetação na fase de construção e, periodicamente, depois de concluída a implementação do 

projeto) é passível de sofrer impacte direto, permanente e de magnitude total. Tendo em 

consideração o elevado risco de afetação física direta, quer na fase de construção, quer nas 

fases subsequentes de exploração e de desativação, é-lhe atribuída uma avaliação de “impacte 
severo”, pelo que se recomenda um conjunto de medidas de minimização para a fase de 
construção e fase de exploração. 

 OP 24 – Ribeira da Venda 1 – Pedreira / Indeterminado – Inédito (reconhecido em 

prospeção). Corresponde a uma área de sensibilidade arqueológica que delimita «uma 

série de afloramentos graníticos que apresentam vestígios bem explícitos de 

exploração para abastecimento de matéria-prima pétrea necessária para a execução 

de diversas tipologias de construções existentes na área geográfica mais próxima». O 

arqueólogo responsável pelos trabalhas considera ser plausível de a ponte antiga sobre 

a Ribeira da Venda, «situada na área do Parque de Merendas e de cronologia romana 

ou medieval, ter sido edificada com material retirado destas pedreiras (…)». Salienta 
ainda que embora «consideremos que valor cultural intrínseco deste tipo de 

ocorrências seja médio, a probabilidade da sua relação com outros bens inventariados 

ou não existentes nas imediações introduz um grau de contextualização histórica que 

não pode ser menosprezado e, por isso, consideramos ser muito importante a 

conservação deste conjunto de pedreiras antigas na sua integralidade». 
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 OP 25 – Ribeira da Venda 2 – Via / Indeterminado – Inédito. Trata-se de um conjunto 

de marcas de reconhecido em prospeção, «escavadas num afloramento granítico muito 

superficial existente num percurso que deverá ser antigo, porém algo alterado pelas 

transformações mais recentes de ocupação desta área. Estas marcas de rodados foram 

sendo paulatinamente escavadas ao longo das últimas centenas de anos pela passagem 

reiterada de carroças. Encontra-se incluída dentro da área de sensibilidade 

arqueológica desenhada para a ocorrência n.º 24». 

Na fase de exploração – O EIA considera que os impactes expectáveis nesta fase «decorram da 

transformação do contexto de inserção paisagística, sendo, por conseguinte, impactes de 

índole visual, devido ao elevado grau de visibilidade a curta e média distância que algumas 

instalações pressupõem. Esta tipologia de afetação será mais premente e efetiva nas seguintes 

localizações»: 

 Conjunto de ocorrências situadas na Tapada da Choça e sobre a sepultura rupestre da 

Urra inerente ao impacte previsto pela instalação da LE aérea a 400kV. 

Foram considerados «impactes negativos de cariz visual sobre algumas das ocorrências 

situadas na Tapada da Choça e sobre a sepultura rupestre da Urra» que fará parte do 

mesmo núcleo de sepulturas. Para a avaliação deste impacte, «foi realizado um estudo 

de inserção das ocorrências n.º 3, 4, 11 e 14 em bacias de visibilidade para a nova Linha 

Elétrica a 400 kV, com e sem consideração da altura dos cabos/postes relativamente ao 

solo, isto é, uma bacia visual em que apenas se computa a topografia do terreno e uma 

outra com a nova linha construída». 

De acordo com o estudo a futura Linha Elétrica aérea será visível para as ocorrências 

analisadas, sobretudo, «entre os apoios 25 e 28, considerando-se estas estruturas 

geradoras de impactes negativos de natureza visual permanentes e válidos durante 

toda a fase de exploração.» 

Considera, contudo, que a LE «se desenvolve neste troço num plano paralelo, mas 

posterior, relativamente a uma Linha Elétrica de Muito Alta Tensão já existente, 

encontrando-se os apoios propostos sensivelmente no mesmo eixo dos que já existem» 

pelo que considera que a implementação da futura estrutura «implicará apenas um 

acréscimo na intrusão visual existente, induzindo um impacte visual significativo». 

No que concerne especificamente à OP 11 (localizada na AID) a sua localização (muito 

próxima em relação à nova Linha Elétrica e ao respetivo apoio mais próximo) induz na 

fase de exploração, um impacte visual significativo e de difícil mitigação, acentuado 

pela existência da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão. 

Ainda relativamente a esta ocorrência patrimonial é de salientar a proximidade da faixa 

de servidão da nova Linha Elétrica que «poderá potenciar a existência de impactes 

negativos de tipo físico direto, decorrentes na necessidade da realização de trabalhos 

periódicos de limpeza da referida faixa». 

Neste contexto o EIA recomenda uma medida de minimização específica para a fase de 

exploração que consiste na «sinalização e proteção da sepultura com uma vedação 

permanente (…) com uma área de proteção de cinco metros de diâmetro». A vedação 
não deverá estar totalmente fechada, de modo a permitir a fruição deste bem 

patrimonial. 

 Conjunto constituído pelas ocorrências localizadas no vale da ribeira da Venda, 

decorrente da implementação do projeto, reformulado, da Central Solar, em especial 

junto à Área 4. 
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A «análise realizada a partir da elaboração das bacias visuais respetivas permite 

constatar que todas as ocorrências apresentam visibilidade para a área de construção, 

informação também confirmada in loco durante os trabalhos de prospeção» (RS-PR, p. 

525). Realça «os seguintes aspetos particulares. 

A ocorrência n.º 19 – Ponte Antiga sobre a Ribeira da Venda, único bem classificado, as 

ocorrências n.º 20 – Ribeira da Cabeça 2, n.º 21 – Ribeira da Cabeça e as áreas de 

sensibilidade arqueológica das ocorrências n.º 17- Alto das Bicas e n.º 24 – Ribeira da 

Venda 1, relativamente próximas entre si, manifestam visibilidade apenas para parte 

do sector nascente da Área 4, função da morfologia do terreno, que se assume como 

obstáculo ao alcance visual e resguarda a maior parte da área coberta por painéis 

fotovoltaicos. 

As ocorrências n.º 18 – Vale do Grou e n.º 25 – Ribeira da Venda 2 manifestam 

visibilidade apenas para parte do sector nordeste, não apresentando também 

visibilidade para a maior parte da área coberta por painéis fotovoltaicos. 

As ocorrências n. º 22 – Herdade do Braçal e n.º 23 – Monte do Braçal, manifestam 

visibilidade apenas para parte do sector nascente, sendo que a última ocorrência 

apresenta visibilidade para uma parte pouco significativa da área coberta por painéis». 

Relativamente ao «primeiro caso a afetação é de muito difícil resolução sem a 

introdução de alterações de monta ao Projeto», sendo que, no segundo, «será possível 

minorar os efeitos através da implementação de um Projeto de Integração Paisagística 

que preconize barreiras de vegetação ao longo dos limites expostos da central 

fotovoltaica». 

Considera ainda que «não deverão ser descartados ou menosprezados eventuais 

impactes originados por trabalhos de reparação e/ou substituição de elementos e 

estruturas necessárias ao funcionamento da central, eventualidade que deverá estar 

prevista no seu plano de gestão». 

Saliente-se ainda que o EIA dá nota que os trabalhos de prospeção arqueológica foram 

parciais, limitados às áreas possíveis aceder, tendo-se apenas realizado prospeção sistemática 

numa ínfima parte a área de incidência dos projetos da CSF e da LE, concluindo-se que não foi 

possível realizar a prospeção sistemática com o rigor pretendido, constituindo, assim, uma 

grave lacuna do EIA na medida em que prejudica o alcance do procedimento de AIA no que 

concerne à avaliação dos reais impactes sobre o património cultural e consequente 

minimização de impactes das distintas componentes do projeto. 

Tendo presentes os dados disponíveis, não se deve igualmente excluir a possibilidade de 

ocorrência de impactes sobre o património arqueológico durante a fase de construção, fase 

esta potencialmente impactante para eventuais vestígios arqueológicos que se possam 

encontrar ocultos quer pela vegetação, quer pelo subsolo. 

Face aos resultados parcelares obtidos, avaliados os impactes e dadas as condições de 

visibilidade verificadas, o EIA preconiza ainda algumas medidas de minimização genéricas que 

incluem o acompanhamento arqueológico integral e contínuo dos trabalhos que envolvam a 

remoção e o revolvimento e a escavação no subsolo. 

O EIA considera não ocorrerem impactes cumulativos negativos relevantes para o Património 

Cultural, «para além daqueles considerados para as ocorrências n.º 3, 4, 11 e 14 e que decorrem 

da construção de uma nova Linha Elétrica de Muito Alta Tensão paralela e próxima a outra já 

existente (Falagueira-Estremoz, a 400 kV)». 
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A construção de nova estrutura elétrica constitui um impacte cumulativo relevante na medida 

em que implicará «um acréscimo na intrusão visual existente», induzindo um impacte visual 

significativo e de difícil mitigação sobre o núcleo de sepulturas rupestres, considerado de 

elevado valor cultural. 

 

3.7.3 CONCLUSÃO 

Verifica-se que o projeto de construção de central solar fotovoltaica e respetiva linha elétrica 

aérea a 400 kV, é passível de gerar impactes negativos significativos, diretos e indiretos sobre 

as ocorrências patrimoniais registadas e 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 de empréstimo e depósito e a 

abertura/beneficiação de caminhos de serventia) e trabalhos inerentes à implantação da LE. 

A área de implantação do projeto insere-se num território com elevada sensibilidade 

patrimonial atestada pela existência de testemunhos de ocupação antrópica antiga (Pré-

história / Romano / Alta Idade Média), localizados na área de incidência e na zona envolvente 

do projeto, cujas estruturas, de difícil identificação, são muitas vezes só percetíveis na fase de 

desmatação e de reprospeção.  

Dadas as condições de visibilidade deficientes a muito deficientes observadas em grande parte 

da área de implantação do Projeto, a par das áreas não prospetadas devido à impossibilidade 

de acesso, a prospeção arqueológica foi condicionada, impedindo uma correta observação dos 

solos, concluindo-se que não foi possível realizar a prospeção sistemática com o rigor 

pretendido, constituindo, assim, uma grave lacuna do EIA na medida em que prejudica o 

alcance do procedimento de AIA no que concerne à avaliação dos reais impactes sobre o 

património cultural e consequente minimização de impactes das distintas componentes do 

projeto. 

Pelo exposto, tendo presente a elevada sensibilidade arqueológica da envolvente próxima e de 

algumas das áreas de incidência do projeto e os resultados parciais da prospeção, não se deve 

excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o património arqueológico durante a 

fase de construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais vestígios 

arqueológicos que se possam encontrar nas áreas não prospetadas, ou ocultos pela vegetação 

e pelo solo. 

Salienta-se que a reformulação do projeto se traduz num aumento de impactes na área da 

Central Solar, em especial na Área 4, nomeadamente com a identificação de duas ocorrências 

patrimoniais (OP 24 e 25) na AID e uma aproximação às OP.s 17, 18, 19, 20 e 21 localizadas na 

zona envolvente (ZE) próxima. 

Acresce que a construção da nova estrutura linear, em especial os apoios 25 a 28, será 

implantada na proximidade de um núcleo de sepulturas rupestres classificadas com “valor 
patrimonial Elevado” e inventariadas no PDM de Niza [OP.s 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 15, uma 

das quais OP 11) localizada na área de incidência direta (AID) do corredor da LE e, ainda, de 

uma Pia/Lagareta (OP 13)], induzindo um impacte visual muito significativo e de difícil 

mitigação. 

Assim, considera-se ser necessária a adoção das recomendações e das medidas inseridas neste 

parecer para a Fase Prévia ao Licenciamento, Fase Prévia e Fase de Construção, Fase de 

Exploração e de Desativação, de modo a garantir a salvaguarda de património arqueológico 

existente e/ou que não tenha sido detetado. 



Parecer da Comissão de Avaliação 

Processo de AIA N.º 3346                                                                                                                                                                              Pág. 59 
Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 
Projeto Reformulado 

3.8 AMBIENTE SONORO 

3.8.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A caracterização do ambiente sonoro atual junto dos recetores sensíveis mais próximos da área 

do projeto da central foi realizada por ensaio acústico. O ambiente sonoro é pouco perturbado 

em todos os pontos face à ausência de fontes sonoras antropogénicas, registando-se níveis 

sonoros iguais ou inferiores a 36 dB(A) em qualquer um dos períodos de referência.  

Os locais ainda não têm classificação nos termos do Regulamento Geral do Ruído pelo que o 

valor limite a aplicar é Lden≤63dB(A) e Ln≤53 dB(A).  

Ao longo do corredor, com 400 m de largura, previsto para a Linha de Muito Alta Tensão 400 

kV associada à central, não existem quaisquer recetores sensíveis. 

 

3.8.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

A duração da fase de construção está estimada em cerca de 10 a 12 meses. Para avaliar os 

impactes decorrentes da fase de obra, o EIA estimou que o nível sonoro resultante da circulação 

de camiões de transporte de equipamento à obra não ultrapasse 43 dB(A) no período diurno a 

5 m das vias de acesso. De acordo com o EIA, prevê-se impacte negativo, temporário e pouco 

significativo, mesmo para o ponto A (Monte do Arneiro), tal como no anterior projeto. 

Contudo, face ao ambiente sonoro calmo atual junto dos recetores sensíveis estudados, e em 

particular dada a proximidade do ponto A ao perímetro da central, importa garantir que a 

montagem do equipamento se restrinja ao período diurno de dias úteis, e que sejam adotadas 

medidas de boa prática durante a obra, indicadas no EIA, para que os impactes negativos não 

sejam significativos, condições a fixar na DIA.  

Para avaliar os impactes decorrentes da fase de exploração da central foram simuladas, sob 

forma de mapa de ruído, as emissões sonoras geradas pelos vários postos de transformação a 

instalar na área da central bem como pela subestação interna, e a sua propagação até aos 

recetores. Os níveis sonoros de ruído particular restringem-se ao período diurno uma vez que 

o equipamento da central só funciona enquanto há irradiação solar. A tabela seguinte resume 

os resultados obtidos. 

Para a LMAT também foram simulados os valores previstos, sendo inferiores a 13 dB(A) pelo 

que a mesma não apresentará qualquer impacte negativo nos pontos recetores estudados. 

 

Situação de 
referência 

Fase de exploração 

 Ruído 
particular da 
Central Solar 

Ruído 
ambiente 
estimado 

Pontos estudados Lden/Ln, 
dB(A) 

Ld, dB(A) Lden/Ln, dB(A) 

Ponto A (habitação Monte do 
Arneiro) a ≈250m do PT mais 
próximo e a 2310m da LMAT 

39/32 42 42/32 

Ponto B (parque de merendas da 
Ribª da Venda) a ≈600m do PT 
mais próximo e a 2960m da LMAT 

41/34 35 42/34 
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Ponto C (habitação em herdade) 
a >1400m do PT mais próximo e a 
2673m da LMAT 

40/33 25 40/33 

Para o ponto A (habitação térrea do Monte do Arneiro), o nível sonoro de ruído particular 

previsto é de 42 dB(A), superior em 9 decibel ao registado atualmente (33dB(A)), pelo que a 

emissão sonora da central será percetível. Tendo em consideração a incerteza dos resultados 

simulados em ±3-4 dB(A), LAeq,diurno poderá ser superior a 45 dB(A), podendo, assim, dar-se o 

incumprimento do critério de incomodidade no período diurno. Por esta razão, este ponto 

merece monitorização assim que a central entrar em funcionamento. 

Para os restantes pontos, mesmo tendo em conta a incerteza dos resultados, valida-se a 

conclusão do EIA de que o projeto da central solar fotovoltaica não terá impactes negativos, 

pelo que não são propostas medidas de minimização de ruído para a fase de exploração nem 

se justifica a monitorização destes pontos. 

 

3.8.3 CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer 

favorável, condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

 

3.9 SAÚDE HUMANA 

3.9.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

No capítulo dedicado à "Saúde Humana" o estudo de impacte ambiental apresenta uma 

caraterização sumaria do perfil de saúde da população da área de intervenção e influência do 

projeto, assim como as estruturas de cuidados de saúde existentes. 

Refere os principais indicadores sociodemográficos, de morbilidade e fatores ambientais 

determinantes de saúde. Destaca-se o elevado índice de envelhecimento, baixa taxa de 

natalidade e doenças do aparelho circulatório. 

Nos fatores ambientais, o estudo carateriza o clima, qualidade do ar, qualidade da água e 

saneamento e o ambiente sonoro. 

 

3.9.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

O fator Saúde Humana pode ser influenciado pelos impactes associados a outros fatores 

analisados na EIA, nomeadamente: clima, Alterações Climáticas e Qualidade do Ar; Recursos 

Hídricos; Socio-economia e Ambiente Sonoro. 

Na fase de construção haverá um aumento da emissão de poeiras e do nível do ruído. Os 

impactes na qualidade do ar e no ambiente sonoro não terão efeitos negativos significativos 

junto das populações. 

Durante a fase de exploração os impactes negativos para a saúde humana resultam da 

exposição a campos eletromagnéticos. No projeto não é expectável a existência de risco para a 

saúde humana e das populações face é exposição aos campos eletromagnéticos. 

No entanto, nesta fase devemos considerar o " risco percebido" face à exposição aos campos 

eletromagnéticos. Este risco pode acarretar potências consequências psicossociais negativas 

para a saúde humana das populações mais vulneráveis. 
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Na fase de desativação, surgem os mesmos impactes negativos para a saúde humana. Estes 

impactes são pouco significativos, temporários e reversíveis, visto que as populações mais 

próximas têm distância razoável ao local. 

Como impactes positivos para a saúde humana e das populações, destacam- se o aumento 

temporário de postos de trabalho, estímulo à economia local, do contributo para a 

descarbonização e a diminuição do efeito de estufa. 

Não é expetável a existência de impactes negativos na resposta de cuidados de saúde à 

população. 

No que diz respeito aos impactes na saúde humana o EIA cumpre o disposto no Dec. Lei nº 152-

B/2017 de 11 de dezembro. Apresenta uma descrição sumária da intervenção, da identificação 

e avaliação de impactes positivos e negativos, bem como as medidas de gestão ambiental a 

evitar, minimizar ou compensar os impactes negativos. 

A mais importante exposição ambiental será aos campos eletromagnéticos emitidos, sendo 

este o principal impacte a considerar na saúde humana e das populações. No entanto os dados 

previsíveis para os mesmos cumprem com os valores estabelecidos. 

No entanto além da monitorização de possíveis queixas das populações, deverão ser realizadas 

sessões de esclarecimento e informação para minimizar o "risco percebido". Assim como o 

acompanhamento de eventuais consequências psicossociais negativas. 

 

3.9.3 CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer 

favorável, condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

 

3.10 ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

3.10.1 CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

O descritor alterações climáticas inclui as vertentes de mitigação das alterações climáticas e 

adaptação às alterações climáticas. 

Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência teve por base os seguintes 

instrumentos estratégicos para o setor das alterações climáticas. 

O Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 (RNC2050), aprovado pela Resolução do 

Conselho de Ministros (RCM) n.º 107/2019, de 1 de julho, que explora a viabilidade de 

trajetórias que conduzam 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. 

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 como referencial a adotar para efeitos de implementação de eventuais 

medidas de minimização dos impactes a ter em conta em função da tipologia do projeto. 
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Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência teve por base os seguintes 

instrumentos estratégicos. 

A Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela RCM 

n.º 56/2015, de 30 de julho, que constitui o instrumento central da política de adaptação em 

alterações climáticas. 

O Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela RCM n.º 

130/2019 de 2 de agosto, 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 a 

prevenção de incêndios rurais, implementação de técnicas de conservação e melhoria da 

fertilidade dos solos, implementação de boas práticas de gestão de água na agricultura, 

indústria e no setor urbano, 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 como referencial a adotar 

para efeitos de implementação de eventuais medidas de minimização dos impactes, a ter em 

conta em função da tipologia do projeto. 

 

3.10.2 AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na vertente mitigação, o EIA 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 e da Linha Elétrica associada, considerando 

pouco significativo o seu impacto. Outro impacte identificado está associado aos trabalhos de 

desmatação e decapagem na área afeta ao projeto com a perda de capacidade de sequestro de 

carbono (24,4 mil tCO2). O proponente destaca que o projeto terá um balanço de carbono 

positivo, comparando as emissões de CO2 para a atmosfera evitadas durante os 30 anos de 

funcionamento da central, versus a perda de sumidouro com a eliminação do coberto vegetal. 

Estas estimativas foram calculadas considerando o valor de captura de carbono de biomassa 

acima do nível do solo para o eucalipto, pinheiro bravo e sobreiro, cerca de 18 mil, 27 mil e 20 

mil toneladas de carbono, respetivamente, em 1.000 ha durante um ano, tendo como 

referência o ano de 2010. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão ao produzir anualmente cerca de 248 GWh, evitará a 

emissão de 83.340 tCO2, comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a 

emissão de 50.280 tCO2, relativamente à produção a partir de gás natural. Apesar de ter sido 

calculada a estimativa de emissões de CO2 evitadas com a implementação do projeto, não 

foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do 

projeto. 

Também foi identificado, como um impacte negativo decorrente do projeto, a emissão de 

hexafluoreto de enxofre (SF6), um gás fluorado com efeito de estufa, com elevado Potencial de 

Aquecimento Global (PAG). A este respeito, verifica-se que o volume de SF6 contido nos 

equipamentos tipo disjuntor das celas de média tensão é de 125 kg (13,695 litros) e a taxa de 

fugas é inferior a 0,1% por ano. Os equipamentos possuem sistema de deteção de fugas - 

nomeadamente um indicador de pronto-para-serviço que mede a densidade do gás no interior 

do invólucro metálico, o que se considera relevante. 

A adoção do Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas e a implementação do Plano de 

Compensação de quercíneas destruídas, com um fator de compensação de 1,25 face ao número 

de árvores a abater são medidas relevantes para a recuperação da perda de capacidade de 
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sumidouro de CO2, associada à desmatação/decapagem das áreas a intervencionar. A presença 

de vegetação espontânea resultante da manutenção do solo natural e a não impermeabilização 

da área de implantação dos módulos fotovoltaicos também são medidas positivas a adotar. 

Na vertente adaptação, o EIA realizou a caracterização climatológica da região onde se insere 

o projeto com base nos dados das normais climatológicas da Estação Climatológica de Alvega. 

Para além da análise dos registos históricos o EIA recorreu aos dados e instrumentos existentes 

no âmbito da Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas (EMAAC) de Castelo 

de Vide, que contém as projeções climáticas ao nível local elaborada no âmbito do Projeto 

ClimAdaPT.Local e ao Portal do Clima, em http://portaldoclima.pt, que disponibiliza as 

anomalias de diversas variáveis climáticas (temperatura, precipitação, intensidade do vento, 

entre outras) face à normal de referência de 1971-2000, para os seguintes períodos 2011-2040, 

2041-2070, 2071-2100. Estes 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). 

De acordo com os cenários de emissão do IPCC, RCP 4.5 e RCP 8.5, verifica-se que as principais 

alterações climáticas projetadas para o final do século apontam para um aumento da 

temperatura média anual, em especial das máximas, uma diminuição da precipitação média 

anual e aumento dos fenómenos extremos de precipitação, sendo os principais impactes o 

aumento da frequência e intensidade das secas, o aumento do risco de incêndio, as cheias e 

inundações. 

 

3.10.3 CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de parecer 

favorável, condicionado às disposições contidas no final deste parecer. 

 

4. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Relativamente à possibilidade de se proceder a nova Consulta Pública, prevista no n.º 5 do 

artigo 16º do diploma de AIA, a autoridade de AIA considerou haver necessidade de repetição 

desta formalidade, uma vez que a solução preconizada de alteração do projeto apesar de se 

encontrar dentro da área de estudo anteriormente submetida a consulta pública, afeta novas 

zonas fora da área de implantação do projeto anteriormente avaliado, a referida consulta 

decorreu durante 10 dias úteis, de 7 a 21 de junho de 2021. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 10 exposições das seguintes entidades 

e particulares: 

 ANAC – Autoridade nacional de Aviação Civil  

 Junta de Freguesia de Comenda 

 Arquivo Digital e Imaterial de Comenda 

 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável  

 6 Cidadãos 

A ANAC refere que emitiu anteriormente parecer favorável relativo ao presente projeto, o qual 

se encontra referido no Relatório Síntese.  

Reitera o parecer anteriormente emitido, salientando que, caso se verifique alguma das 

condições definidas no ponto 3.1 da Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de 
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maio, (CIA 10/03 - Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação), 

deverá ser instalada balizagem aeronáutica de acordo com o descrito na mesma CIA 10/03, em 

particular no que diz respeito à Linha Elétrica de Muito Alta Tensão.  

Salienta, ainda, que na fase de montagem e de desativação do projeto em referência, no caso 

de serem utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são 

considerados obstáculos à navegação aérea e deverão ser balizados de acordo com o previsto 

na citada CIA 10/03. 

A Junta de Freguesia de Comenda considera o seguinte: 

 A localização da área 4 (Alto do Vale de Tocos) apresenta um impacte visual muito 

negativo para o Parque de Merendas da Ribeira da Venda (ponto de interesse 1), sendo 

que aquele parque de lazer é bastante frequentado durante todo o ano e tem um 

grande valor turístico para a região; 

 A referida área também apresenta um impacte visual negativo para o Santuário Nossa 

Senhora das Necessidades (ponto de interesse 2) uma vez que fica situado no campo 

visual do mesmo; 

 É ainda de referir que naquela área (área 4) o terreno apresenta uma morfologia com 

uma inclinação acentuada, pelo que a remoção do coberto vegetal vai aumentar 

bastante o risco de erosão do solo;  

 O estudo efetuado pela empresa GISTREE, para identificação de locais potenciais para 

a instalação de painéis solares na Herdade Vale do Grou apresenta um impacte 

bastante negativo, quer ao nível visual quer ao nível da fase de construção 

(movimentação de máquinas); 

 Uma das áreas identificadas fica situada no limite das habitações da localidade da 

Comenda e junto ao Lar Nossa Sra. Das Necessidades;  

 A reformulação do Projeto continua a não contemplar qualquer Projeto Complementar 

Compensatório para a Comunidade sendo que os benefícios diretos para a Freguesia 

da Comenda, que possam resultar do projeto, são praticamente nulos.  

 Não está previsto no projeto a obrigatoriedade da empresa que irá explorar a 

instalação, possuir Sede Fiscal no Concelho de Gavião bem como a possibilidade de 

instalação de escritórios e oficinas de manutenção na Freguesia da Comenda ou no 

próprio Concelho de Gavião.  

Assim, face ao exposto, considera que os aspetos negativos para a Freguesia da Comenda são 

muito superiores aos benefícios que são mencionados no projeto em avaliação. 

O Arquivo Digital e Imaterial de Comenda refere o seguinte; 

 Na anterior Consulta Pública em que o Arquivo Digital se pronunciou a respeito dos 

impactes do Projeto em avaliação, juntamente com outras entidades e particulares, 

foram suscitadas algumas questões técnicas, sinalizados os mais significativos impactes 

negativos e avançadas inúmeras sugestões e medidas compensatórias que tinham 

fundamentação suficiente pelo menos para serem devidamente ponderadas e algumas 

delas eventualmente tomadas em consideração na reformulação do Projeto; 

 Alguns dos pontos identificados pelos intervenientes na Consulta Pública foram 

igualmente corroborados pela Comissão de Avaliação, que para além daqueles 

identificou ainda outras falhas graves na imprecisa avaliação dos Sistemas Ecológicos e 

respetivos impactes económico-ambientais resultante do desmatamento de 
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povoamentos florestais autóctones protegidos (quercíneas), bem como potenciais 

violações à lei, tendo em conta a identificação incorreta dos povoamentos florestais 

percorridos por incêndios ao longo do tempo; 

 Não é apresentada qualquer localização alternativa consistente, ou estudo 

comparativo que demonstre ser esta a melhor localização e com o menor impacte 

global para a implantação do projeto, inserido numa área de património natural, 

particularmente sensível e frágil. 

Considera que o Promotor optou simplesmente por fazer uma reformulação cirúrgica do 

projeto, que se pode resumir a um aumento da potência dos módulos fotovoltaicos, reduzindo 

assim número de painéis total em cerca de 20% e relocalização da Área 2 inicial do Alto das 

Bicas para uma nova Área 4 no Alto do Vale dos Tocos, na Herdade do Vale do Grou (confinante 

com a Herdade do Polvorão) e mais afastada da CFV, o que obriga a aumentar, ainda que 

ligeiramente, a área total para os 294 ha. 

Refere que apesar disso a nova Área 4 de implantação tem mais 23% área ocupada por painéis, 

o que dado a sua maior potência equivale apenas a um aumento marginal de 2.3% no seu 

número de módulos, face à Área 3, anteriormente consignada no projeto, segundo a descrição 

das alterações introduzidas no Relatório Síntese da reformulação do Projeto. 

Menciona que a nova localização (Área 4) tem um declive e exposição visual para o Parque de 

Merendas da Ribeira da Venda, entre outros (o Santuário de Nª Srª das Necessidades e os 4 

povoados principais da Freguesia de Comenda), consideravelmente mais elevados, segundo a 

carta de sensibilidade visual disponibilizada. 

Relativamente ao acentuado declive e proximidade da principal linha de água da Freguesia – 

Ribeira da Venda, seria relevante avaliar qual o impacte daquela nova relocalização (Área 4) no 

Estudo Hidrológico e Hidráulico, contudo o mesmo não contempla aquela localização, 

centrando-se unicamente nos impactes da anterior. 

Refere que os problemas já devidamente sinalizados serão significativamente agravados na 

Área 4, proposta como alternativa, a qual também não foi objeto daquele tipo de estudo, na 

reformulação do Projeto. Considera que a nova localização (Área 4), parece ter tido como único 

propósito contornar a questão legal imposta pelo DL n.º 155/2004 de 30 de Junho e 

devidamente sinalizada no relatório da CA, segundo o qual ficam vedadas, por um período de 

25 anos, quaisquer alterações do uso do solo em áreas ocupadas por povoamentos de sobreiro 

ou azinheira que tenham sido percorridas por incêndio. Para os restantes povoamentos 

florestais o período é de 10 anos. 

Contudo, como o comprovam as Figuras 1 e 2 do mapa de área ardida no parecer em anexo, 

toda aquela área de implantação ardeu entre 2000-2008, e mais concretamente no grande 

incêndio em 2003. Assim sendo, refere que as áreas afetas a povoamento florestal de 

quercíneas quer seja em povoamento disperso ou montado terá de ser preservado e 

consequentemente excluído de qualquer intervenção no âmbito do projeto. 

Refere que a avaliação precisa das áreas inelegíveis não deve ter por base uma análise 

meramente administrativa da ocupação dos solos, recorrendo aos Planos Municipais de Defesa 

da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) por poderem estar desatualizados, em vez disso e como 

preconiza o Relatório da CA deve ser reconfirmado em vistoria técnica in loco, por entidade 

certificada independente. 

Assim, mantendo-se praticamente inalterados os pressupostos iniciais e estrutura central do 

projeto na sua versão reformulada, considera que o mesmo não só mantém grande parte dos 

significativos impactes apontados no Relatório da CA, como a solução encontrada relativa à 
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Área 4, pese embora consiga contornar o regime legal em vigor, acresce os impactes negativos 

de diversos planos, agravando ainda mais alguns dos impactes inicialmente identificados, como 

ficou demonstrado. 

Para além disso, refere que um fator negativo adicional que não foi devidamente ponderado 

na reformulação nem no projeto inicial e que merece a maior reserva, diz respeito ao potencial 

risco de incêndio acrescido face ao aumento expectável da temperatura local, junto aos painéis, 

numa zona de implantação rodeada por povoamento florestal densa e temperaturas máximas, 

cada vez mais estremas, atravessadas por múltiplas linhas de alta e muito alta tensão, por 

exemplo ao longo da estreita estrada EM532. 

Por último, refere que nenhuma das mais de 15 medidas propostas, entre sugestões, 

alternativas ou medidas de mitigação e contrapartidas, apesar de devidamente fundamentadas 

e equilibradas, em resultado da Consulta Púbica, ter recebido acolhimento na Reformulação do 

projeto. Donde se conclui que, para além de poucos proprietários diretamente envolvidos na 

concessão das suas propriedades privadas nos próximos 30 anos de exploração privada, não é 

possível reconhecer no projeto qualquer mérito ou mais-valias pública concretas para o bem-

comum da Freguesia, sua População e preservação do seu Património Natural, bem pelo 

contrário. 

Assim, e até que sejam expressamente consideradas e mitigadas todas as questões pertinentes 

levantadas, considera que o parecer da Comissão de Avaliação e das entidades envolvidas, 

como pelas Câmara Municipal de Gavião e Junta de Freguesia da Comenda, aponte no mesmo 

sentido desfavorável do Relatório de Avaliação anterior. 

A Zero menciona o seguinte:  

 É referido no EIA que a área de implantação do projeto encontra-se fora de qualquer 

Área Classificada, situando-se a cerca de 5 km do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) 

Nisa/Lage da Parta (PTCON0044), no entanto terá associado uma Linha Elétrica de 

Muito Alta Tensão (400kV), localizada em área sensível. 

O corredor da Linha Elétrica sobrepõe-se parcialmente, no extremo norte, com o Sítio 

de Interesse Comunitário (SIC) Nisa/Lage de Prata (PTCON0044), incluído no Sistema 

Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 

24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

É ainda referido que, de acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de 

projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia 

elétrica (ICNB, 2010) a área de estudo não se sobrepõe a qualquer área crítica ou muito 

crítica para as aves. Contudo, existem na envolvente da área de estudo, áreas críticas e 

muito críticas para as aves, como a águia de Bonelli ou a cegonha-negra. 

É preocupante o acréscimo de uma nova Linha de Muita Alta Tensão com forte impacte 

na área classificada, assim como fora da área classificada, dado que é referido que a 

maioria dos movimentos de aves de rapina e outras planadoras foram registados na 

zona central do corredor da Linha Elétrica. 

A Ficha do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Nisa/Lage de Prata (PTCON0044) no 

Plano Sectorial da Rede Natura 2000, refere ao nível das orientações de gestão 

“condicionar a construção de infraestruturas”. 

 Preocupação com os problemas resultantes de fenómenos de erosão decorrentes dos 

trabalhos no terreno para a instalação da Central Solar Fotovoltaica. Embora seja 

referido que o declive é na maioria das situações inferior a 6%, não deixa de ser verdade 

que a instalação de seguidores será implementada em declives até 17%. O mesmo não 
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é impeditivo de problemas erosivos quando se encontra perante uma tipologia de 

essencialmente arenitos argilosos, areias e cascalheiras de planalto da idade do 

Cenozoico (Pliocénico e Vilafranquiano), areias, argilas, arenitos com níveis cascalheiros 

do Miocénico Superior e Pliocénico indiferenciado. A mobilização de solos poderá 

agravar fenómenos erosivos acentuados, principalmente em cabeceiras de linhas de 

água. 

 Na área de estudo existe eucaliptal, pinhal com pinheiro-bravo e pinheiro manso, 

sobreiro e azinheiro em povoamento ou não. Verificando os números que são 

apresentados, em termos de sobreiros a azinheiras previstos abater no projeto original 

e no projeto revisto, constata-se que deixa de existir intervenção em povoamento, 

contudo o abate de exemplares isolados passa dos 1366 para os 1771. 

 É referido a presença de quatro espécies RELAPE na área de estudo: Stauracanthus 

genistoides e a abrótea-de-verão (Asphodelus aestivus) apenas na área da Central Solar 

Fotovoltaica; e a azinheira e o sobreiro em ambas as áreas em estudo (Central Solar 

Fotovoltaica e Linha Elétrica). 

 É referido que a produção anual de 248 GWh, poderá reduzir o consumo anual em cerca 

de 23,2 milhões de m3/ano de gás natural ou em 34.498 ton/ano de carvão, evitando 

assim, a emissão de cerca de 83.340 ton CO2/ano comparativamente com recurso a 

carvão, e a emissão de cerca de 50.280 ton CO2/ano, considerando que o combustível 

utilizado seria o gás natural. Não se coloca em causa que o balanço final de emissões 

com a implementação de um projeto desta natureza é positivo, contudo, o mesmo não 

deveria ter em consideração a não utilização de gás ou de carvão, mas sim ser avaliado 

considerando o mix anual, situação que resulta em mais um empolamento da 

argumentação em prol da execução do projeto que não se justifica. 

A Zero considera que se trata de um projeto que tem custos ambientais, mesmo sem contar 

com os potenciais efeitos negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local, na 

afetação do regime hídrico e na facilitação da erosão do solo e ainda na artificialização de uma 

paisagem rural. 

Considera, ainda, que a avaliação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão (100 MW), e 

respetiva Linha Elétrica associada (400 kV) deverá ter sempre em atenção os impactes 

decorrentes da instalação da linha elétrica de ligação.  

Refere que quanto às linhas de ligação, será de ponderar o seu completo enterramento em 

projetos daquela natureza, de forma a não contribuir para o crescente aumento de linhas 

aéreas que vão surgindo em território nacional associados aqueles projetos. 

Considera importante avaliar o real impacte da Central Solar e da linha elétrica sobre as aves, 

o que não é claro, nomeadamente no que se refere ao efeito cumulativo face a eventuais linhas 

já existentes, medidas de minimização concretas a implementar e o respetivo procedimento de 

monitorização. 

A ZERO considera que os aspetos atrás referidos carecem de aprofundamento em sede de 

Avaliação de Impacte Ambiental. 

Considera, ainda, contraproducente a adoção de iniciativas que visam a substituição de coberto 

florestal e que procurem “arrelvar” o território com a construção de parques solares 
fotovoltaicos no cumprimento de metas de produção de renováveis, de forma indiscriminada, 

artificializando áreas rurais com relevantes funções de fornecimento de serviços de 

ecossistema. 
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Por fim, refere que é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e 

industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo 

a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir 

significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas no transporte da 

energia por ela produzida. Assim, esta deverá ser a forma privilegiada de utilização fotovoltaica 

e na qual se deve apostar em primeiro lugar. 

Um cidadão refere o seguinte: 

 A eliminação da área 2 de implantação de módulos definida no "Anexo 2.48 - 

Implantação dos Projetos Versão Alterada e Versão EIA_compressed" não resolve, por 

si só, o problema da anterior reprovação do projeto.  

 O local escolhido é caracterizado por inúmeras condicionantes cujo novo layout não 

resolve na totalidade, impactando consideravelmente a fauna e flora local. As 

plantações de sobreiros não parecem ter sido suficientemente acauteladas no projeto. 

A quantidade de árvores cujo abate será necessário, e consequente habitat para 

inúmeras espécies, é de enorme magnitude. Diz a página 10 do EIACSF_1 que apenas 

"60,4 ha serão efetivamente ocupados pelos painéis solares". Não foi possível 

encontrar qualquer documento de engenharia que permita comprovar que apenas esta 

área será efetivamente utilizada.  

 Não se pode vislumbrar quaisquer características técnicas de vários equipamentos 

sendo apenas dada uma informação ligeira dos módulos a utilizar no local. O projeto 

anterior foi fornecido com informação relevante que permite analisar com detalhe o 

projeto proposto. Algo que não se entende na presente reformulação.  

 A página 42 do documento EIACSF1 refere ainda o "consequente aumento do 

investimento e impacte negativo no modelo financeiro". Ora, é sabido que qualquer 

aumento na potência nominal dos módulos conduz a diversas otimizações tais como a 

redução do tamanho das strings, utilização mais eficiente do espaço, menos custos em 

cablagens. Não é referido deliberadamente que os módulos de 405 W já não estão 

disponíveis no mercado e é procurado desta forma condicionar a formação de uma 

opinião mais positiva pelo avaliador. A página 46 assim comprova pelo aumento em 7 

GWh a produção anual (na tarifa do lote 15, correspondente a mais 138.000 Euros de 

receita no primeiro ano de geração do parque, um valor de todo não desprezável).  

 O ponto 4.3.1.2 menciona a potência de ligação de 100 MVA, quando o ponto 4.3.1 

menciona 107,7 MVA. Várias contradições na reformulação do projeto levam a crer que 

nem todos os parâmetros possam ter sido corretamente acautelados, motivo que deve 

levar a impor condições de salvaguarda que previnam alterações.  

 A omissão de informação técnica do projeto bem como a escolha da módulos cuja 

origem e marca não podem ser determinadas, levam a crer que o promotor em causa 

pode estar a originar os módulos em fabricantes cuja matéria-prima é obtida através 

de trabalho forçado.  

 Além disso é referida a não utilização de coating nos módulos (página 47 do EIACSF1), 

o que é positivo dado não criar qualquer risco de contaminação. Deve o avaliador 

assegurar-se que o módulo final a utilizar pelo promotor não é alterado com esta 

característica.  

 A fase de operação, aparentemente, reduz a menos do que o essencial os meios de 

controlo que devem ser dispostos na central. Além do mais, parece não ser considerada 
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a degradação da vida útil e programadas ações de manutenção adequadas, que podem 

e devem ser feitas desde o momento zero do parque. 

Em suma, o projeto aparenta um nível de desenvolvimento frágil eventualmente relacionado 

com a fraca escolha do local para a implantação proposta. 

Uma cidadã refere que, apesar da reformulação, mantém a opinião negativa em relação à área 

de implantação da CSF do Polvorão: 67 % da área da central continua a ser em espaços 

florestais. 

Refere que na área de 20 km de raio que o promotor afirma ter de se localizar a Central da SE 

Falagueira, existem áreas desflorestadas e sem aptidão agrícola. 

O paralelismo de 8,5 km da linha de 400 kV com a Linha Falagueira-Estremoz prejudica 

gravemente os proprietários atravessados já sacrificados com a passagem daquela linha 

sobretudo no que se refere a plantações de eucaliptos já existentes e que terão que ser 

eliminadas.  

Considera que poderia ter sido analisado outro corredor. 

Quatro cidadãos manifestam-se contra o projeto, destacando-se as seguintes razões: 

 Impactes na biodiversidade; 

 Abate de um elevado número de quercíneas. 

 Desflorestação; 

 Ausência de benefícios diretos para as populações. 

 

5. CONCLUSÕES 

No projeto anteriormente submetido, com uma potência instalada prevista de 120 MWp, a 

avaliação incidia sobre uma área de cerca de 286 ha, dos quais 62 ha seriam ocupados por 

painéis fotovoltaicos, distribuídos por duas parcelas de terreno descontínuas, ligadas por uma 

Linha Elétrica aérea a 30 kV com 415 m, e com a instalação de uma linha elétrica aérea, com 

uma tensão de 400 kV, de ligação entre a CSF e a subestação da REN da Falagueira. 

Tendo por base o parecer da CA de janeiro de 2021, o qual concluiu que “Na globalidade, 

concluiu-se que, apesar de alguns benefícios na concretização dos objetivos energéticos 

nacionais, as várias lacunas e incongruências do EIA e aditamento, e os impactes negativos 

muito significativos, ambos identificados para o fator sistemas ecológicos mas também, ainda 

que de forma mais pontual, para os fatores paisagem e património cultural e para a análise de 

alternativas, inviabilizam o projeto na sua atual configuração”, a autoridade de AIA entendeu 

ponderar em articulação com o proponente a eventual necessidade de modificação do projeto, 

conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do supra referido diploma. 

O proponente considerou existirem soluções viáveis que permitissem reformular o projeto 

dentro da área de estudo, de modo a ultrapassar as questões identificadas. 

O Projeto reformulado da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, tal como já sucedia no Projeto 

submetido anteriormente, localizar-se-á a cerca de 3,0 km a noroeste do centro da povoação 

de Castelo Cernado, na freguesia da Comenda, concelho de Gavião, distrito de Portalegre. 

A ligação do Projeto à rede elétrica de Serviço Público (RESP) desenvolver-se-á ao longo das 

freguesias da Comenda (concelho de Gavião, distrito de Portalegre), da União de Freguesias de 

Arez e Amieira do Tejo (Concelho de Nisa, distrito de Portalegre) e da freguesia de São Matias 

(concelho de Nisa, distrito de Portalegre), ligando diretamente à Subestação da Falagueira 
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(concelho de Nisa, distrito de Portalegre), já existente, numa extensão de cerca de 13 Km, no 

que respeita a áreas sensíveis, o corredor da Linha Elétrica a 400 kV sobrepõe-se parcialmente, 

no extremo norte, com a ZEC Nisa/Lage de Prata (PTCON0044), incluída no Sistema Nacional de 

Áreas Classificadas (SNAC). 

Com a alteração do layout do Projeto, a área de implantação passou a ser de 294 ha permitindo 

uma maior área para a relocalização/instalação dos painéis, no entanto, e devido ao aumento 

de potência dos painéis (de 405Wp para 530 Wp), existiu uma redução na ocupação por painéis 

solares para 60,4 ha. 

A alteração da área de implantação do Projeto, levou a que ocorressem alterações na 

localização e número de alguns postos de transformação/inversores); na escolha de caminhos 

preferenciais; na extensão das valas de cabos e na extensão da Linha Elétrica a 30 kV e 

respetivos apoios 

A Linha Elétrica aérea a 30 kV passou de uma linha elétrica de 415 m para duas linhas elétricas 

paralelas, uma com 1.860 m e outra com 1.898 m, aumentando o número de apoios de 6 para 

20. A vala de cabos (Linha Elétrica 30 kV enterrada) terá cerca de 7.623 m, representando uma 

redução significativa relativamente ao projeto inicial (9.569 m). À semelhança do projeto 

anterior, serão utilizados apenas percursos preferenciais existentes, não estando prevista a 

abertura de acessos dedicados. 

O número total de inversores foi alterado, passando de 22 para 23 e a subestação e o edifício 

de operação e manutenção, foram ligeiramente deslocados para sul, mantendo-se na área 

inicialmente apresentada. A localização do estaleiro de apoio foi alterada para próximo do início 

do corredor de estudo da Linha Elétrica a 30 kV, uma vez que, com a alteração da localização 

do primeiro apoio da Linha Elétrica a 400 kV, ficaria sobreposto com a área de implantação. 

O traçado da Linha Elétrica a 400 kV, que fará a ligação entre a Central Solar Fotovoltaica e a 

subestação da Falagueira, mantém a sua extensão (cerca de 13 km) e o número de apoios (58), 

não tendo sido alterado o respetivo corredor de estudo. 

Atendendo aos valores e condicionantes territoriais em presença, bem como às características 

do projeto, foi considerado como determinante para a avaliação desenvolvida o fator ambiental 

Sistemas Ecológicos. 

Os principais impactes da construção da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e respetiva 

Linha Elétrica na Geologia e na Geomorfologia estão associados à fase de construção, 

nomeadamente com escavações para implantação de estruturas e movimentações pontuais de 

terras para regularização do terreno (escavação e/ou aterro), considerando-se este impacte 

como negativo, de reduzida magnitude, certo, permanente, pouco significativo e de âmbito 

local. 

Para os Solos e Uso do Solo, na fase de construção, será expectável um impacte negativo pouco 

significativo, principalmente devido à perda de solos com limitações severas à prática agrícola, 

pela instalação da Central Solar.  

Na fase de exploração, será expectável um impacte negativo significativo, devido à perda do 

uso de solo rural/florestal, para um uso de infraestruturas, pela ocupação do solo com o Projeto 

durante 30 anos. 

No âmbito da Socioeconomia, são expectáveis impactes positivos significativos, de âmbito local, 

devido ao longo período da obra (10 a 12 meses) e à elevada necessidade de mão-de-obra (100 

trabalhadores com 400 em período de pico), com efeitos ao nível da potencial geração de 

emprego na obra local e na dinâmica económica nos serviços disponibilizados, nas povoações 

mais próximas, sobretudo no ramo da restauração e alojamento. 
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Relativamente ao Ordenamento do Território, o enquadramento do Projeto no PROTA, 

encontra-se em sintonia 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 da energia solar fotovoltaica. Verifica-se sobreposição 

do Projeto nas seguintes tipologias de REN, Áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos e em Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. Nos 60,4 ha de painéis solares 

da Central Solar verifica-se a sobreposição com Classes de Espaços Naturais de Proteção e de 

Espaço Florestal do PDM de Gavião existindo uma incompatibilidade do Projeto com as ações 

e usos permitidas para estas classes, apenas ultrapassável se a revisão do PDM de Gavião 

enquadrar, especificamente, os usos do Projeto nesta tipologia de ocupação do espaço. 

Para os Sistemas Ecológicos os impactes expectáveis sobre a flora, vegetação e habitats 

decorrentes da execução da CSF de Polvorão serão essencialmente os resultantes das 

atividades de remoção da vegetação, isto é, a desarborização, a desmatação e a decapagem 

(pontual e em algumas áreas). Considera-se o respetivo impacte, negativo, direto, certo, de 

magnitude moderada e significativo. 

Para a construção da subestação considera-se que os impactes expectáveis serão negativos, 

certos, locais, de reduzida magnitude e pouco significativos, atendendo às áreas a afetar e à 

vegetação a eliminar. 

As valas de cabos desenvolver-se-ão, maioritariamente, ao longo de caminhos existentes, ao 

longo da vedação ou entre os painéis. Contudo, uma das valas de cabos que liga dois núcleos 

de painéis na Área 1, atravessa uma zona de montado de sobro, afetando 0,012 ha de montado 

de sobro. O atravessamento destas áreas não irá, no entanto, implicar o abate de qualquer 

exemplar arbóreo de sobreiro englobado no montado. O impacte resultante da instalação das 

valas de cabos nesta zona será negativo, permanente, direto, de reduzida magnitude e pouco 

significativo, pois não afetará exemplares de sobreiro no montado, embora implique a remoção 

do sobcoberto herbáceo do montado, contudo, será expectável a sua recuperação. 

A instalação da linha de ligação de 30 kV dará origem a um impacte negativo, permanente, 

direto, de reduzida magnitude, uma vez que cada apoio ocupará uma área reduzida e pouco 

significativo a significativo no caso da afetação de áreas de montado de sobro, no que à 

avifauna diz respeito os impactes gerados são negativos e significativos, dado que o efeito 

barreira será mais acentuado. 

Relativamente à Linha Elétrica de Muito Alta tensão (LMAT) a 400 kV, os impactes expectáveis 

decorrerão sobretudo da remoção da vegetação, da decapagem do terreno e da abertura de 

caboucos para instalação dos apoios, serão negativos, permanentes, nas áreas de instalação 

dos apoios, de reduzida magnitude, e pouco significativos a significativos quando há afetação 

de áreas de plantação de sobreiro e montado de sobro (habitat 6310). 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para as áreas 

das plataformas de edifícios, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora, 

destacando-se algumas espécies RELAPE confirmadas na área da Central Solar Fotovoltaica de 

Polvorão. O impacte gerado será então negativo, de média magnitude e significância, pois 

tratam-se de espécies RELAPE pouco comuns. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão prevê o abate de arvoredo disperso (1.791 quercíneas 

isoladas), bem como o abate de alguns exemplares em povoamento (18 exemplares) e afetação 

de outros (23 exemplares) para instalação da linha elétrica de 400 kV. Por se tratarem de 

exemplares em povoamento, considera-se que o impacte expectável será negativo, muito 

significativo, contudo, este impacte poderá ser minimizável se forem relocalizados os apoios da 
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linha para locais/clareiras desprovidos de quercíneas evitando-se assim a afetação direta e 

indireta de quercíneas. 

O impacte associado ao abate das quercíneas isoladas será negativo, irreversível, significativo 

a muito significativo, e de magnitude elevada a muito elevada, uma vez que se tratam de 

espécies protegidas e muito significativo, atendendo ao número de exemplares a abater. Está 

prevista a compensação pelo abate de sobreiros e azinheiras isolados (num total de 1.791 

indivíduos), multiplicada por um fator de 1,25 vezes, face ao número de árvores afetadas, 

resultando esta medida na plantação de 2.238 árvores. Esta compensação deverá ocorrer por 

adensamento de áreas de povoamento presentes dentro da Central e instalação de cortinas 

arbóreas. 

Há ainda a considerar a tipologia de quercíneas em povoamento sendo que o respetivo abate 

carece da obtenção da correspondente Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP), 

a qual será emitida pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática e pelo Ministro que tutela a 

obra. Considera o ICNF/DRCNF Alentejo que o impacte associado ao abate de quercíneas em 

áreas de povoamento configura um impacte negativo, muito significativo e de magnitude 

elevada, atendendo ao tipo de povoamento florestal em causa. 

Relativamente à Paisagem, considera-se que o Projeto é gerador de impactes negativos de 

várias magnitudes e significâncias, no caso da Central Fotovoltaica, pela sua dimensão, e sendo 

a componente do Projeto com maior relevo, em termos de impacte negativo, quer ao nível 

estrutural quer ao nível visual, mas, sobretudo, ao nível estrutural. A sua construção determina, 

de forma irreversível/permanente a perda física de valores/atributos visuais naturais numa 

área muito significativa de cariz silvícola substituindo-os por um “manto” de painéis solares, 

quase de forma contínua, que, no caso da eliminação dos exemplares de sobreiros e azinheiras, 

se revela como um impacte muito significativo ao nível estrutural e de perda de valor natural. 

Desta transformação decorre, consequentemente, a médio prazo, 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.  

Em termos de Impactes Cumulativos, considera-se que o Projeto constitui um impacte 

significativo em termos de artificialização visual da Paisagem determinado pela Linha Elétrica 

Aérea a 400kV. 

Quanto ao Património, a implementação do projeto da central fotovoltaica implica, na fase de 

construção, um conjunto de ações passíveis de provocar impactes negativos, definitivos e 

irreversíveis sobre ocorrências inventariadas na AID e eventuais vestígios arqueológicos 

inéditos. O projeto da LE de ligação entre a CSF e a subestação REN de Falagueira tem 

subjacentes idênticas ações geradoras de impactes, relacionadas com a execução do Projeto e 

o funcionamento da obra. 

Relativamente ao Ambiente Sonoro, durante a fase de construção a emissão de níveis sonoros 

devido às atividades ruidosas características desta fase, como a utilização de maquinaria, 

circulação de camiões e operações de escavação, produzirá Impactes negativos. 

O projeto não terá, na fase de exploração, impactes negativos significativos. 

No que respeita à linha elétrica, ocorreram impactes negativos, embora pouco significativos e 

de magnitude reduzida, em face das distâncias aos recetores sensíveis identificados. 

Relativamente ao fator Alterações Climáticas foi identificado 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 e da Linha Elétrica associada, 
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considerando pouco significativo o seu impacto. Outro impacte identificado está associado aos 

trabalhos de desmatação e decapagem na área afeta ao projeto com a perda de capacidade de 

sequestro de carbono (24,4 mil tCO2). 

O projeto terá um balanço de carbono positivo, comparando as emissões de CO2 para a 

atmosfera evitadas durante os 30 anos de funcionamento da central, versus a perda de 

sumidouro com a eliminação do coberto vegetal. Estas estimativas foram calculadas 

considerando o valor de captura de carbono de biomassa acima do nível do solo para o 

eucalipto, pinheiro bravo e sobreiro, cerca de 18 mil, 27 mil e 20 mil toneladas de carbono, 

respetivamente, em 1.000 ha durante um ano, tendo como referência o ano de 2010. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão ao produzir anualmente cerca de 248 GWh, evitará a 

emissão de 83.340 tCO2, comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a 

emissão de 50.280 tCO2, relativamente à produção a partir de gás natural. Apesar de ter sido 

calculada a estimativa de emissões de CO2 evitadas com a implementação do projeto, não 

foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do 

projeto. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas diversas 

preocupações sobre o projeto, algumas coincidentes com as identificadas pelas entidades que 

integram a CA. A Autoridade nacional de Aviação Civil emite parecer favorável, salientando, 

ainda, que na fase de montagem e de desativação do projeto em referência, no caso de serem 

utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são 

considerados obstáculos à navegação aérea e deverão ser balizados. A Junta de Freguesia da 

Comenda refere um conjunto de preocupações relacionadas com os fatores Recursos Hídricos, 

Património Cultural, Paisagem e Sistemas Ecológicos, considerando que os aspetos negativos 

para a Freguesia da Comenda são muito superiores aos benefícios que são mencionados no 

projeto em avaliação. O Arquivo Digital e Imaterial da Comenda conclui que até que sejam 

expressamente consideradas e mitigadas todas as questões pertinentes levantadas, considera 

que o parecer da Comissão de Avaliação e das entidades envolvidas, como pela Câmara 

Municipal de Gavião e Junta de Freguesia da Comenda, aponte no mesmo sentido desfavorável 

do Relatório de Avaliação anterior. A Zero considera que se trata de um projeto que tem custos 

ambientais, mesmo sem contar com os potenciais efeitos negativos que a instalação pode 

induzir na biodiversidade local, na afetação do regime hídrico e na facilitação da erosão do solo 

e ainda na artificialização de uma paisagem rural. Considera, ainda, contraproducente a adoção 

de iniciativas que visam a substituição de coberto florestal e que procurem “arrelvar” o 
território com a construção de parques solares fotovoltaicos no cumprimento de metas de 

produção de renováveis, de forma indiscriminada, artificializando áreas rurais com relevantes 

funções de fornecimento de serviços de ecossistema. 

Assim, face aos impactes positivos identificados e tendo em consideração que os impactes 

negativos acima referidos podem ser na sua generalidade suscetíveis de minimização e de 

compensação, a Comissão de Avaliação propõe a emissão de parecer favorável ao projeto da 

“Central Solar Fotovoltaica de Polvorão”, em fase de projeto de execução condicionado ao 

cumprimento das medidas de minimização e compensação, dos planos de acompanhamento 

ambiental da obra e recuperação das áreas intervencionadas, e dos programas de 

monitorização mencionados de seguida neste parecer. 
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6. CONDICIONANTES, ELEMENTOS A APRESENTAR, MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO, MEDIDAS 
DE COMPENSAÇÃO E PLANOS DE MONITORIZAÇÃO 

CONDICIONANTES 

1. Obtenção de uma Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) referente ao abate 

de quercíneas em área de povoamento de sobreiro e/ou azinheira. 

2. Assegurar a preservação das quercíneas existentes nas áreas de povoamento de eucalipto 

e de povoamento de pinheiro bravo e manso, cujos PAP sejam superiores a 80 cm. 

3. Salvaguardar a integridade física de todos os exemplares de quercíneas, em bom estado 

sanitário e vegetativo, existentes na área de intervenção do projeto e que não serão objeto 

de pedido de abate. Para o efeito deverão todas as infraestruturas e equipamentos 

previstos no projeto salvaguardar um polígono com dimensão correspondente ao dobro 

do raio da copa das quercíneas existentes, projetado no solo, medido a partir do tronco, 

para as árvores adultas e polígono com quatro metros de raio medido a partir do tronco 

das árvores jovens quando o raio da copa assuma dimensão inferior a um metro - esta 

medida destina-se a salvaguardar inclusivamente o sistema radicular do referido arvoredo, 

que goza de regime específico de proteção legal. 

4. Acomodar maior número de exemplares sobreiros e azinheiras existentes, em mancha ou 

isolados considerando as suas características associadas ao seu porte e estado 

fitossanitário, para PAP superiores a 30cm. Os referidos exemplares deverão ser integrados 

na Estrutura Verde e observar o conjunto de orientações previstas no Projeto de Integração 

Paisagística da Central Solar de Polvorão. Os mesmos devem ser devidamente identificados 

no PIP a apresentar. 

5. Solicitar autorização para abate das quercíneas previstas abater no âmbito do presente 

projeto. 

6. Solicitar autorização para o abate de povoamentos de eucalipto e de pinheiro bravo 

prematuros, de acordo com o previsto no Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio. 

7. Solicitar o levantamento das proibições constantes do Decreto-Lei nº 55/2007, de 12 de 

março (na sua redação atual), conjugado com o Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio 

(na sua atual redação), no caso das áreas de povoamentos florestais percorridos por 

incêndios; 25 anos para o caso dos povoamentos de sobreiro e/ou azinheira e de 10 anos 

para as restantes espécies. 

8. Assegurar a salvaguarda de todas as linhas de água, incluindo linhas de água que secam 

temporariamente, devendo todas as infraestruturas e equipamentos previstos no projeto 

garantir um distanciamento de 10 m medidos a partir do limite exterior da galeria ripícola, 

para ambas as margens, onde está interdita a instalação de painéis fotovoltaicos, bem 

como qualquer mobilização do solo. 

9. Relocalizar os apoios das Linhas Elétricas a 30 kV e da Linha de Muito Alta Tensão a 400 kV 

que incidem sobre quercíneas de forma a evitar a afetação das mesmas. 

10. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto 

para todos os elementos patrimoniais que vierem a ser identificados/confirmados no 

âmbito da prospeção e avaliação arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar em 

Fase Prévia ao Licenciamento, compatível com a sua conservação no decurso da obra. 

11. Garantir a não afetação da ocorrência OP 11 – Sepultura da Urra. A vegetação que envolve 

a sepultura só poderá ser removida de acordo com o determinado no Plano de Salvaguarda 
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Patrimonial. 

12. Garantir a salvaguarda da integridade física e visual das OP.s 17, 20 e 21. 

13. Garantir a salvaguarda da integridade física e visual permanente (durante a fase de obra e 

de exploração) das OP.s 24 e 25 através da delimitação de uma área de proteção a propor 

com base nos limites estabelecidos para a área de sensibilidade arqueológica da OP 

24. Interditar a passagem de maquinaria/veículos pesados afetos à obra ou de cabos 

enterrados em valas na área delimitada pelas OP.s 24 e 25. 

14. Assegurar a salvaguarda da integridade física e visual da OP 19 – Ponte antiga de pedra 

sobre a Ribeira da Venda. 

15. Assegurar, nas Área 1, 3 e 4, uma largura suficiente para acomodar a cortina arbóreo-

arbustiva ao longo de toda a N532 e M1016, dado não ter sido assegurada largura 

suficiente para a sua implementação no âmbito do Plano de Integração Paisagística. 

16. Exclusão de área de painéis na face da elevação existente na Área 4 exposta à Praia Fluvial 

da Ribeira da Venda. 

ELEMENTOS A APRESENTAR PRÉVIOS AO LICENCIAMENTO 

Além de todos os dados e informações necessários à verificação do cumprimento das exigências 

da decisão sobre o projeto, devem ser apresentados à autoridade de AIA, para apreciação e 

pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Layout da Central Fotovoltaica, da Linha de Muito Alta Tensão a 400 kV e das Linhas 

Elétricas a 30 kV que integrem e traduzam o cumprimento das Condicionantes e das 

Medidas de Minimização. 

2. Cópia da Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP). 

3. Plano de Compensação das Quercíneas cujos abates forem eventualmente autorizados. 

4. Plano de Salvaguarda Patrimonial com proposta de salvaguarda e valorização da ocorrência 

patrimonial – OP 11 – Sepultura da Urra. 

5. Plano de Salvaguarda Patrimonial com proposta de salvaguarda da ocorrência patrimonial 

– OP 24 – Ribeira da Venda 1. 

6. Manifesto de abate, desramação e circulação de madeiras e coníferas, conforme o previsto 

no Decreto-Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, na sua redação atual. 

7. Plano de acessos e de localização do estaleiro principal. 

8. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado, que deverá integrar o 

Caderno de Encargos da Obra da CSF e da LE, todas as medidas referentes ao Património, 

bem como a Carta de Condicionantes a qual deve incluir também todas as áreas a 

salvaguardar, com a implantação e identificação de todas as ocorrências patrimoniais 

inventariadas; na fase obra a Carta de Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a 

cada empreiteiro. 

9. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de projeto (CSF e LE) de acesso 

interdito e com visibilidade nula, incluindo a posição dos apoios no solo, das áreas 

destinadas aos novos acessos ou daqueles que são previstos melhorar, dos estaleiros e 

depósitos temporários, caso estes locais se encontrem fora das áreas já prospetadas 

sistematicamente; Em conformidade com os resultados, apresentar as Fichas da 

Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas, quadro síntese com a distância 
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das ocorrências inventariadas relativamente às componentes de projeto e a avaliação de 

impactes (tendo em conta a implementação do Projeto e a real afetação provocada pela 

materialização das várias componentes de obra); Mediante os resultados obtidos deverão 

ser equacionadas as medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências 

detetadas que possam sofrer afetação, as quais deverão ser previamente submetidas à 

análise e aprovação da Tutela do Património Cultural. 

10. Proceder à delimitação do traçado da Via antiga - OP 25 – Ribeira da Venda 2. Em função 

dos resultados deve ser alterado o layout do projeto (das distintas componentes do projeto 

como seja valas de cabos, painéis fotovoltaicos, acesso interno e/ou valas de cabos de 

modo a evitar a afetação deste elemento patrimonial). 

11. Cartografia à escala 1:25000 e 1:5000, atualizada e com a legenda corrigida, com a 

implantação das ocorrências patrimoniais e a identificação das condições de visibilidade do 

terreno das áreas objeto de prospeção. 

12. Informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo ESRI shapefile), 

designadamente com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais 

inventariados. 

13. Apresentar, - tendo em vista a proteção do enquadramento paisagístico e das perspetivas 

de contemplação dos elementos patrimoniais inventariados no PDM de Nisa, Niza (OP.s 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15), - a retificação da localização dos apoios P25, 26, P27, P28 

e P29 da nova linha, os quais devem alinhar-se com os apoios da linha existente, ou seja, 

os novos apoios e os existentes devem ficar num mesmo plano, devendo este ser 

perpendicular ao plano que contém a diretriz da linha. 

14. Proposta de Projeto de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão. 

15. Comprovativo da submissão do relatório de trabalhos arqueológicos, para aprovação da 

Tutela do Património Cultural, dos trabalhos, ações e estudos realizados. 

PLANO DE INTEGRAÇÃO PAISAGISTICA 

1. Projeto de Integração Paisagística da Central Solar de Polvorão, com base no Plano 

apresentado no EIA, mas devendo introduzir várias correções e seguir as seguintes 

orientações para a sua fase de conceção em consonância com as alterações a introduzir no 

layout da Central: 

i. Deve ser elaborado na qualidade de Projeto de Execução e, como tal, nele deve 

constar todas as peças escritas e desenhadas necessárias à empreitada. Deve constar, 

como peças escritas, a Memória Descritiva e Justificativa, Caderno de Encargos, Mapa 

de Quantidades e Plano e Cronograma de Manutenção. Das peças desenhadas devem 

fazer parte ao Plano Geral, o Plano de Plantação e o Plano de Sementeiras necessárias 

à correta execução do projeto e Plano de Gestão da Estrutura Verde para a Fase de 

Exploração por um período mínimo de 10 anos; 

ii. Deve ser elaborado por uma equipa multidisciplinar que integre especialistas em 

Paisagem (arquiteta/o paisagista), em fitossociologia, em engenharia natural e em 

biologia entre outros, se pertinente, devendo os mesmos estarem reconhecidos no 

PIP; 

iii. O PIP deve apenas contemplar as questões específicas enquanto projeto de execução 

e não integrar informação não relevante tratada adequadamente e especificamente 

noutros planos; 
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iv. Deve considerar as orientações de Cancela d’Abreu para a gestão das unidades de 
Paisagem que deverão ser integradas na conceção e definição mais integrada da 

proposta de integração, devendo a sua aplicação/materialização ser devidamente 

demonstrada. A abordagem concetual não deve contemplar 

abordagens/composições artificiais que não traduzem ou mimetizam a paisagem 

característica da região; 

v. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer 

quanto aos espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a 

garantir descontinuidade do material (vegetal) combustível; 

vi. Definir/delimitar graficamente “faixas de gestão de combustível” referidas no plano e 

justificação quanto e para as mesmas assim como ao nível das condicionantes 

apresentadas no plano; 

vii. As áreas de maior declive, a identificar graficamente em cartografia, destacando-se a 

Área 4, com base no levantamento topográfico para a execução da central, devem ser 

protegidas através da preservação da vegetação existente e, eventualmente, a 

reforçar com plantações e sementeiras, reforçadas em densidade. 

Complementarmente, sobretudo, deverão ser consideradas medidas de Engenharia 

Natural e outras adequadas ao controle e redução da erosão, sobretudo, se na Fase 

Prévia à Obra se se detetarem já situações com sinais de erosão; 

viii. Deve integrar todos os exemplares existentes de sobreiros e azinheiras de porte 

relevante que não apresentem deficientes condições fitossanitárias, ou isolados, 

devendo ser criado um buffer em torno dos mesmos; 

ix. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por 

outro, à herbivoria, nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a 

recuperação e a instalação da vegetação natural; 

x. Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP 

durante a sua implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo 

deve suportar-se, sobretudo, num registo fotográfico, com elevada 

resolução/definição, devendo para tal ser estabelecido um conjunto de pontos/locais, 

estrategicamente colocados, para a recolha de imagens que ilustrem adequadamente 

as situações. O registo deve fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de 
forma a permitir a comparação direta entre os diversos registos e deve permitir 

visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. O referido registo 

de imagem deve fazer-se sempre acompanhar de um ponto de situação à data e de 

uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção dos 

problemas detetados. 

xi. A Estrutura Verde/Corredores Ecológicos proposta deve ainda observar as seguintes 

orientações mais específicas: 

a. Deve ser definida uma largura para a faixa na qual será constituída uma cortina 

arbóreo-arbustiva em todo o perímetro das áreas 1, 3 e 4, que deve também ser 

marcada graficamente sobre o orto; 

b. A faixa da cortina arbóreo-arbustiva perimetral deve identificar e distinguir, 

claramente e graficamente, a vegetação a preservar da proposta, sendo que, a 

vegetação a preservar, para além da do género Quercus e de outras que possam 

estar presentes (pinheiro-bravo, pinheiro manso e outras), inclui também as 
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espécies de eucalipto que, neste último caso, serão, 

gradualmente/progressivamente, substituídas de acordo com um período a 

propor. Para a apresentação da largura da referida faixa de vegetação e da 

vegetação a manter deve ser apresentada graficamente sobre uma imagem do orto 

em adenda; 

c. Na faixa proposta devem ser preservadas numa primeira fase todas as árvores 

existentes, destacando-se as situações mais críticas que carecem de maior rigor de 

tratamento: extensão da Área 1 e Área 4 adjacente à N532 e Praia Fluvial da Ribeira 

da Venda, a 300 m da Área 4; 

d. A cortina deve fazer-se em linhas descontínuas, compostas por duas ou três linhas 

paralelas entre si e interrompidas de forma alternada entre si; 

e. Salvaguardar o enquadramento paisagístico e das perspetivas de contemplação do 

elemento patrimonial OP 19 (classificado IIP) e dos elementos patrimoniais 

inventariados no PDM de Gavião – OP 17, 21, 23, e 25, bem como da zona definida 

pela área de sensibilidade arqueológica da OP 24; 

f. Deve ser delimitado um buffer em torno das linhas de água/escorrência 

preferencial/barrancos (Sistema Húmido) que deve ter representação gráfica sobre 

imagem de orto atualizado e cuja largura deverá ser proposta. O buffer deve ter 

em consideração, no mínimo, a largura da zona húmida do talvegue existente, 

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; 

g. Deverão ser contempladas todas as ligações possíveis e potenciais entre Sistema 

Húmido e Sistema Seco, destacando-se a Área 4; 

h. 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 nu; 

i. A composição de espécies, a distribuição espacial e a estrutura dos módulos 

arbóreo/arbustivos e arbustivos deve ter em consideração: cingir-se a espécies 

autóctones; observar quer as formações fitossociológicas em presença; as 

características edafoclimáticas dos locais a considerar e ecológicas específicas 

como as linhas de água ou charcas temporárias; 

j. Os módulos de plantação a considerar devem ter: discriminadas e identificadas 

todas as espécies; maior largura; o sentido da sua repetição (longitudinal e 

transversal) e as unidades da grelha devem constar referidas em unidade de 

“metro”; 

k. Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser 

acompanhado de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições 

fitossanitárias e bem conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a 

sua arquitetura, forma e copa. As dimensões dos exemplares a plantar deverão 

apresentar portes médios já significativos, quer em altura quer em dap/pap, que 

deverão ser referidos, sobretudo, para as situações mais críticas. A sua origem 

deverá ser local; 

l. Proposta de sementeiras para toda a área de intervenção, incluindo as zonas de 

clareira, sobretudo, se houver o objetivo de permitir o pastoreio. As espécies a 
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considerar podem ser as habitualmente existentes nos prados da região, ou, em 

alternativa, com recurso a “Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar 
o recurso à aplicação de adubos, de promover maior retenção e infiltração de água 

e do combate à desertificação e proteção do solo vivo, simultaneamente, 

beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e outras existentes e 

potenciais. As sementeiras devem ter expresso as densidades; 

m. Deverão ser equacionados, eventuais, transplantes de exemplares presentes e 

passíveis de tal operação devendo ser discriminadas detalhadamente as “medidas 
preparatórias” das quais depende maior grau de sucesso das mesmas; 

n. 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, assim como em relação à Trioza erytreae, devendo ser, inclusive, 

considerada a introdução de claras restrições geográficas quanto à obtenção dos 

exemplares em causa. 

ELEMENTOS A APRESENTAR À ENTIDADE LICENCIADORA EM SEDE DE LICENCIAMENTO 

Deverão ser apresentados juntamente com o pedido de licenciamento do projeto os seguintes 

elementos, devendo os mesmo ser remetidos para conhecimento à autoridade de AIA: 

1. Parecer prévio vinculativo da Câmara Municipal de Gavião para verificação do 

enquadramento do Projeto no Plano Diretor Municipal. 

2. Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), no âmbito da servidão das vias existentes. 

3. Parecer da Águas do Vale do Tejo (AdVT) no âmbito da servidão da conduta de 

abastecimento de água. 

4. Parecer da Rede Elétrica Nacional (REN) no âmbito da servidão da Rede Nacional de 

Transporte de Eletricidade (RNT). 

5. Consulta aos Serviços Municipais de Proteção Civil de Gavião e Nisa, para análise mais 

detalhada das condicionantes suscetíveis de serem afetadas pela implantação do projeto, 

bem como proceder à eventual atualização dos respetivos Planos Municipais de 

Emergência e Planos Municipais de Defesa da Floresta contra Incêndios. 

6. Plano de Emergência Interno da Instalação, identificando os riscos, procedimentos e ações 

para dar resposta a situações de emergência no interior das centrais fotovoltaicas que 

possam por em risco a segurança das populações vizinhas. 

7. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo (ERRAN-Alentejo), 

que ateste a conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, 

publicado pelo Decreto-Lei nº 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo 

Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro e regulamentado pela Portaria nº 162/2011, 

de 18 de abril. 

8. Títulos de Utilização de Recursos Hídricos para as ações que interferem com servidão de 

domínio hídrico, incluindo para os trabalhos de execução das passagens hidráulicas. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO E DE COMPENSAÇÃO 

A obra deve ser suportada por um Sistema de Gestão Ambiental que inclua, entre outros, 

medidas de prevenção e controlo de derrames e contaminação das águas superficiais e que 
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contemple as medidas de minimização/compensação que se vierem a definir. Neste âmbito, 

deve ser elaborado um Plano de Gestão Ambiental da Obra (PGAO), constituído pelo 

planeamento da execução de todos os elementos da obra e identificação e pormenorização das 

medidas de minimização/compensação e dos planos de monitorização a implementar na fase 

de execução das obras e respetiva calendarização. 

Todas as medidas de minimização, relativas à fase de construção, devem ser transpostas para o 

caderno de encargos do projeto e consideradas no Plano de Gestão Ambiental. 

MEDIDAS DE COMPENSAÇÃO 

1. Implementação do Plano de Compensação de Quercíneas. 

2. Apresentar Plano de Salvaguarda Patrimonial com proposta de salvaguarda e valorização 

da ocorrência patrimonial – OP 11 – Sepultura da Urra – que inclua: 

a. Proposta metodológica, realizada por técnico de conservação e restauro, para: 

i. Eliminação da vegetação arbórea que cresce no interior da sepultura e existente 

na envolvente da mesma (até 5 metros a partir do limite da sepultura); 

ii. Tratamento conservativo da sepultura. 

b. Proposta de vedação permanente de proteção da estrutura numa área de 5 m de 

diâmetro a partir do limite da estrutura. A vedação não deverá ser totalmente 

fechada, de modo a permitir a fruição deste elemento patrimonial; 

c. Sinalética da ocorrência patrimonial; 

d. Os trabalhos inerentes ao registo prévio (memória descritiva e registo fotográfico), à 

remoção /limpeza e registo devem ser realizados por arqueólogo. Dada a 

especificidade da intervenção, deve para o efeito ser submetido um Pedido de 

Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA) autónomo; Após a remoção da 

vegetação arbórea/arbustiva existente no interior da sepultura, deve ser realizado 

registo arqueográfico e fotográfico da estrutura, e complementada a memória 

descritiva; 

e. Plano de monitorização periódica da ocorrência patrimonial que deve ainda incluir 

proposta de manutenção periódica das estruturas de vedação /sinalização; 

f. Faseamento / cronograma das distintas etapas de intervenção; 

g. No prazo máximo previsto no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (RTA) deve 

ser enviado à Tutela o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, o qual deverá 

igualmente incluir um Relatório Final referente aos trabalhos de conservação 

realizados, da autoria do conservador /restaurador. 

3. Apresentar Plano de Salvaguarda Patrimonial com proposta de salvaguarda da ocorrência 

patrimonial – OP 24 – Ribeira da Venda 1 – que inclua: 

a. Proposta de vedação permanente numa área de 5 m de diâmetro a partir do limite 

exterior da zona definida como área de sensibilidade arqueológica (ASA). A vedação 

não deverá ser totalmente fechada, de modo a permitir a fruição deste elemento 

patrimonial; 

b. Plano de monitorização periódica da ocorrência patrimonial e dos trilhos da OP 25, 

registados no interior da ASA, que deve ainda incluir proposta de manutenção 

periódica das estruturas de vedação; 
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c. Faseamento / cronograma das distintas etapas de intervenção. 

4. Proposta de Projeto de Recuperação Paisagística para a área a SO da N532 interior à Área 

4, na continuidade das soluções implementadas para a Praia Fluvial da Ribeira da Venda e 

com dimensão/área a propor neste âmbito. 

MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

Fase de Projeto 

1. Aplicar, na edificação de infraestruturas, a legislação em vigor referente ao seu 

dimensionamento sísmico, nomeadamente o Anexo Nacional do Eurocódigo 8. 

2. Dotar a vedação dos recintos da central fotovoltaica de passagens para a fauna de 

pequeno/médio porte, com as medidas de 20 x 20 cm. Estas passagens são um 

complemento às passagens hidráulicas existentes e previstas, as quais funcionam em geral 

como locais preferenciais de passagem de fauna, e deverão ser localizadas de 50 em 50 

metros, ao longo das vedações a construir. 

3. Garantir que a vedação perimetral a instalar nas várias áreas que compõem a central solar 

fotovoltaica não será dotada de arame farpado na última fiada. 

4. Assegurar que a vedação da área da Central Solar não inviabiliza o livre escoamento das 

águas precipitadas. 

5. Assegurar o cumprimento do 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, linhas elétricas e na proteção e segurança das 

pessoas e bens associados à possibilidade da ocorrência de incêndios rurais. 

6. Apresentar Planta de implantação com a localização do apoio 5 da Linha Elétrica a 30kV, 

que demonstre que se encontra assegurada a faixa de servidão da linha de água (10 m). 

7. Apresentar Projeto de drenagem, a implementar após remoção do coberto vegetal e 

modelação do terreno, incluindo a rede hidrográfica natural a manter, o qual não deverá 

provocar o agravamento das condições de escoamento, tendo presente a capacidade de 

vazão da rede natural e ainda as caraterísticas dos ecossistemas a jusante do projeto. 

8. Apresentar Plano de Controle de Erosão (PCE) de acordo com as seguintes orientações: 

a. Produção de cartografia de declives com base no levantamento topográfico e 

suscetibilidade dos solos à erosão; 

b. Recurso a técnicas de Engenharia Natural e manutenção do estrato arbustivo em 

locais estratégicos, a identificar, focado, sobretudo, nas áreas de maior declive; 

c. Ter em consideração os sentidos de drenagem preferencial dominantes em cada área; 

d. Uma abordagem mais integral para a Área 4 que considere toda a sua área; 

e. Plano de Monitorização ou de Acompanhamento; 

f. Apresentação de relatórios associado quer à implementação quer ao 

acompanhamento devendo ser propostos os intervalos de tempo para a sua 

apresentação. 

9. Reconfigurar o traçado da rede de caminhos internos propostos de modo a reduzir todas 

as situações que impliquem situações de maior conflito com o atravessamento das linhas 
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de água ou de escorrência preferencial e vegetação a preservar mais consolidadas e 

previstas no âmbito do PIP e do Plano de Controle de Erosão (PCE). A rede de caminhos 

deve suportar-se no caminho perimetral e nos caminhos existentes que não atravessam as 

linhas de água. 

10. Apresentar um Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras - Deve ser 

elaborado o mais próximo da data do início da obra, devendo incluir cartografia atualizada 

com o levantamento georreferenciado das áreas, sobrepostas à Carta Militar e Orto, onde 

se registe a presença de espécies vegetais exóticas invasoras. O mesmo deve apresentar a 

sua quantificação em área, a caracterização das espécies em presença e as metodologias a 

aplicar no controle específico e gestão de cada uma das espécies ocorrentes. As áreas a 

abranger são relativas a todas as áreas de implantação de painéis e às faixas de proteção 

legal de todas as linhas elétricas aéreas, a 30kV e a 400kV, associadas ao Projeto. O Plano 

deve definir as ações a realizar quer para a Fase de Construção/Obra quer para a Fase de 

Exploração. Deve incluir um programa de monitorização para a Fase de Exploração para um 

período temporal a propor/definir. 

11. Apresentar um Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Proteção Legal das Linhas, a 

30 e a 400kV (PGRFPLL) - O mesmo deve ser constituído por peças escritas e desenhadas e 

nele devem constar os seguintes elementos: 

a. Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista 

à sua preservação e proteção; 

b. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas 

através da plantação de espécies autóctones; 

c. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação 

edafoclimática/ecológica no que se refere aos locais de plantação como por exemplo 

linhas de água permanentes ou de escorrência preferencial; 

d. Plano de Manutenção. 

12. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro. 

13. Apresentar soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos internos definitivos, 

sobretudo, para a camada de desgaste e na cobertura do solo no caso da Subestação. Os 

materiais a utilizar devem observar as seguintes condições: não serem excessivamente 

refletores de luz, como saibros ou tonalidades brancas, devendo assim contemplar 

materiais com tonalidades próximas do existente ou tendencialmente neutras e deverão 

oferecer níveis significativos de baixa libertação de poeiras durante a Fase de Exploração. 

14. Apresentar a ficha técnica do modelo tipo de luminária a adotar para a iluminação exterior 

da Subestação ou prevista para outras situações. A mesma não deve ser geradora de 

poluição luminosa, devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de 

iluminação artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a 

utilizar no exterior deve assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz 

oculta, para que o feixe de luz se faça segundo a vertical. 

Fase de Construção 

Medidas Gerais 

Medidas prévias à obra 

15. Comunicar o início dos trabalhos às Câmaras Municipais e Juntas de Freguesias abrangidas 

pelo projeto. 
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16. Comunicar o início dos trabalhos às entidades envolvidas em operações de socorro e de 

proteção civil. 

17. Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente, 

as populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, nomeadamente nas 

Juntas de Freguesia e nas Câmaras Municipais. A informação disponibilizada deve incluir o 

objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva 

calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação temporária 

das acessibilidades. 

18. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, 

sugestões e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar 

pontos de atendimento telefónico e contato por correio eletrónico e devem estar afixados, 

pelo menos, à entrada do estaleiro e em cada frente de obra. 

19. Definir e adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer 

rodoviária, quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais 

adjacentes à obra. 

20. Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de 

percurso e acesso à obra que venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto 

quanto possível, o atravessamento de povoações, durante toda a fase de construção. 

21. Remeter ao Estado Maior da Força Aérea (EMFA), o projeto de execução, com a indicação 

das coordenadas de implantação e altitudes máximas de cada apoio das linhas de 

transporte de energia. 

22. Apresentar Planta que demonstre que é assegurada a faixa de servidão das linhas de água 

da tipologia Cursos de água e respetivos leitos e margens - CALM da REN (10 m, contados a 

partir da crista do talude marginal, para cada lado da linha de água, tendo em conta a 

projeção dos painéis e não apenas a localização dos suportes/poste). 

23. Delimitar a vegetação a proteger, recorrendo a fitas sinalizadoras, de forma a evitar a 

destruição da mesma durante a fase de construção. O balizamento do arvoredo a proteger 

deverá salvaguardar, no mínimo, o dobro da projeção do raio da copa (com um mínimo de 

4 m) dos exemplares arbóreos limítrofes. As árvores existentes na proximidade da área de 

intervenção do projeto deverão ser, no mínimo, identificadas com cintas de modo a não 

serem afetadas pelas movimentações de máquinas e de viaturas ou outras ações no 

decorrer da obra. 

24. Limitar às áreas estritamente necessárias a remoção do coberto vegetal, a movimentação 

de terras, a circulação e o parqueamento de máquinas e de veículos, através do 

balizamento das zonas que serão sujeitas a intervenções. 

25. Balizar com uma vedação as espécies RELAPE presentes na área de intervenção do projeto, 

salvaguardando um raio de 20 m de forma a evitar a sua afetação. 

26. Interditar a passagem de maquinaria/veículos pesados afetos à obra na área de 

sensibilidade arqueológica da OP 17 – Alto das Bicas. 

27. Interditar a passagem de maquinaria/veículos pesados afetos à obra na área da OP 21 

– Ribeira da Cabeça. 

28. Promover uma ação de formação/sensibilização aos trabalhadores envolvidos na 

empreitada, relativamente aos valores patrimoniais em presença e às medidas cautelares 

estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. Esta ação deve incluir a 
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informação da interdição da passagem de maquinaria /veículos pesados afetos à obra na 

OP 25 e nas áreas de sensibilidade arqueológica definidas da OP 17 e OP 24. 

29. Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorrências patrimoniais identificadas na 

Planta de Condicionamentos ou outras que venham a ser identificadas durante os trabalhos 

de prospeção da fase precedente, situadas a menos de 20 m da frente de obra, de modo a 

evitar a passagem de maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de 

proteção com cerca de 10 metros em torno do limite da ocorrência. Caso se verifique a 

existência de ocorrências patrimoniais a menos de 25 m, estas deverão ser vedadas com 

recurso a painéis. Deverá proceder-se à manutenção e vigilância das sinalizações 

/balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na fase final (em que já não existe 

mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, mesmo, durante os 

trabalhos de recuperação e de integração paisagística. 

30. Garantir para a OP 11 – Sepultura da Urra: 

a. A sinalização e vedação com material de alta visibilidade implantada a dez metros dos 

limites físicos da estrutura; 

b. Que antes da conclusão das obras são implementadas as ações de conservação / 

salvaguarda / proteção /sinalização e vedação, de acordo com o faseamento / 

cronograma proposto no Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP) previsto apresentar 

em fase prévia ao Licenciamento. 

31. Garantir para a OP 24 – Ribeira da Venda 1: 

a. A sinalização e vedação com material de alta visibilidade, implantada a 10 metros do 

limite exterior da zona definida como área de sensibilidade arqueológica; 

b. Elaboração de memória descritiva com descrição das características morfo-funcionais, 

estado de conservação, bem como registo gráfico e fotográfico, e levantamentos 

topográficos, incluindo perfis e alçados, georreferenciados; 

c. Antes da conclusão das obras devem ser implementadas as ações de salvaguarda / 

proteção /vedação permanente, de acordo com o faseamento / cronograma proposto 

no Plano de Salvaguarda Patrimonial (PSP). 

32. Garantir para a OP 25 – Ribeira da Venda 2: 

a. A sinalização e vedação com material de alta visibilidade implantada a 10 metros dos 

limites físicos das áreas do afloramento onde se registaram os trilhos; 

b. Elaboração de memória descritiva com descrição das características morfo-funcionais, 

estado de conservação, bem como registo gráfico e fotográfico, e levantamentos 

topográficos, incluindo perfis e alçados, georreferenciados. 

33. Reprospeção da área da OP 2 – Barroqueira, em fase anterior aos trabalhos de construção 

(desmatação e implantação dos apoios da linha elétrica) e acompanhamento permanente 

dos trabalhos dos apoios da LE. 

34. Implementação do Plano de acessibilidades no qual deverá constar a interdição de 

movimentação de maquinaria afeta à obra nas zonas definidas para as OP.s 17, 19,21, 23, 

24 e 25 dos percursos de obra. 

35. Deverão ser dadas instruções aos trabalhadores sobre os procedimentos ambientalmente 

adequados a ter em obra (sensibilização ambiental) para que desta forma se possam limitar 

ações nefastas perante os valores naturais e visuais no âmbito do fator ambiental 
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Paisagem. A formação deve ainda contemplar a temática das espécies vegetais autóctones 

e exóticas invasoras e os procedimentos/metodologias a ter em obra para cada uma delas. 

36. Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as dos corredores/faixas 

de proteção/servidão legal das linhas elétricas aéreas, e antes do início de qualquer 

atividade relacionada com a obra, os limites para além do quais não deve haver lugar a 

qualquer perturbação, quer pelas máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou 

outros materiais. No caso da circulação de veículos, e máquinas, deve a mesma realizar-se 

de forma controlada, fundamentalmente, dentro de corredores balizados, que devem 

corresponder aos que irão constituir a rede final/definitiva de caminhos a usar na Fase de 

Exploração, de forma a não haver compactação de solos de forma indiscriminada. 

Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não 

meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, 

durante a execução da mesma. 

37. Balizar devidamente, e não apenas sinalizar, todos os exemplares arbóreos, com particular 

destaque para o género Quercus quando próximos de áreas intervencionadas. A balizagem, 

enquanto medida preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular 

de projeção horizontal da copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo 

o seu perímetro ou, no mínimo, na extensão voltada para o lado da intervenção. 

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

39. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro, tanto na fase de 

construção como de exploração. 

40. Privilegiar, sempre que possível, a contratação de mão-de-obra local e o fornecimento de 

bens e serviços preferencialmente locais. 

Medidas para a fase de obra 

41. Assegurar a implementação de boas práticas de modo a que sejam apenas 

intervencionadas as áreas estritamente necessárias à execução dos trabalhos. 

42. Realizar os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e 

a exposição do solo desprovido de vegetação, sempre que possível, durante os períodos 

em que não é provável a ocorrência de precipitação intensa. 

43. Realizar as ações de desflorestação do centro para a periferia, de modo a fomentar a fuga 

dos animais para o meio circundante. 

44. Garantir que os trabalhos se restringem ao período diurno de dias úteis, e que sejam 

adotadas medidas de boa prática durante a obra. 

45. Interditar a execução de trabalhos que causem perturbação à avifauna, nomeadamente a 

remoção de vegetação no período noturno e entre março e junho, período de reprodução 

da maioria das aves com estatuto de proteção potencialmente existentes na área de 

intervenção do projeto. 

46. Garantir que quando não for possível evitar o atravessamento de linhas de água, são 

estabelecidos locais de atravessamento preferenciais evitando a sua perturbação 

generalizada. 

47. Apresentar uma Proposta de Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), 

antes do término da obra e em tempo que permita a sua avaliação e a sua execução após 

aprovação, considerando as seguintes orientações: 
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a. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística da Central 

Solar Fotovoltaica de Polvorão, deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de 

condições para a regeneração natural da vegetação; 

b. Representação em cartografia (orto) das áreas afetadas temporariamente, a escala 

adequada; 

c. Cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação 

que tiveram durante a Fase de Construção; 

d. A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os 

materiais alóctones, remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos 

dos caminhos/acessos existentes e desativar, descompactação do solo, 

regularização/modelação do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu 

revestimento com as terras vivas/vegetais; 

e. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas o conjunto de 

operações/ações a aplicar; 

f. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 

espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem 

conformados e em boas condições fitossanitárias; 

g. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 

paliçadas - no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a 

recuperar e mais sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da 

vegetação natural. 

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

49. Proceder, nos locais onde ocorra a compactação dos solos, provocada pela abertura de 

acessos temporários e pela circulação de máquinas e viaturas, à adequada descompactação 

dos solos. 

50. Armazenar, caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de 

contaminação, em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, 

por infiltração ou escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados 

para destino final adequado. 

51. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, 

de forma a manter as normais condições de funcionamento. 

52. Assegurar, sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a 

atravessamentos de linhas de água, que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e das 

condições de escoamento dessas linhas de água. 

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

54. 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. Os efluentes aí armazenados deverão 

ser recolhidos por entidade habilitada para o encaminhamento a destino final adequado. 

55. Proceder, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, à recolha do solo 

contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 

armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 
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56. Proceder, após conclusão dos trabalhos de construção, à desativação da área afeta aos 

trabalhos para a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos 

os equipamentos, maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à 

recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra. Assegurar a 

desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 

sido afetados pelas obras de construção. Proceder ao restabelecimento e recuperação 

paisagística da área envolvente degradada, se aplicável, através do restabelecimento das 

condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos solos. Proceder 

à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a 

necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção. 

57. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas 

as operações que impliquem movimentação dos solos (desmatações, decapagens 

superficiais, preparação e regularização do terreno, escavações, terraplenagens, abertura 

de valas, depósitos e empréstimos de inertes) quer estas sejam feitas em fase de 

construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação de estaleiros, 

abertura/alargamento de acessos; O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, 

pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se 

garantir o acompanhamento de todas as frentes. 

58. Efetuar a reprospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das 

operações de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que 

apresentavam reduzida visibilidade, de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, 

incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, depósitos temporários e empréstimos 

de inertes e áreas a afetar pelos trabalhos. Os resultados obtidos no decurso desta 

prospeção poderão determinar a adoção de medidas de minimização complementares 

(registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

59. Suspender a obra localmente, sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as 

ocorrências, acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar 

sob a forma de um relatório preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois 

de devidamente justificada, for considerada como inevitável, deverá ficar expressamente 

garantida a salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, 

através da escavação arqueológica integral. 

60. Compatibilizar 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, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual. 

Sempre que se venham a identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua 

salvaguarda, a planta de condicionamentos deverá ser atualizada. 

61. Conservar as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o 

acompanhamento arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do valor do 

seu valor patrimonial, in situ (mesmo que de forma passiva), de acordo com parecer prévio 

da Tutela, de tal forma que não se degrade o seu estado de conservação atual. Os achados 

móveis deverão ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela do 

património cultural. 

62. Assegurar a implementação coordenada do Projeto de Integração Paisagística da Central 

Solar Fotovoltaica de Polvorão, do Plano de Controle de Erosão, do Plano de Gestão e 

Controlo de Espécies Exóticas Invasoras e do Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de 

Proteção Legal das Linhas Elétricas Aéreas. A implementação e acompanhamento dos 
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referidos planos e projetos deve ser acompanhada pelos especialistas que procederam, a 

montante, à sua elaboração, devendo estes estar reconhecidos nos referidos planos, em 

todas as fases de desenvolvimento da obra e exploração. 

63. Garantir que o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas 

invasoras a realizar em todas as áreas a intervencionar, é totalmente separado do restante 

material vegetal e levado a destino final adequado, devendo ser evitado o corte durante a 

época de produção e dispersão de sementes. A estilhagem, e o espalhamento desta, não 

podem ser considerados como ações a desenvolver. O seu transporte, a destino adequado, 

deve assegurar que não há risco de propagação das espécies em causa, pelo que deverão 

ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a cada espécie de acordo com as 

orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com este fim. 

64. Efetuar as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar 

movimentações de terras e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, 

por corte raso, com corta-matos, e rechega do material cortado. Em zonas onde seja 

necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação deverão ser 

efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do solo. As 

áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 

como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

65. Limitar os trabalhos de decapagem de solos deverão às áreas estritamente necessárias. As 

áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas 

como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

66. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal sempre no sentido de a máquina nunca circular 

sobre o terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre 

o terreno já decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda 

que possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

67. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade 

da terra vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em 

função de uma profundidade pré-estabelecida, sobretudo, na área de implantação da 

Subestação. As operações de decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e 

por camadas. A terra viva decapada deve ser segregada e permanecer sem mistura com 

quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação de horizontes inferiores. 

68. Armazenar a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do 

banco de sementes das espécies autóctones, em pargas. Estas deverão ter até 2 m de 

altura; devem ser colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando 

que tal se realiza em áreas planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão 

hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se 

necessário e aplicável em função dos tempos de duração e das condições atmosféricas. 

69. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies vegetais exóticas 

invasoras, devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e 

eliminação devendo ser levadas a depósito definitivo devidamente acondicionadas. Devem 

ser totalmente separadas da restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de 

recuperação e integração paisagística, não devendo por isso ser reutilizadas como terra 

vegetal em qualquer circunstância. A ser aplicada a inversão do perfil deve ser garantida a 

sua deposição no mínimo a 1 m de profundidade. 

70. 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 
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vegetais exóticas invasoras, para que as mesmas não alterem a ecologia local e introduzam 

plantas invasoras. 

71. Realizar o planeamento dos trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e 

a exposição dos solos nos períodos de maior pluviosidade ou de vento. 

72. Assegurar que 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. 

73. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. 

74. Apresentar Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, 

fundamentalmente apoiado em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator 

ambiental Paisagem. Para elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, 

deve ser estabelecido um conjunto de pontos/locais estrategicamente colocados para a 

recolha de imagens que ilustrem as situações e avanços de obra das mais diversas 

componentes do Projeto (antes, durante e final). O registo deve fazer-se sempre a partir 

desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos diversos 
registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente 

no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA. 

Medidas especificas para a Linha Elétrica de Ligação a 30 kV 

75. Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação. 

76. Adotar as medidas de antipouso e antinidificação específicas para a cegonha-branca. 

77. Assegurar 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. 

78. Garantir 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). A sinalização deve ser feita com instalação de 

dispositivos do tipo Fireflies. 

79. Garantir a colocação do seccionador em posição vertical ou invertida, por baixo do topo do 

poste a uma distância mínima de 35 cm. 

80. Evitar a utilização de condutores nus sobre isoladores rígidos, exceto nos isoladores para 

reenvio de arcos. 

81. Evitar elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas sem proteção. 

82. 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. 

83. 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 
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travessa e a uma distância não inferior a 70 cm dessa travessa, poderão ser constituídos 

em cabo nu. 

84. 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. 

85. Garantir a cobertura dos condutores e arcos existentes, nas mesmas distâncias acima 

descritas, nos postos de transformação aéreos e transições aéreo-subterrâneas. 

Medidas especificas para a Linha de Muito Alta Tensão a 400 KV 

86. 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. 

87. Garantir que os cabos de guarda são sinalizados 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 10 m (d=10m) (ou seja, os sinalizadores deverão serão 

dispostos de 20 em 20 metros, alternadamente em cada cabo de guarda). 

88. Garantir que a sinalização é feita por instalação de espirais de sinalização-dupla de cor 

branca ou amarela/vermelha/laranja, alternando as referidas cores. 

89. Garantir que entre os apoios 1 ao 12 e 26 ao 38, a sinalização é feita com BFD (Bird Flight 

Diverters) dinâmicos do tipo Firefly Rotativos. 

90. Assegurar que em linhas dentro da área de nidificação de cegonha-branca são instalados 

dispositivos antipouso e antinidificação. 

91. Realizar as intervenções de corte, controlo da vegetação e trabalhos de montagem da 

própria linha, apenas no final do ciclo reprodutor da maioria dos grupos de fauna e flora 

(entre julho e dezembro). 

Fase de Exploração 

92. Realizar as intervenções de controlo da vegetação no final do ciclo reprodutor da fauna da 

maioria dos grupos de fauna e flora (entre julho e dezembro). 

93. Acompanhar a recuperação da vegetação da área de implantação da CSF. Caso se verifique 

uma deficiente recuperação da vegetação e/ou a existência de zonas erodidas, deverão ser 

implementadas medidas corretivas, nomeadamente a aplicação de hidrosementeiras. 

94. Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação 

das estruturas, em área impermeabilizada. 

95. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de 

um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser 

imediatamente removida a camada de solo afetada e o seu encaminhamento para local 

adequado. 

96. Garantir para a OP 11 –  Sepultura da Urra: 

a. Monitorização periódica de acordo com o estabelecido no Plano de Salvaguarda 

Patrimonial; 

b. Manutenção periódica das estruturas de vedação /sinalização de acordo com o Plano 

de Salvaguarda; 

c. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção na LE e respetiva faixa de 
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servidão que impliquem, corte de vegetação e revolvimentos do subsolo na 

proximidade da OP 11, tais ações devem ser realizadas com acompanhamento 

arqueológico. 

97. Garantir para a OP 24 – Ribeira da Venda 1: 

a. Monitorização periódica de acordo com o estabelecido no Plano de Salvaguarda 

Patrimonial; 

b. Manutenção periódica das estruturas de vedação de acordo com o Plano de 

Salvaguarda. 

98. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a 

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que 

venham a ser identificados na fase de construção, devendo ser respeitada a interdição de 

movimentação de maquinaria afeta à obra nas zonas definidas para as OP.s 17, 19,21, 23, 

24 e 25, sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos. 

99. Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de 

manutenção que envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, 

circulação de maquinaria e pessoal afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não 

afetadas pela construção das infraestruturas (e que não foram alvo de intervenção), 

devendo ser cumpridas as medidas de minimização previstas para a fase de construção, 

quando aplicáveis. 

100. Implementar o Plano de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), o Plano de 

Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão (PIP), o Plano de Controle 

de Erosão (PCE) e o Plano de Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas 

(PGRFPLL). 

101. Apresentar os Relatórios de Acompanhamento do Plano de Gestão de Espécies Exóticas e 

Invasoras (PGEEI), do Plano de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de 

Polvorão (PIP), do Plano de Controle de Erosão (PCE) e do Plano de Gestão e Reconversão 

da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL), por um período mínimo de 3 anos após a 

concretização efetiva de cada um deles. 

Fase de Desativação 

102. Apresentar o Plano de Desativação e de Recuperação da área intervencionada, três meses 

antes da intenção de desativação da central solar fotovoltaica. Na recuperação da 

vegetação deverão ser utilizadas apenas espécies autóctones da flora. 

103. Implementar o Plano de Desativação e de Recuperação da área intervencionada. 

104. Assegurar o acompanhamento arqueológico na fase desativação das Centrais e da LMAT. 

105. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a 

implantação de todos os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que 

venham a ser identificados na fase de construção, devendo ser respeitada a interdição de 

movimentação de maquinaria afeta à obra nas zonas definidas para as OP.s 17, 19,21, 23, 

24 e 25. 

PROGRAMAS DE MONITORIZAÇÃO 

Devem ser desenvolvidos e apresentados os seguintes programas de monitorização:  

1. Planos de monitorização para as componentes Flora e Vegetação e Avifauna constantes do 

Plano Geral de Gestão Ambiental, considerando o seguinte: 
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a. No que diz respeito à prospeção da mortalidade da avifauna, deverá ser monitorizada 

pelo menos 60% da Linha Elétrica, entre os apoios 1 e 12, e 26 e 38; 

b.  A monitorização da avifauna, incluindo a da sua mortalidade, deverá compreender 

um ano de situação de referência (anterior à construção – em curso), a fase de 

construção e 5 anos da fase de exploração. 

2. Programa de Monitorização da regeneração da vegetação - Na fase de exploração e para 

efeitos de controlo do coberto vegetal da área da implantação da Central Solar, deverá ser 

monitorizada a regeneração da vegetação. O relatório a apresentar, neste âmbito, deverá 

incluir o registo fotográfico e integrar eventuais medidas adicionais, nomeadamente nova 

sementeira, caso o coberto vegetal autóctone não se encontre estabelecido ou apresente 

interferência de infestantes. A periodicidade deverá ser anual, durante os primeiros três 

anos. A partir deste período o relatório de monitorização poderá ser apresentado de três 

em três anos, podendo vir a ser alterada a periodicidade ou dispensada a sua apresentação, 

em função ao conhecimento que existir sobre a situação. 

3. Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, nos seguintes termos: 

a. Local de amostragem - Ponto A (habitação Monte do Arneiro) a ≈250m do PT mais 
próximo e a 2310m da LMAT; 

b. A periodicidade de monitorização deverá ser a seguinte: 

i. Se o início das obras ocorrer num período até dois anos em relação às medições 

realizadas para caracterização da situação atual (2020), estas poderão continuar 

a ser consideradas como a situação inicial; se tal não ocorrer e o período de 

desfasamento for superior a 2 anos deverá ser realizada uma campanha de 

monitorização da situação preexistente antes do início de qualquer trabalho 

relativo à materialização física deste projeto; 

ii. Após o início das obras, com a implantação do estaleiro e o início do normal 

decurso das operações de construção; 

iii. Na fase de exploração deverão ser monitorizados os indicadores Ld, Le e Ln, de 

modo a permitir avaliar também o cumprimento do Critério de Incomodidade, 

além da verificação do cumprimento dos valores limites de exposição 

associados; 

c. A duração das medições e considerando a diversidade de ações desenvolvidas, tanto 

durante a fase de construção como de exploração, assume-se uma monitorização 

efetiva mínima acumulada de 1 hora, em cada período e dia de medição, de forma a 

assegurar a representatividade dos diferentes regimes de emissão sonora. 

d. Os relatórios de monitorização deverão ser entregues na APA até 2 meses após a 

realização das campanhas de medição. 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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Projeto versão alterada

Área de Implantação da CSF / Vedação

Paineis Fotovoltáicos

Vala de cabos

Percursos preferenciais

PT

Edifício de apoio

Subestação

Estaleiro

Apoios LE a 30 kV

LE a 30 kV

Área de estudo da Linha Elétrica 30 kV

Projeto versão EIA

Área de Implantação da CSF / Vedação

Painéis Fotovoltaicos

Valas de cabos

Percursos preferenciais

PT

Subestação

Estaleiro 

LE aérea a 30 kV

Apoios LE aérea a 30 kV

Área de estudo da Linha Elétrica 30 kV
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