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1. INTRODUÇÃO 

O presente documento constitui o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) 

do projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Polvorão” em fase de projeto de execução, sendo emitido 

pela Comissão de Avaliação (CA) ao abrigo do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro. 

Dando cumprimento ao Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental (RJAIA), a 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 - Dr. 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 

 

O EIA objeto da presente análise, datado de julho de 2020, é da responsabilidade da empresa SINAMBI 

Consultores, tendo sido elaborado entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020. É composto pelos seguintes 
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volumes: 

 I - Relatório Síntese 

 II - Resumo Não Técnico  

 III - Anexos Técnicos 

 IV - Plano Geral de Gestão Ambiental 

 

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

 Aditamento, datado de julho de 2020; 

 Relatório síntese reformulado, datado de julho de 2020; 

 Anexos Técnicos adicionais, datados de julho de 2020  

 Resumo Não Técnico reformulado, datado de julho de 2020; 

 Plano Geral de Gestão Ambiental reformulado, datado de julho de 2020 

 Elementos complementares, datados de outubro de 2020. 

 

O EIA foi acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de execução. 

Pretende-se com este Parecer, apresentar todos os aspetos que se consideram relevantes na avaliação 

efetuada, de forma a poder fundamentar e apoiar, superiormente, a tomada de decisão quanto ao projeto 

em causa. 

 

2. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

A metodologia adotada pela CA para a avaliação do EIA e projeto da “Central Solar Fotovoltaica de 

Polvorão”, foi a seguinte: 

 Instrução do processo de AIA e nomeação da CA. 

 Realização de uma reunião no dia 29 de maio de 2020, com o proponente e consultores, para 

apresentação do projeto e do seu EIA à Comissão de Avaliação. 

 Análise da conformidade do EIA, com solicitação de elementos adicionais, a 29 de maio de 2020, 

relativos aos seguintes capítulos e aspetos do EIA: introdução e descrição do projeto, caracterização 

da situação atual e avaliação de impactes; Fatores Ambientais – Situação de referência, avaliação de 

impactes e medidas de minimização (Património Cultural; Alterações Climáticas; Recursos Hídricos; 

Geologia; Sistemas Ecológicos; Ambiente Sonoro; Saúde Humana; Ordenamento do Território; 

Socioeconomia e Paisagem). Foi ainda solicitada a reformulação do Resumo Não Técnico. Esta 

informação foi apresentada em 09 de setembro de 2020. 

 Declaração da conformidade do EIA a 23 de setembro de 2020 com solicitação de informação 

complementar relativamente a: Paisagem, Sistemas Ecológicos e Património Cultural. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 07 de outubro a 

17 de novembro de 2020. 

 Visita ao local do projeto, efetuada no dia 26 de novembro de 2020, tendo estado presentes 

representantes da CA (APA/DAIA-DAP e ICNF), do proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

 Análise técnica do EIA e respetivos aditamentos, bem como consulta dos elementos do projeto de 
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execução, com o objetivo de avaliar os impactes do projeto e a possibilidade de os mesmos serem 

minimizados/compensados.  

A apreciação dos fatores ambientais foi efetuada tendo por base os pareceres emitidos pelas entidades 

que constituem a CA e pareceres externos solicitados.  

 Seleção dos fatores ambientais fundamentais tendo em consideração as características do projeto e 

da respetiva área de implantação. 

 Realização de reuniões de trabalho, visando a verificação da conformidade do EIA, bem como a 

integração no Parecer da CA das diferentes análises sectoriais e específicas, e ainda os resultados da 

Consulta Pública, para além da discussão das seguintes temáticas principais: objetivos do projeto, 

caracterização da situação existente, identificação e avaliação dos impactes, medidas de minimização 

e planos de monitorização. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, com a seguinte estrutura: 1. Introdução, 2. Procedimento de 

avaliação, 3. Antecedentes, 4. Descrição do projeto, 5. Análise específica do EIA, 6. Síntese dos 

pareceres das entidades externas, 7. Resultados da Consulta Pública, 8. Conclusão. 

 

3. ANTECEDENTES 

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

procedimento de AIA. 

 

3.1. ANTECEDENTES DO PROJETO 

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

 

3.2. ANTECEDENTES DE AIA 

Não existem antecedentes relativamente ao procedimento de AIA referente ao Projeto da Central Solar 

Fotovoltaica de Polvorão. 

 

4. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

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

procedimento de AIA. 

 

4.1. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão nasce com o objetivo de aproveitar o recurso sol, 

abundante em Portugal, sobretudo no centro interior e sul do Pais. O aproveitamento deste recurso pode, 

no momento atual, com um correto dimensionamento, ser competitivo em termos de mercado 

energético, contribuindo para o cumprimento de objetivos e metas na redução do consumo de energia, 

garantindo o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito das políticas europeias 

de combate às alterações climáticas. 

Relativamente ao contributo do Projeto para as alterações climáticas e, mais concretamente, ao nível de 

influência na produção de gases com efeito de estufa, verifica-se que o Projeto da Central Solar 

Fotovoltaica de Polvorão, ao produzir anualmente cerca de 241 GWh, evitará a emissão de 233.770 

toneladas /CO2eq., comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a emissão de 93.026 
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toneladas/CO2eq., comparativamente à produção a partir de gás natural de ciclo combinado. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão é um centro electroprodutor, com uma potência instalada de 120 

MWp, que aproveita 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. 

 

4.2. LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão localizar-se-á em duas parcelas de terreno descontínuas, 

distanciadas de 415 m e com uma área de cerca de 286 ha, na freguesia da Comenda, concelho de Gavião, 

distrito de Portalegre, Figura 1.  

 

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

Da área global das parcelas, cerca de 62 ha serão efetivamente ocupados com painéis solares. Por sua vez 

a Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (400 kV), com um comprimento total de cerca de 13 Km, 

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). Esta Linha liga a subestação da Central Solar 

Fotovoltaica do Polvorão à Subestação da Falagueira (ponto de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço 

Público - SESP), propriedade da REN. 

 

4.3. COMPOSIÇÃO GERAL DO PROJETO 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão terá uma potência de ligação à rede de 100 MVA e uma potência 

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

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

necessário, para o efeito, construir uma Linha Elétrica, à tensão nominal de 400 kV, com cerca de 13 km 
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de extensão, e que fará a ligação entre a Central Solar Fotovoltaica e a subestação REN de Falagueira. 

Os módulos fotovoltaicos absorvem a radiação solar e convertem os fotões em eletrões gerando energia 

elétrica em corrente contínua. Estruturados em cadeias (strings), estas são por sua vez ligadas aos 

Inversores que convertem a corrente contínua em corrente alternada, e estes aos transformadores que 

ligarão à rede. Na Central Solar Fotovoltaica de Polvorão encontra-se integrada ainda uma subestação de 

transformação, que terá por objetivo interligar o Projeto em questão à rede elétrica nacional. 

A Central Solar Fotovoltaica será composta, essencialmente, por: 

 Centro Electroprodutor; 

 Subestação de transformação, 30/400 kV. 

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: 

 296.352 módulos fotovoltaicos de células monocristalinas, com a potência pico unitária de 405 

Wp, potência pico global de 120.000 kWp e uma potência nominal instalada de inversores de 

101.200 kVA limitada à potência máxima de ligação de 100 MVA. Os módulos que serão utilizados 

são bifaciais permitindo que, para além da radiação solar direta incidente na parte frontal, estes 

convertam também a radiação indireta e difusa, refletida pelo solo e recebida pela superfície 

traseira e ativa dos módulos. Este tipo de tecnologia tem demonstrado grande potencial, sendo 

os ganhos bifaciais da ordem dos 30%;  

 22 postos de transformação, incluindo 1 inversor com a potência máxima de 4600 kVA, 

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

0,645/30kV); 

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

componentes elétricos; 

 Os inversores que convertem a corrente contínua em corrente alternada encontram-se ligados 

através de cabos subterrâneos às caixas de junção. 

 

 

Figura 2. Estruturas de suporte para painéis fotovoltaicos. Fonte: EIA 

 

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 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. 

A rede de média tensão da instalação fotovoltaica a 30 kV 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. 
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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 473 m2, em local acessível e com menores condicionalismos ambientais.  

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 água para utilização no 
wc, será proveniente da rede pública e será transportada até à área de estaleiro em camião cisterna e 
armazenada em depósito de água. 

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. 

 

4.4. PROJETO ASSOCIADO – LINHA ELÉTRICA AÉREA A 400 KV 

Projetos associados são aqueles, cuja execução é necessária para garantir o funcionamento do Projeto 
principal. 

Em termos gerais, a Linha Elétrica a construir, associada à Central Solar Fotovoltaica de Polvorão terá 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 são constituídas, para os apoios indicados no ponto anterior, por quatro maciços de betão 
independentes, com sapata em degraus, chaminé prismática e armação. Conforme estipula a 
regulamentação, as fundações associadas aos apoios são dimensionadas para os mais elevados esforços 
que lhe são comunicados pela estrutura metálica, considerando todas as combinações regulamentares de 
ações. 

Seguidamente referem-se as características gerais de todos estes apoios: 

 Os apoios são constituídos por estruturas metálicas treliçadas convencionais, constituídas por 

perfis L de abas iguais ligados entre si diretamente ou através de chapas de ligação e parafusos; 

 A altura mínima ao solo da consola inferior dos apoios utilizados no Projeto é de 25,60 m (apoios 

1, 2 e 9) e a altura máxima, ao mesmo nível, é de 65,50 m (apoio 36). A altura máxima total do 

apoio de maior dimensão (apoio 36) é de 70,60 m. A envergadura máxima entre consolas é de 

24,10 m (apoios 1, 2 e 8);  

  Nos apoios da família Q a altura mínima ao solo, da consola inferior, é de 20,60 m e a altura 

máxima, ao mesmo nível, é de 40,60 m. A altura máxima total é de 65,60 m. A envergadura 

máxima entre consolas é de 24,10 m; 
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Figura 3. Silhueta de um apoio da família Q, previsto para a LMAT, a 400 kV. Fonte: EIA 

No que respeita a reconhecimento, sinalização e abertura de acesso, sempre que possível serão utilizados 
ou melhorados acessos já existentes, mas caso não existam acessos na vizinhança dos apoios a instalar e 
caso existam razões imperativas surgidas durante a obra, a abertura de novos acessos será acordada com 
os proprietários dos terrenos a utilizar, sendo tida em conta a respetiva ocupação.  

De modo a garantir as distâncias mínimas de segurança é necessário garantir uma faixa de proteção da 
Linha Elétrica com 45 m de largura. Deste modo, proceder-se-á ao abate e/ou decote de espécies arbóreas 
(que será concluído antes da montagem dos cabos e/ou da entrada em serviço da Linha) nomeadamente 
eucalipto e pinheiro bravo, procurando minimizar o abate de espécies protegidas e árvores de fruto. 

 

4.5. PROGRAMAÇÃO TEMPORAL DO PROJETO 

A duração da fase de construção está estimada em cerca de 10 a 12 meses. Prevê-se que os trabalhos de 

construção envolvam em média 100 trabalhadores permanentes e 400 em período de pico. Esta fase irá 

envolver genericamente as seguintes atividades: 

 Preparação do terreno e instalação de estaleiro(s); 

 Escavações para fundações de estruturas e valas de cabos; 

 Trabalhos de construção Civil; 

 Recuperação paisagística das áreas intervencionadas. 

A montagem de uma Linha Elétrica processa-se, de uma forma geral, de acordo com o faseamento e 

execução das ações que a seguir se descrevem: 

 Reconhecimento, sinalização e abertura de acessos; 

 Desmatação; 

 Abertura da faixa de proteção;  

 Transporte e depósito temporário;  

 Piquetagem e marcação de caboucos dos apoios; 

 Construção dos maciços de fundação e montagem das bases;  
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 Montagem/colocação dos apoios e isoladores; 

 Montagem de cadeias, colocação dos cabos e montagem de acessórios. 

O período de exploração da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão será de 30 anos. Para esta fase 

prevêem-se as seguintes atividades:  

 Operação: atividades/tarefas relacionadas com a operacionalidade, monitorização e supervisão 

diária da Central Solar Fotovoltaica;  

 Manutenção preventiva;  

 Manutenção corretiva.  

No que respeita à Linha Elétrica, durante a fase de vida útil haverá lugar a atividades de manutenção e 

conservação designadamente:  

 Atividades de inspeção periódica do estado de conservação da Linha— para deteção de situações 

suscetíveis de afetar a segurança de pessoas e bens ou de afetar o funcionamento da Linha;  

 Monitorização e manutenção da Faixa de Proteção — que implica intervenções sobre a vegetação, 

podendo significar o corte ou decote regular do arvoredo de crescimento rápido na zona da faixa, 

para garantir o funcionamento da Linha;  

 Limpeza/ substituição de componentes deteriorados;  

 Execução das alterações impostas pela construção decorrentes da legislação em vigor — a 

distância insuficiente dos condutores ou dos apoios, de edifícios ou de novas infraestruturas;  

 Controlo de incidentes de exploração.  

Em termos de pessoal em permanência no terreno durante a operação/exploração, antecipa-se a 

presença de 5 a 6 trabalhadores afetos à instalação. 

A desativação ou descomissionamento do Projeto terá a duração estimada de 6 meses. 

 

5. ANÁLISE ESPECÍFICA DO EIA 

No EIA, os impactes do projeto foram avaliados para os seguintes fatores ambientais: Clima; Geologia, 

Geomorfologia e Recursos Minerais; Recursos Hídricos; Qualidade do Ar; Ambiente Sonoro; Fauna, flora, 

vegetação, habitats e biodiversidade; Solos e Uso do Solo; Ordenamento do Território; Socioeconomia, 

Património Arqueológico, Arquitetónico e Etnológico; Paisagem e Saúde Humana. 

Atendendo às características do projeto e local de implantação, às informações contidas no EIA, na 

informação complementar ao EIA (solicitada pela CA), nos elementos do projeto e ainda noutras 

recolhidas durante o procedimento de avaliação, foi possível identificar, decorrente da avaliação efetuada 

pela CA, os aspetos mais relevantes que seguidamente se evidenciam. 

 

5.1. GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA (INCLUINDO AS COMPONENTES TECTÓNICA, SISMICIDADE, PATRIMÓNIO 

GEOLÓGICO E RECURSOS GEOLÓGICOS) 

5.1.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

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 
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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. 

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 ai., 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 como consequência dos esforços compressivos decorrentes da orogenia alpina, mais 

concretamente durante a fase orogénica pirenaica, no Paleogénico (e.g. Carvalho et ai., 1985; Cunha, 

1992; Barbosa, 1995; Pais et ai., 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 ai., 2012) que abordaram total ou parcialmente este setor da bacia cenozoica (sector intermédio 

da Bacia do Baixo Tejo), a litoestratigrafia 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 cenozóicos 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 geodinâmico 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 
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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 lsossistas de Intensidades Máximas, a área de estudo está localizada na zona 

de intensidade 8 (1755 - 1996, escala de Mercalli Modificada de 1956) (IM, 1996). 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 cenozóicos, 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. 

 

5.1.2. 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. 

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. 

Na área da plataforma da subestação e edifício de Operação e Manutenção, os baixos declives também 
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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 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, condiciona a sua eventual exploração durante 

a fase de exploração do projeto. 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. 

 

5.1.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e em resultado da avaliação do fator “Geologia e Geomorfologia”, considera-se estarem 

reunidas as condições para emissão de parecer favorável. 

 

5.2. RECURSOS HÍDRICOS 

5.2.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Recursos Hídricos Superficiais  

A área de implantação da Central Solar localiza-se na Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, na 

bacia hidrográfica da ribeira de Sor, nas massas de água superficial ribeira de Margem (PT05TEJ0967) e 

ribeira da Salgueira (PT05TEJ0966). De acordo com o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste, 2º ciclo, o estado 

ecológico da massa de água ribeira da Margem possui a classificação de Bom e o estado ecológico da 

ribeira da Salgueira possui a classificação de Razoável. 

A área de implantação da CF é atravessada por diversas linhas de água que, segundo o EIA, apenas 

apresentam escoamento em períodos de elevada precipitação. A linha de água de maior expressão mais 

próxima é a ribeira da Salgueira, que dista do terreno mais de 800 m. 

O EIA refere que a distribuição dos painéis, a localização dos postes de transformação, a localização da 

subestação e do edifício de comando, salvaguardaram a afetação das linhas de água do terreno. No 

entanto, na abertura de valas para a instalação de cabos, nem sempre é possível evitar o atravessamento 

das linhas de água, sendo que sempre que tal ocorra, serão repostas as suas condições de drenagem. 

Na envolvente próxima, a leste da área de implantação da CF, o EIA identifica 4 planos de água, os quais 

não serão afetados pelo projeto. 
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A área associada ao corredor da LMAT localiza-se na bacia hidrográfica da ribeira de Sor, na massa de água 

superficial ribeira da Salgueira (PT05TEJ0966) e na bacia hidrográfica do Tejo, nas massas de água 

superficial ribeira da Alferreira (PT05TEJ0927), ribeira de Figueiró (PT05TEJ0925 e PT05TEJ0915) e ribeira 

de Palhais (PT05TEJ0912). 

À exceção da massa de água ribeira da Salgueira, cujo estado ecológico é classificado de Razoável, o estado 

ecológico das restantes massas de água é classificado de Bom, segundo o PGRH, 2º ciclo. 

O corredor de estudo da LMAT atravessa a ribeira da Alferreira/Stº António de Arez, entre os apoios 22 e 

23, e a ribeira de Figueiró, entre os apoios 31 e 32; contudo o EIA refere que a localização dos apoios teve 

em consideração a salvaguarda destas linhas de água. Para além destas linhas de água cartografadas na 

carta militar, de caráter torrencial, não havendo sobreposição dos apoios com estas linhas de água. 

Quanto à interferência da LMAT com as linhas de água que atravessam os caminhos de acesso aos apoios, 

o EIA refere que os acessos aos apoios 4, 17 e 24 (existentes/a beneficiar), assim como os acessos aos 

apoios 22 e 28 (a construir), irão intersetar troços de linhas de água. Estas linhas de água correspondem 

a trechos de escorrência preferencial das águas da chuva, em períodos de precipitação intensa.  

De acordo com o EIA, na área de implantação da CF e na área do corredor da LMAT não foram identificadas 

pressões hidromorfológicas significativas. No entanto, na envolvente próxima do projeto, foram 

identificadas pressões associadas à presença de charcas e albufeiras, uma fossa de lixo doméstico junto à 

subestação da Falagueira, duas lixeiras/aterros, uma denominada Ferrarias da Fonte Boa, a norte da Área 

1 (área maior) da CF, e outra no interior da Área 2 (área menor), denominada Castelo Cernado. Foram 

também identificadas três explorações de bovinos, em regime extensivo. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

A CF e a linha elétrica a 30 kV localizam-se na unidade hidrogeológica e Bacia Tejo-Sado, intersetando a 

extremidade NE do sistema aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda (PT_T3). A LMAT localiza-se 

maioritariamente no Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo (PTA0X1RH5), ainda que ligeiramente 

na Bacia do Tejo-Sado (os primeiros cerca de 550 m). 

O estado quantitativo e qualitativo destas massas de água subterrânea possuem a classificação de Bom, 

segundo o PGRH do Tejo e Ribeiras do Oeste, 2º ciclo. 

O sistema de aquífero Bacia do Tejo-Sado/Margem Esquerda é formado por várias camadas porosas, em 

geral confinadas ou semiconfinadas. São frequentes as variações laterais e verticais na fácies litológicas, 

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. 

O escoamento subterrâneo dá-se em direção ao rio Tejo e ao longo do sistema aquífero. 

O sistema de aquífero Maciço Antigo Indiferenciado da Bacia do Tejo é caracterizado por ser um meio 

fissurado e poroso. 

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 sistema de aquífero é recarregado pela precipitação, por infiltração nos leitos das linhas de água, no 

troço superior do seu percurso na bacia. 

Com base na informação disponibilizada por esta ARH, o EIA que na área de estudo da LMAT Elétrica, na 

freguesia de São Matias, existe uma captação de água para rega e na área da CF existe uma captação de 
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água de finalidade desconhecida. Na envolvente próxima da CF estão inventariadas outras duas captações 

de água, uma a cerca de 500 m e com finalidade desconhecida e um furo a cerca de 400 m, para consumo 

humano particular. 

Não se encontram inventariadas na área de implantação do projeto e envolvente próxima captações 

subterrâneas para abastecimento público nem se encontram inventariados perímetros de proteção. 

Em relação à vulnerabilidade dos aquíferos à poluição, segundo o método EPPNA, a área de CF apresenta 

maioritariamente vulnerabilidade do tipo V4 – média, verificando-se também sobreposição com áreas de 

vulnerabilidade V3 – alta. Relativamente ao corredor LMTA verifica-se sobreposição com áreas de 

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

 

5.2.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Recursos Hídricos Superficiais  

Fase de construção 

As ações de desmatação dos solos aumentam o risco de erosão dos solos e alteram as condições de 

drenagem do terreno. Contudo, o EIA refere que estas ações serão pontuais, sendo que, no final desta 

fase, as áreas afetadas serão recuperadas e repostas as condições naturais de drenagem. 

Por outro lado, o EIA refere que sempre que possível, foi considerada uma faixa de servidão de 10 m a 

partir do limite do leito das linhas de água, ficando estas protegidas da implantação de infraestruturas e 

isentas de afetação permanentes ou temporárias. 

A criação implantação das valas de cabos é realizada considerando a necessidade de ligação a todos os 

setores fotovoltaicos, pelo que não será possível evitar o atravessamento de todas as linhas de 

escorrência. No entanto, o EIA prevê a reposição das condições da drenagem existente. 

Em relação à instalação dos apoios da LMAT, o EIA refere que será evitada a colocação de apoios na 

proximidade dos leitos de linhas de água, sendo que, caso estas infraestruturas venham eventualmente a 

interferir com a faixa de servidão (10 m contados para cada um dos lados a partir do limite do leito) será 

requerido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos termos e condições previstos na Lei da 

Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei 

n.º 226-A/2007, de 31 de maio). 

Por outro lado, as condições de drenagem afetadas pela instalação da LMAT e a criação e beneficiação de 

acessos aos apoios da LMAT serão repostas, de acordo com o EIA.  

O EIA refere ainda que os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno, depois de 

devidamente estilhaçados, serão incorporados na terra vegetal, que será armazenada junto às áreas 

intervencionadas, em locais planos e afastados de linhas de água, para posterior utilização na 

renaturalização dessas zonas. 

No que diz respeito à produção de águas residuais domésticas, o impacte induzido será negativo e pouco 

significativo, uma vez que durante a obra serão utilizadas casas de banho amovíveis, sendo o efluente 

encaminhado para operador licenciado. 

Quanto à produção de efluentes produzidos pelas diferentes ações, o EIA refere que as águas de lavagem 

das betoneiras serão devidamente acondicionadas e encaminhadas para operador licenciado, pelo que o 

impacte negativo será pouco significativo. Caso ocorram derrames acidentais de óleos/lubrificantes, o 

impacte induzido será negativo, sendo a respetiva significância dependente da sua extensão, assim como 

do tempo de resposta ao acidente. 
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Fase de exploração 

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

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

descoberto, o que favorece a ocorrência de um escoamento superficial mais concentrado, potenciando o 

aumento da velocidade de escoamento e erosão hídrica. Contudo, concorda-se com o mencionado no EIA 

que refere que a regeneração da vegetação espontânea minimiza este impacte. 

Por outro lado, considera-se que a construção das valetas de drenagem na zona central da Central Solar 

assegura o encaminhamento das águas superficiais, evitando situações de estagnação e de alagamento 

de terrenos adjacentes. 

Quanto à lavagem dos painéis, esta será realizada duas vezes ao ano, utilizando água desmineralizada que 

se irá infiltrar naturalmente no solo, pelo que se considera que o impacte induzido é negativo e pouco 

significativo. 

As águas residuais domésticas serão encaminhadas para uma fossa estanque, cuja limpeza será 

assegurada por entidades certificadas que os encaminharão para destino final adequado, pelo que o 

impacte induzido será negativo e pouco significativo. 

Fase de desativação 

Face à tipologia de atividades desenvolvidas nesta fase considera-se que os impactes resultantes são 

semelhantes aos indicados para a fase de construção. 

Recursos Hídricos Subterrâneos 

Fase de construção e Fase de exploração 

Nestas fases as condições naturais de infiltração serão alteradas, diminuindo a recarga local do aquífero, 

sendo que não é expectável a afetação das águas subterrâneas pelos trabalhos que serão desenvolvidos, 

quer na instalação/manutenção da CF quer na implantação/manutenção da LMAT. 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. 

No caso das zonas impermeabilizadas (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 kV), 

e que permanecem na fase de exploração, diminuem a área de infiltração gradual das águas da 

precipitação, classificando-se o impacte negativo e pouco significativo face à área que efetivamente será 

impermeabilizada. Refere-se ainda que, não é expetável a afetação de qualquer captação de água, quer 

em termos de produtividade, quer de qualidade. 

Fase de desativação 

A remoção de todos os equipamentos instalados e naturalização dos terrenos determinará impactes 

semelhantes aos identificados na fase de construção, envolvendo ações de movimentação de terras e de 

resíduos de demolição, sendo que serão repostas as condições naturais do terreno, induzindo um impacte 

positivo. 

Reserva Ecológica Nacional (REN) 

De acordo com a planta da REN do concelho de Gavião, a área de implantação da CF interfere com áreas 

da REN da tipologia “Cabeceiras de linha de água”, que correspondem a “Áreas estratégicas de infiltração 
e proteção e recarga de aquíferos”), sendo ocupados cerca de 10 ha por painéis solares e postos de 

transformação. 

Relativamente ao troço da LEMAT localizada no concelho do Gavião, verifica-se que nenhum dos cinco 

apoios intersectam áreas de REN (Cabeceiras de linha de água), contudo, os acessos aos apoios 1 e 2, que 
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correspondem a acessos existentes, poderão ser alvo de beneficiações pontuais. 

De acordo com a planta da REN do concelho de Nisa, o corredor de estudo da LMAT (buffer de largura de 

400 m) interfere com áreas classificadas em “Cursos de água” e “Margens dos cursos de água”, integrando 
a categoria de “Cursos de água e respetivos leitos e margens”, “Áreas estratégicas de infiltração e de 
proteção e recarga de aquíferos” e “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. 

Destas tipologias serão interferidas as áreas da tipologia “Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo”, pela instalação dos apoios 26, 27, 31, 33, 34, 36 e 37 e pelos trabalhos de beneficiação dos caminhos 
de acesso (já existentes) aos apoios 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36 e 37, não envolvendo trabalhos de 

modelação significativos. 

O Aditamento demonstra que as funções estabelecidas pelo RJREN para as tipologias em presença se 

encontram asseguradas, uma vez que serão respostas as condições de drenagem da área de implantação 

do projeto e não haverá afetação dos recursos hídricos subterrâneos, serão salvaguardadas as linhas de 

água em presença. Refere-se que se concorda com a análise apresentada. 

 

5.2.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e em resultado da avaliação do fator “Recursos Hídricos”, considera-se estarem reunidas 

as condições para emissão de parecer favorável. 

 

5.3. SOLOS E USO DOS SOLOS 

5.3.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Os 63,5 ha de área de implantação dos painéis fotovoltaicos da Central Solar incidem maioritariamente 

sobre: 

 Na Área 1, em solos com cotas entre os 253 m e 278 m e com declives inferiores a 3%; 

 Na Área 2 em solos com cotas entre os 248 m e 278 m e com declives inferiores a 6%; 

 Em ambas as Áreas, em solos argiluviados não suscetíveis de utilização agrícola (Classes D e E), 

num uso do solo florestal, com pinheiros (50 ha ou 81 %, com 6.370 exemplares), eucaliptos (8.330 

exemplares) e sobro/azinho (8.099 exemplares).  

 

 

Figura 4. Uso do solo com Pinhal na área da Central Solar. Fonte: EIA 
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A ligação entre a Área 1 e a Área 2 será efetuada: 

 por 1 linha elétrica aérea a 30 kV, com 6 apoios numa extensão de 16 km; 

 sobre um uso de solo florestal, maioritariamente com sobro. 

Os 36 apoios da Linha Elétrica a 400 kV (entre 100 e 200 m2), incidem maioritariamente em: 

 solos argiluviados, com capacidades de uso de aptos a não suscetíveis para utilização agrícola; 

 num uso atual florestal, com eucaliptos (20 apoios, num total de 474 exemplares) e com sobro (6 

apoios). 

Os acessos para instalar a Linha Elétrica a 400 kV (4 m de largura ou 5 ha), incidem sobre:  

 a beneficiar, num uso do solo com eucaliptos (1,8 ha ou 44 %) e com sobro (0,8 ha ou 19 %); 

 a construir, num uso do solo com eucaliptos (0,4 ha ou 42 %) e com sobro (0,3 ha ou 32 %). 

Haverá, também, as seguintes alterações do uso do solo florestal para um uso de infraestruturas: 

 62 ha, pela instalação dos painéis solares;   

 1,1 ha, pela construção da subestação e do edifício de operação; 

 4 m X 500 m, pela instalação da vala de cabos elétricos;  

 5.400 m2, pela instalação dos apoios da a Linha Elétrica a 400 kV 

 45 m X 13 km, pela criação da faixa de proteção da Linha Elétrica a 400 kV. 

Indica o EIA que “(…) as movimentações de terras serão pontuais e estrão associadas à plataforma da 
subestação, edifícios de apoio, estaleiro, postos de transformação, áreas das valas de cabos e locais de 

implantação dos apoios das Linhas Elétricas (30 kV e 400 kV), pelo que será expetável que o balanço entre 

terras de escavação e terras de aterro possa ser praticamente nulo.”. 

 

5.3.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Na fase de construção, será expectável um impacte negativo pouco significativo, principalmente devido à 

perda de 63,5 ha 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. 

 

5.3.3. CONCLUSÃO 

No que diz respeito ao fator “Solos e Uso do Solo”, considera-se estarem reunidas as condições para 

emissão de parecer favorável.  

 

5.4. SOCIOECONOMIA 

5.4.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

A Central Solar localiza-se em 2 parcelas de terrenos descontínuas, num total de 386 ha, na freguesia da 

Comenda, no concelho de Gavião, distrito de Portalegre. 

A Linha Elétrica a 400 kV, com 13 km, desenvolve-se ao longo da freguesia de Comenda, os primeiros 5 

apoios, e da União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo e da freguesia de São Matias (onde se localiza 

a Subestação da Falagueira), no concelho de Nisa, os restantes 33 apoios. 
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O projeto prevê um investimento na ordem dos 78 milhões de €, e uma vida útil de 30 anos.  

As povoações/aldeias mais próximas da área do Projeto são, a Comenda e o Arez, ambas a cerca de 3 km, 

respetivamente da Área 2 da Central Solar e do corredor da Linha Elétrica a 400 kV. 

Da análise efetuada à parte do estudo que reporta ao contexto socioeconómico foi possível verificar que 

se baseia essencialmente na informação compilada das estatísticas oficiais e os indicadores que informam 

a análise são os que habitualmente se utilizam em estudos desta natureza, desagregadas ao nível regional, 

sub-regional, concelhio e de freguesia. 

Foram indicadas, de forma correta, as fontes a informação estatística do Instituto Nacional de Estatística 

(INE) relativa aos Censos de 2001 e de 2011, o Anuário Estatístico da Região do Alentejo 2018 e o Anuário 

Estatístico da Região Centro 2018, dados disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação 

Profissional (IEFP), bem como a fontes cartográficas e bibliográficas da especialidade. 

Os aspetos sociodemográficos identificaram corretamente as principais temáticas, quer a evolução 

demográfica, a distribuição pelo território e o grau de envelhecimento, quer as problemáticas do emprego 

e do desemprego, consubstanciado nos dados extraídos do “Inquérito ao Emprego”, para as análises 
regionais, e às estatísticas disponibilizadas pelo Serviços de Emprego do IEFP, para a abordagem 

desagregada ao nível concelhio. 

Em 2018, o concelho de Gavião: 

 apresentava uma densidade populacional de 11,4 hab/km2, abaixo do registado na sub-região Alto 

Alentejo (17,3 hab/km2); 

 possuía como estrutura empresarial principal a atividade agropecuária, com a maior percentagem 

de população empregada, seguida da atividade de comércio por grosso e retalho, depois as 

atividades ligadas ao setor da restauração e da construção civil. 

Ao nível das freguesias, a empregabilidade da população deve-se maioritariamente ao setor do comércio 

de bens e da prestação de serviços, que no contexto da economia local, envolve empregabilidade na 

administração pública, atividades de saúde e comércio por grosso e retalho. 

 

5.4.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES  

Sendo que o projeto se insere na Estratégia Regional perspetivada para o Alentejo no que se refere à 

transição para uma energia limpa e equitativa, considera-se correta a análise da componente turística, 

atividade ainda com pouca expressão no concelho de Gavião e sem unidades de alojamento ou empresas 

de animação nas proximidades do projeto previsto executar. 

Tendo em atenção a sua localização, o projeto não interfere diretamente com outras atividades 

económicas na proximidade pelo que se concorda com a avaliação dos impactes cumulativos efetuados 

no que se refere à componente socioeconómica. 

Com elevados níveis de radiação solar, a região do Alentejo tem um grande potencial para o 

aproveitamento energético pelo que a concretização do projeto poderá contribuir para um dos desígnios 

perspetivados para o Alentejo referente a uma maior incorporação de energia produzida regionalmente 

com recurso a fontes renováveis, de modo a diminuir a dependência externa na produção e consumo de 

energia. 

Na fase de construção, 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. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3346 

 

 
Central Fotovoltaica de Polvorão – em fase de projeto de execução 

18 

 

5.4.3. CONCLUSÃO 

No que diz respeito à “Socioeconomia”, considera-se estarem reunidas as condições para emissão de 

parecer favorável. 

 

5.5. ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO SOLO 

5.5.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Os 63,5 ha de área de implantação dos painéis fotovoltaicos da Central Solar localizam-se no concelho de 

Gavião. Dos 38 apoios da Linha Elétrica a 400 kV, numa extensão de 13 km, os primeiros 5 apoios 

localizam-se no concelho de Gavião, e os restantes 33 apoios localizam-se no concelho de Nisa. 

Plano Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA) 

O EIA efetua, adequadamente, o enquadramento do Projeto no PROTA, referindo a coerência e sintonia 

do Projeto 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. 

Reserva Ecológica Nacional (RJREN)  

O EIA identificou, adequadamente, as manchas da REN dos concelhos: 

 de Gavião, aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 99/9, de 28 de junho de 1996; 

 de Niza, aprovada pelo Despacho n.º 1398/2016, de 29 de janeiro, e alterada pelo Despacho n.º 

7619/2018, de 9 de agosto. 

De acordo com Regime Jurídico da REN, o Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada 

pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 de agosto, verifica-se sobreposição do Projeto nas seguintes 

tipologias: 

 Central Solar, 9,8 ha em Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, nomeadamente 

parte da área a ocupar pelos painéis e pelos postos de transformação; 

 os apoios da Linha Elétrica a 400 kV, no concelho de Gavião não intersetam áreas da REN; e no 

concelho de Niza, 3 907 m2 em Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos e em Áreas 

de elevado risco de erosão hídrica do solo. 

No Regime Jurídico da REN, os usos/ações do Projeto têm enquadramento no Ponto II do Anexo II:  

 Central, alínea f) Produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis;  

 Linha, alínea i) Redes elétricas aéreas de alta e média tensão.  

Importa referir que o n.º 7 do Artigo 24º do RJREN indica que “(…) quando a pretensão em causa esteja 
sujeita a procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, a pronúncia favorável da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional no âmbito deste procedimento determina a não rejeição da 

comunicação prévia.”. 

Face ao exposto, a CCDR Alentejo emite decisão favorável à ocupação de solos da REN pelo Projeto. 

Plano Diretor Municipal (PDM) de Gavião 

O PDM de Gavião, foi aprovado pela Assembleia Municipal em 2 de dezembro de 1995, sendo ratificado 

pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 136/1996, de 30 de agosto, e posteriormente alterado 

através do Aviso n.º 21008/2010, de 20 de outubro. Atualmente, o PDM de Gavião encontra-se em 
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processo de revisão 

Nos 63,5 ha da Central Solar (62 ha de painéis solares) verifica-se a sobreposição com Classes de Espaços 

Naturais de Proteção e de Espaço Florestal. 

Os 5 primeiros apoios da Linha Elétrica a 400 kV incidem sobre a Classe Espaço Florestal. 

Sobre a sobreposição do Projeto na Classe de Espaços Naturais de Proteção, verifica-se que: 

 coincide com a tipologia REN Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos;  

 o Artigo 39.º do Regulamento do PDM de Gavião refere que os usos/ações nesta Classe de Espaço 

deverão ser analisados no âmbito do Regime Jurídico da REN; 

 assim, e face ao anteriormente exposto, o Projeto tem enquadramento no Ponto II do Anexo II do 

Decreto-Lei nº 166/2008, de 22 de agosto, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 124/2019, de 28 

de agosto. 

Sobre a Classe de Espaços Florestais, o Artigo 35º do Regulamento do PDM de Gavião indica, com clareza, 

que ações e usos são compatíveis, e nestes não consta a produção de energia elétrica, bem como, indica 

que são interditas alterações ao relevo e ao coberto florestal.  

Importa referir que o PDM de Gavião não possui referências a projetos de produção e distribuição de 

energia a partir de fontes renováveis. Mas, o Aditamento ao EIA indica que “(…) em resposta à apreciação 
do pedido de instalação da Central Solar, o município de Gavião informou (…) que se encontram em curso 
os trabalhos de Revisão do PDM, sendo intenção da Câmara Municipal incluir nessa revisão a possibilidade 

genérica de instalação de centrais de produção de energia a partir de fontes renováveis, tornando 

compatível com usos do solo a vigorar, a avaliar caso a caso pelas entidades competentes para o efeito.” 

Assim, a incompatibilidade do Projeto em Espaços Florestais poderá ser ultrapassada se a revisão do PDM 

de Gavião enquadrar, especificamente, os usos do Projeto nesta tipologia de ocupação do espaço. 

Sobre a Reserva Agrícola Nacional, indica-se que as intervenções previstas pelo Projeto não incidirão nesta 

condicionante. 

 

5.5.2. CONCLUSÃO 

Conclui-se que: 

 O normativo atual PDM de Gavião não enquadra o uso/ação da Central Solar em Espaço Florestal; 

 Assim, esta incompatibilidade só poderá vir a ser ultrapassada se a revisão do PDM de Gavião 

enquadrar, especificamente, os usos do Projeto nesta tipologia de ocupação do espaço.  

Face ao exposto, deverá o Projeto ficar condicionado ao seguinte: Verificação do enquadramento do 

Projeto no Plano Diretor Municipal de Gavião, de acordo com a versão final que resultar do procedimento 

de alteração/revisão atualmente em curso. 

 

5.6. SISTEMAS ECOLÓGICOS 

5.6.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Flora 

Refere o EIA que durante as visitas de campo foi possível confirmar a presença de 47 espécies na área da 

Central Solar Fotovoltaica e 56 espécies no corredor da Linha Elétrica, sendo que destas, quatro são 

espécies RELAPE (Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção): Stauracanthus 

genistoides e a abrótea-de-verão (Asphodelus aestivus), endemismos ibéricos cuja presença foi assinalada 
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apenas na área da Central Solar Fotovoltaica. As azinheiras e sobreiros estão em ambas as áreas, Central 

Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica. 

Relativamente a espécies exóticas com caráter invasor, foi confirmada a presença de Acacia pycnantha e 

de háquea-picante (Hakea sericea), na área da central, e avoadinha-marfim (Conyza sumatrensis) e 

háquea-picante (Hakea sericea) com presença confirmada em ambas as áreas prospetadas (Central Solar 

Fotovoltaica e Linha Elétrica). Apesar da presença destas espécies na área de intervenção do projeto, 

refere o EIA que não foram encontradas áreas dominadas pelas mesmas. 

Vegetação 

A área de intervenção do projeto localiza-se numa zona dominada por florestas de produção. De acordo 

com o EIA foram identificadas na área de estudo as seguintes 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. 

Em sede de avaliação do EIA, verifica-se que a Tabela 34, constante da página 144 do Relatório Síntese do 

EIA, a qual identifica as unidades de vegetação presentes na área de intervenção da central solar e linha 

elétrica associada (para a região Alentejo) e as respetivas ocupações, não exibe valores corretos (hectares 

e percentagem), uma vez que o levantamento apresentado para as áreas ocupadas por quercíneas não 

está correto. Assim, considera-se que toda a avaliação apresentada no EIA e no Aditamento, partindo de 

pressupostos incorretos, se encontra comprometida. 

Habitats 

De acordo com o RS do EIA, foi identificado na área de intervenção do projeto um habitat incluído no 

Anexo B-1 do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril, na sua atual redação: 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. 

Refere também o RS que existem povoamentos de sobreiro na área de intervenção do projeto, sendo que 

correspondem a povoamentos de sobreiros as unidades de vegetação: eucaliptos e sobreiros, pinhal 

manso e sobreiros, plantação de sobreiros, plantação de sobreiros com pinheiro jovem e montado de 

sobro. Ainda de acordo com o RS do EIA, os povoamentos de sobreiro representam cerca de 20% da área 

da Central Solar Fotovoltaica (cerca de 60 ha) e cerca de 29% do corredor da Linha Elétrica (cerca de 153 

ha). 

Fauna 

Tendo em conta a natureza do Projeto, a situação de referência da fauna focou-se apenas nos vertebrados 

terrestres: anfíbios, répteis, aves e mamíferos. 

Em relação ao grupo dos mamíferos, refere o EIA que o elenco faunístico da área de estudo engloba um 

total de 20 espécies para este grupo, 13 espécies para a área da Central Solar Fotovoltaica e 20 espécies 

para o corredor da Linha Elétrica, distribuídas por 12 famílias. A família de mamíferos melhor 

representados na área de estudo é a Vesperlilionidae com 7 espécies. O trabalho de campo permitiu, 

contudo, a confirmação de apenas uma espécie de mamíferos: o javali (Sus scrofa) na área da Central Solar 

Fotovoltaica. A maioria das espécies potenciais elencadas estão classificadas como "Pouco preocupantes” 
de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal (Cabral et ai., 2005). Contudo, existem cinco 

espécies elencadas para a área de estudo com estatuto de conservação desfavorável, todas classificadas 

como "Vulneráveis": o gato-bravo (Felis silvestris), o morcego-de-ferradura-grande (Rhinolophus 

ferrumequinum ), o morcego-de-ferradura-pequeno ( Rhinolophus hipposideros ), o morcego-rato-grande 

(Myotis myotis) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii). De acordo com a Cartografia de 
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Manual de apoio à análise de projetos relativos à instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte 

de energia elétrica (ICNB, 2010), é referido no EIA que a área de estudo não se sobrepõe a nenhum abrigo 

de importância nacional, regional ou local de morcegos conhecido. 

Relativamente ao grupo das aves, é rferido que o elenco avifaunístico para a área de estudo engloba 133 

espécies, 118 espécies para a área da Central Solar Fotovoltaica e 131 espécies para o corredor da Linha 

Elétrica, pertencentes a 48 famílias. As famílias de aves mais bem representadas são Accipitridae, com 12 

espécies e Muscicapidae com 10 espécies. O trabalho de campo realizado nos pontos de escuta e 

observação de aves permitiu confirmar a presença de um total de 34 espécies de aves na área de estudo, 

sendo que as espécies mais comuns na área da Central Solar Fotovoltaica foram a felosinha (Phylloscopus 

collybita) e o tentilhão (Fringilla coelebs) e no corredor da Linha Elétrica as espécies mais comuns foram o 

tentilhão e a cotovia-dos-bosques (Lullula arborea). Já nos pontos de observação de aves de rapina e 

outras planadoras foram observadas 6 espécies, 4 espécies na área da Central Solar Fotovoltaica e 6 

espécies no corredor da Linha Elétrica. Destaca-se de entre as espécies observadas o abutre-preto 

(Aegypius monachus), espécie classificada como "Criticamente em perigo". A maioria dos contatos dizem 

respeito a movimentos de grifos (Gyps fulvus), sendo que a maioria dos movimentos de aves de rapina e 

outras planadoras foram registados na zona central do corredor da Linha Elétrica, a este do mesmo. 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), o EIA refere que 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, nomeadamente: 

 Uma área crítica para aves de rapina, correspondente a locais de nidificação de águia-de-Bonelli 

(Aquila fasciata), localizada a cerca de 2 km a norte do corredor da Linha Elétrica e a cerca de 10,5 

km a norte da área da Central Solar Fotovoltaica; 

 Uma área crítica para outras aves, correspondente a uma quadrícula UTM 10x10 km de um 

possível casal de cegonha-preta (Ciconia nigra), localizada a cerca de 3,5 km a sul da área da 

Central Solar Fotovoltaica e a cerca de 6 km a sul do corredor da Linha Elétrica; 

 Uma área muito crítica para aves de rapina, correspondente a locais de nidificação de águia-de- 

Bonelli, localizada a cerca de 6 km a norte do corredor da Linha Elétrica e a cerca de 14 km a norte 

da área da Central Solar Fotovoltaica; 

 Quatro áreas muito críticas para outras aves, correspondentes a buffers de 1 km em redor de 

ninhos, concentrações pós-nupciais ou zonas de alimentação de cegonha-preta, localizadas a 

cerca de 6,5 km, 10 km, 16 km e 18 km a oeste do corredor da Linha Elétrica e a cerca de 12 km, 

17 km, 17,5 km e 20 km a norte da área da Central Solar Fotovoltaica; 

 Uma área crítica para outras aves, correspondente a área de alimentação de cegonha-preta, 

localizada a cerca de 9,5 km a nordeste do corredor da Linha Elétrica e a cerca de 20 km a nordeste 

da área da Central Solar Fotovoltaica; 

 Uma área muito crítica para outras aves, correspondente a buffer de 1 km em redor de ninhos, 

concentrações pós-nupciais ou zona de alimentação de cegonha-preta, localizadsa a cerca de 15 

km a este do corredor da Linha Elétrica e 21 km a este da área da Central Solar. 

Estão elencadas para a área de estudo 15 espécies ameaçadas, sendo de destacar o abutre-preto 

(Aegypius monachus) - Criticamente em Perigo, a águia-de Bonelli (Aquila fasciata) - Em Perigo, o britango 

(Neophron percnopterus) - Em Perigo, a garça-vermelha (Ardea purpurea) - Em Perigo, o milhafre-real 

(Milvus milvus) - Vulnerável, e a cegonha-preta (Ciconia nigra) - Vulnerável. 

Em relação ao grupo dos anfíbios, o EIA elenca para a área de estudo 13 espécies de anfíbios para ambas 

as áreas estudadas, distribuídas por 6 famílias, sendo a Salamandridae a mais representativa com 4 

espécies cada, e refere que aquando do trabalho de campo não foi possível confirmar a presença de 
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nenhuma espécie deste grupo. A maioria das espécies de anfíbios elencadas estão classificadas com o 

estatuto "Pouco preocupante" de acordo com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, exceto a rã-

de-focinho- pontiagudo (Discoglossus galganoi) que está classificada como "Quase ameaçada”. 

Foram ainda elencadas para a área de estudo 8 espécies de répteis, distribuídas por 6 famílias, sendo a 

Lacertidae a mais representativa com 3 espécies, contudo, aquando do trabalho de campo não foi possível 

confirmar a presença nenhuma espécie de réptil. Apenas uma das espécies elencadas, lagartixa-do-mato- 

ibérica (Psammodromus hispanicus) não apresenta estatuto "Pouco preocupante", estando classificada 

como "Quase ameaçada" (Cabral et ai., 2006). 

 

5.6.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Fase de construção 

De acordo com informação vertida no estudo, os impactes sobre a flora, vegetação e habitats decorrentes 

da execução da CSF de Polvorão serão essencialmente resultantes das atividades que promovem a 

remoção da vegetação, como a desarborização, a desmatação e a decapagem (pontual e em algumas 

áreas). A instalação dos painéis fotovoltaicos da central irão afetar cerca de 62 ha, maioritariamente de 

pinhal bravo (27 ha) e pinhal manso (23 ha), sendo também afetadas áreas de eucaliptal (8 ha) e matos (5 

ha). Este impacte caracteriza-se como negativo, significativo, de magnitude moderada, direto, 

considerando a afetação de cerca de 62 ha de área florestal. A este propósito, informa-se que o EIA não 

apresentou uma avaliação custo/benefício da alteração de uso do solo, bem como um balanço do carbono 

(emissões evitadas pela presença da central versus eliminação do coberto vegetal), o que se considera 

uma lacuna grave atendendo aos povoamentos florestais existentes na área de intervenção do projeto. 

A construção dos edifícios associados à CSF de Polvorão, designadamente a subestação, o edifício de 

operação, a manutenção e o armazém redundarão na eliminação de 1,14 ha de pinhal manso. Também a 

instalação dos postos de transformação levará à eliminação de vegetação, nomeadamente de 0,03 ha de 

pinhal manso e 0,03 ha de pinhal bravo. Estes serão impactes negativos, de reduzida magnitude e pouco 

significativos, atendendo às respetivas áreas a afetar. 

Refere também o EIA que 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 atravessa uma zona 

de montado de sobro e uma pequena parte de uma plantação de sobreiros com pinheiros jovens, 

referindo o EIA que o atravessamento destas áreas não irá, no entanto, resultar em abate de qualquer 

exemplar arbóreo de sobreiros, comprometendo-se o promotor a desenvolver a vala de cabos sem afetar 

os sobreiros presentes na envolvente. O impacte resultante da instalação da vala de cabos nesta zona será 

negativo, de reduzida magnitude, uma vez que se trata de uma extensão de apenas 500 m, e pouco 

significativo, pois segundo o estudo, não afetará exemplares de sobreiro, embora promova a remoção 

temporária do sobcoberto herbáceo do montado. 

No que concerne aos acessos, refere o EIA que serão utilizados apenas percursos preferenciais, não 

estando prevista a abertura de acessos dedicados. Como tal, o estabelecimento destes percursos ao longo 

da vedação da central por caminhos já existentes ou entre os painéis não implicará a remoção do coberto 

vegetal em área adicional, para além da área já prevista para a instalação dos painéis, considerando-se 

por isso um impacte sem significância. 

Entre as duas áreas da Central Solar Fotovoltaica será instalada uma Linha Elétrica área de 30 kV, sendo 

que a instalação dos apoios da linha levará à eliminação pontual de vegetação. Os apoios desta linha aérea 

de 30 kV serão instalados junto a um acesso existente, pelo que não prevê o projeto em avaliação a 

necessidade de abertura de acessos temporários para a sua instalação. Assim, os impactes associados à 

instalação da Linha Elétrica de 30 kV serão negativos, pouco significativos e de reduzida magnitude, uma 

vez que cada apoio ocupará uma área reduzida (cerca de 40m2). 
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Relativamente à Linha Elétrica a 400 kV os impactes estarão associados à remoção de vegetação, à 

decapagem e à abertura de caboucos para instalação dos apoios. Prevê o EIA a eliminação, sobretudo, de 

áreas de eucaliptal, onde serão instalados 20 apoios. Serão também afetadas áreas de montado de sobro 

(instalação de 6 apoios) e de matos (instalação de 4 apoios), assim como de outras unidades de vegetação 

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

pelo que não se prevê qualquer impacte decorrente da instalação dos mesmos. A instalação de apoios 

terá um impacte negativo, permanente, pouco significativo e de reduzida magnitude, uma vez que cada 

apoio ocupará uma área reduzida (cerca de 40 m2). Apesar de esta informação constar no EIA, considera-

se que a mesma poderá não corresponder às reais afetações, uma vez que o levantamento das áreas de 

quercíneas apresentadas no EIA não está correto. 

Assume o EIA que as ações de remoção de vegetação, as escavações e as terraplenagens poderão causar 

a destruição das espécies RELAPE identificadas na área de intervenção do projeto (área da CSF), como o 

Stauracanthus genistoides e a abrótea-de-verão (Asphodelus aestivus), bem como de exemplares de 

azinheira e de sobreiro. Considera-se assim que o respetivo impacte será negativo, não minimizável, 

permanente e significativo, atendendo que se tratam de espécies endémicas da península ibérica, e as 

quercíneas, embora abundantes na área de intervenção do projeto e com valores reais superiores aos 

adiantados no EIA, são espécies protegidas pelo Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 junho. Refere o EIA que a afetação de sobreiros ascenderá a cerca de 800 

exemplares na área da central solar. Menciona também este documento que para a instalação da linha 

elétrica a 400 kV será necessário afetar dois sobreiros para a instalação dos apoios, sendo que apenas um 

destes se encontra em povoamento, e 14 sobreiros para a abertura de acessos para instalação dos apoios, 

sendo que apenas 7 destes se encontram em povoamento. 

Refere ainda o EIA que, no caso dos apoios da linha elétrica, existem para além dos dois sobreiros a abater, 

que se encontram na zona das fundações dos apoios, alguns sobreiros na zona de trabalho em redor do 

apoio em que existirá movimentação de maquinaria e de pessoas, sendo que estas árvores não serão 

abatidas podendo, contudo, ser afetadas as suas raízes superficiais. Menciona também o estudo que a 

estimativa de sobreiros a serem afetados pelo projeto foi efetuada com base em foto interpretação, sendo 

necessário, refere este documento, em fase anterior à obra que esta seja confirmada em campo. Importa 

referir que posteriormente foi feito trabalho de campo de levantamento dos sobreiros existentes. No 

entanto, este trabalho não foi realizado corretamente pois apenas abrangeu sobreiros com mais de 1 m 

de altura pelo que as estimativas apresentadas no EIA não são realistas, uma vez que a quantificação de 

quercíneas apresentada não é efetivamente a real, constatando-se que a mesma foi subestimada. 

Pode, pois, concluir-se que os impactes são negativos, muito significativos e não minimizáveis. 

A presença da Linha Elétrica de 400 kV obriga ao estabelecimento de uma zona de proteção ao longo da 

mesma, com uma largura de 45 m, e também a presença da Linha Elétrica aérea de 30 kV exige a definição 

de uma faixa de proteção com uma largura de 5 m, divididas ao meio pelo eixo da linha. Nestas faixas irá 

ocorrer, por razões de segurança, o corte e decote de árvores. Este impacte será negativo, direto, de 

magnitude moderada e pouco significativo, pois são atravessados cerca de 8 km de áreas florestais, 

maioritariamente eucaliptal. Nos 2 km da linha que atravessam áreas de montado, não haverá 

necessidade de proceder ao abate pois 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, facto que minimiza a afetação destas espécies. 

Fase de exploração 

Nesta fase os principais impactes sobre a flora e vegetação estarão relacionados com a presença dos 

painéis fotovoltaicos, os quais provocam o ensombramento da área, dificultando a regeneração natural 

das espécies vegetais, o respetivo impacte será negativo, de magnitude elevada, dada a área ocupada, e 

pouco significativo, uma vez que, maioritariamente, afeta espécies de baixo valor ecológico. 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3346 

 

 
Central Fotovoltaica de Polvorão – em fase de projeto de execução 

24 

A gestão da vegetação entre linhas de painéis e em redor das mesmas resultará em corte frequente da 

vegetação limitando o crescimento de estratos arbustivos e arbóreos. Este é um impacte negativo, de 

magnitude reduzida e pouco significativo. 

Relativamente à Fauna, as ações de limpeza e desmatação, tendo em vista a construção da Central e 

estruturas associadas, resultarão na destruição do coberto vegetal e na exclusão das espécies, pelo menos 

temporária, na área do Projeto. A remoção da vegetação na área da Central Solar Fotovoltaica e Linha 

Elétrica afetará vários biótopos, sobretudo biótopos florestais, tais como eucaliptal e pinhal o que irá 

conduzir à perda de habitat de algumas espécies, sobretudo florestais. Os trabalhos de construção da 

Central Solar levarão à perturbação, nomeadamente devido a ruído e vibrações, resultando esta num 

efeito de exclusão da fauna, sobretudo de aves e mamíferos, diminuindo a diversidade faunística. O 

aumento dos níveis de perturbação resultará também na degradação dos habitats presentes na 

envolvente da área de intervenção. A circulação de maquinaria e veículos pesados levará ainda ao 

aumento do risco de atropelamento, sobretudo sobre em espécies e grupos com menor mobilidade, como 

os anfíbios, os répteis e os micromamíferos. 

Já na fase de exploração da Central, prevê-se, no caso dos quirópteros, que exista um fator de perturbação 

adicional, que poderá condicionar a utilização da área por este grupo e que se relaciona com o reflexo 

criado pelos painéis solares, mesmo durante a noite, sobretudo em noites de céu limpo e luar. Esta 

perturbação poderá levar algumas espécies de morcegos a evitar utilizar a área do Projeto. No caso das 

aves, o reflexo poderá também conduzir ao afastamento de algumas espécies da área do Projeto, mas 

sobretudo no período diurno. A presença da Central Solar Fotovoltaica poderá constituir uma barreira ao 

voo para algumas espécies de aves. É ainda possível que ocorram episódios de mortalidade de aves e 

morcegos por colisão com as estruturas do Projeto. 

A presença da Linha Elétrica de muito alta tensão (400 kV) poderá potenciar situações de morte de aves 

por colisão e a presença de uma Linha aérea de 30 kV (média tensão) poderá potenciar situações de morte 

de aves por colisão e eletrocussão. A significância destes impactes está relacionada com três aspetos 

principais, a sensibilidade do elenco de espécies a fenómenos de colisão e eletrocussão com Linhas 

Elétricas, os biótopos atravessados pelas Linhas e a extensão destas. No caso presente, prevê-se que a 

Linha Elétrica de 400 kV tenha uma extensão de cerca de 13 km e que a Linha aérea de 30 kV tenha uma 

extensão de cerca de 400 m. Serão atravessados vários biótopos, destacando-se as áreas de sobreiro 

(montado de sobro e plantação de sobreiros) por ser considerada uma das unidades de ocupação de solo 

prioritárias para as espécies de aves ameaçadas. Das espécies ameaçadas elencadas para a área de estudo, 

4 estão classificadas com um risco de colisão elevado, e 3 estão classificadas com um risco de eletrocussão 

elevado. 

Análise 

Relativamente ao projeto da CSF do Polvorão, considera-se que o respetivo enquadramento no Regime 

Jurídico de AIA não está completo, uma vez que para a implementação deste existe a necessidade de 

desflorestar uma área total superior a 50 ha, pelo que o projeto tem também enquadramento na alínea 

d) do n.º 1 do Anexo II do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31/10, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 152-B/2017, de 11/12. 

Considera-se também, desde logo, que existem dois aspetos fundamentais que não foram avaliados, quer 

no EIA, quer no Aditamento, e que se prendem com a apresentação de dois balanços que permitam 

concluir sobre a vantagem, ou não, da implementação do projeto, relativamente: 

  À alteração de usos do solo preconizada para as áreas da central e respetiva perda de rendimento 

por eliminação dos povoamentos florestais; 

 Ao balanço do sequestro de carbono, relacionando a presença dos povoamentos florestais nas 

áreas a intervencionar versus o contributo da central fotovoltaica para evitar emissões de CO2. 
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Considera-se, assim, que em sede de projeto de execução, a omissão deste facto constitui uma lacuna 

grave. O conhecimento prévio, relativamente à eliminação de florestas de produção, e, 

consequentemente, dos respetivos proveitos económicos e mais-valias ambientais, teria de constituir 

uma premissa fundamental para a análise da vantagem ou desvantagem do projeto em causa. 

Ainda relativamente aos valores naturais presentes na área de intervenção do projeto, verificou-se que 

não ficou acautelada a preservação das espécies RELAPE, assim como dos habitats atrás identificados, 

dado que não foram definidas quaisquer medidas de minimização para os proteger. 

Já no que se refere à caracterização da flora e vegetação para a área de estudo, é referido no EIA que esta 

foi realizada com recurso a consulta bibliográfica e prospeção em campo, em que as visitas de campo à 

área de estudo foram realizadas a 29 de novembro de 2019 e 8 de fevereiro de 2020. Contudo, e tal como 

é assumido no mesmo documento, a época do ano em que foram realizadas as visitas de campo limitou a 

confirmação de espécies cuja época de floração já tinha terminado. Este aspeto limitou naturalmente a 

caraterização da flora e vegetação efetuada e poderá ter implicações ao nível dos resultados obtidos. 

Também no que se refere à caracterização da fauna, é referido no EIA que esta foi realizada com recurso 

a consulta bibliográfica e prospeção em campo e que as visitas de campo à área de estudo foram realizadas 

a 29 de novembro de 2019, 8 e 15 de fevereiro de 2020. Contudo, a época do ano em que foram realizadas 

as visitas de campo limitou a confirmação de espécies, sendo que, por exemplo, para a avifauna apenas 

foi possível realizar o trabalho de campo nas fases de migração outonal e invernada e que para os 

mamíferos esta época do ano dificulta a sua deteção. 

No que concerne a impactes cumulativos, o EIA em apreço refere que (...) À data de elaboração do 

presente estudo, e conforme informação constante no site da DGEG, na envolvente da área afeta ao 

Projeto (raio de 2 km), não se verifica a existência de Projetos de Centrais Solares Fotovoltaicas Licenciadas 

ou em Licenciamento. 

No que diz respeito a Linhas Elétricas de Muito Alta Tensão é de referir a presença das seguintes, que ligam 

à subestação da Falagueira: Linha Falagueira-Estremoz, a 400 kV; Linha Pego-Falagueira, a 400 kV; Linha 

Falagueira-Castelo Branco 2/Rodão, a 150 kV; Linha Falagueira-Castelo Branco 1/Rodão, a 150 kV; Linha 

Corgas-Falagueira, a 150 kV; Linha Fratel-Falagueira, a 150 kV; Linha Falagueira- Castelo Branco 3, a 150 

kV. É ainda de referir que o alinhamento proposto para a futura Linha de ligação a 400 kV prevê o 

atravessamento com a Linha Pego-Falagueira, a 400 kV, e um troço com cerca de 8,5 km em paralelismo 

com a Linha Falagueira-Estremoz, a 400 kV. 

Em Alta Tensão a 60 kV, a Linha Elétrica é atravessada por vários vãos (onde se encontram estabelecidos 

os respetivos apoios) das linhas aéreas "LN60 6548 Pracana - Falagueira (REN)", "LN60 6583 Falagueira 

(REN) - Alpalhão", "LN60 6516 Pracana - Falagueira (REN)" e "LN60 6582 Falagueira (REN) - S. Vicente" 

(entre os apoios 33, 34 e 35). 

O traçado da Linha Elétrica a 400 kV é ainda atravessado por diversos vãos de linhas de Média Tensão, 

todas do nível de 30 kV, nomeadamente "LN 1212L3012900" (entre os apoios 34 e 35), "LN 1209L3008000" 

(entre os apoios 15-16} e "LN 1209L3000200" (entre os apoios 6-7). 

Relativamente aos Sistemas Ecológicos, refere também o EIA que para grande parte das linhas elétricas 

referidas não existem dados relativos à mortalidade, contudo, é referido que na linha Falagueira-Castelo 

Branco foram encontrados três cadáveres de aves (entre os apoios 25 e 30), nenhum deles referente a 

espécies ameaçadas. Menciona ainda que os principais impactes cumulativos a ter em conta são a 

mortalidade da fauna. Considera-se assim, que os impactes cumulativos gerados por esta central 

fotovoltaica e linhas elétricas associadas serão negativos, de magnitude elevada e significativos para a 

avifauna, uma vez que a área da central fotovoltaica está dividida em 2 subáreas, implicando a construção 

de uma linha elétrica entre estas áreas (embora com 400 m), para além da linha de muito alta tensão 

prevista também no projeto, a qual terá uma extensão total de 13 km. 
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Importa referir a enorme pressão que a zona do Norte Alentejano tem em termos da presença de linhas 

elétricas, sendo que esta virá contribuir negativamente, incrementando a significância dos impactes 

negativos já existentes na zona em questão. Considera-se que não foram apresentadas no EIA medidas 

suficientes de minimização, ao nível do risco de colisão e eletrocussão da avifauna com as linhas elétricas 

projetadas. 

Já no que se refere ao Plano de Monitorização da Avifauna, constante no Plano Geral de Gestão Ambiental, 

considera-se que este é adequado aos valores naturais em presença, ao nível dos parâmetros e locais de 

monitorização, periodicidade e frequência de amostragem, técnicas e métodos de recolha de dados e 

equipamentos necessários, bem como na estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização a 

desenvolver. 

Afetação de sobreiros e azinheiras em povoamentos e isolados 

Foi solicitado e indicado ao promotor, em pedido de elementos adicionais, o seguinte: 

 Para todos os locais de implantação de painéis, postes de transformação, subestação, edifício de 

operação e manutenção, estaleiros, valas de cabos e apoios de linhas elétricas onde possa haver 

abates ou afetação de raízes deverá ser feita a georreferenciação dos sobreiros e azinheiras 

existentes de acordo com os critérios abaixo indicados: 

o Sobreiros jovens - com menos de 70 cm de perímetro à altura de peito (PAP); sobreiros adultos - 

com mais de 70 cm de perímetro à altura de peito; 

o Azinheiras jovens - com menos de 20 cm de diâmetro à altura de peito; azinheiras adultas - com 

mais de 20 cm de diâmetro à altura de peito 

 Poderá haver afetação de raízes quando há mobilização do solo a menos do dobro da área de 

projeção das copas e num raio nunca inferior a 4 m. 

 Com base na georreferenciação dos sobreiros e azinheiras deverá ser delimitada e calculada a 

área e o número de exemplares em: 

o áreas com sobreiros e azinheiras que seja necessário abater, isolados e em povoamentos; 

o áreas com sobreiros e azinheiras que possam ser afetados pelo corte de raízes, isolados e em 

povoamentos; 

 Apesar de estar descrito (última parte do ponto 5.6.2.2) os valores que permitem classificar áreas 

como povoamentos de sobreiros e azinheiras é necessário atender ainda à seguinte informação: 

o O disposto no diploma para povoamentos aplica-se igualmente às formações vegetais com área 

igual ou inferior a 0,5 ha e, no caso de estruturas lineares, àquelas que tenham área superior a 

0,5 ha e largura igual ou inferior a 20 m, onde se verifique a presença de sobreiros ou azinheiras 

associados ou não entre si ou com outras espécies, cuja densidade satisfaça os valores mínimos 

definidos na alínea q) do artigo 1º desde que revelem valor ecológico elevado, avaliado de 

acordo com parâmetros aprovados pela ICNF, IP (Artigo 1 º -A do Decreto-Lei nº 155/2004, de 

30 de junho); 

o No caso de haver exemplares de sobreiro e/ou azinheira no subcoberto de outros povoamentos 

florestais aplicam-se para a delimitação de povoamentos os mesmos valores mínimos definidos 

na alínea q) do artigo 1º do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio. 
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O promotor relativamente a esta matéria apresentou o levantamento de 8.445 sobreiros distribuídos 

pelas seguintes classes de PAP: 

 
 

PAP (classes) Nº 
> 1 m altura e com menos de 29 cm 5.767 

30 cm - 79 cm 2.044 

80 cm - 129 cm 404 

> 130 cm 230 
Quadro 1. Levantamento de exemplares de sobreiro por classes de PAP. Fonte: Aditamento ao EIA  

Não foi efetuado o levantamento dos exemplares de sobreiros/azinheiras com menos de 1 m. Estes 

exemplares, apesar de não contarem para a contabilização de povoamento deveriam ter sido 

georreferenciados a fim de ser feito o cálculo do número total de sobreiros e/ou azinheiras a afetar com 

a obra. 

A metodologia usada, pelo promotor, para a delimitação dos povoamentos foi a seguinte: na shapefile 

estão representadas as áreas ocupadas por painéis acrescidas de um buffer de 4 m (que representa a área 

de afetação indireta devido à afetação de raízes). Para cada uma dessas áreas foram identificados o 

número de sobreiros/azinheiras presentes, o seu PAP e efetuado o cálculo da densidade (todos estes 

dados encontram-se na tabela de atributos da respetiva shapefile). Com base na densidade e do PAP 

médio foi verificado se se tratava ou não de povoamento de acordo com os limites legais. 

Considera-se que a delimitação de povoamentos feita com base nesta metodologia não está correta. 

Validação do trabalho apresentado 

Com base na georreferenciação apresentada utilizou-se a seguinte metodologia para determinação das 

áreas de povoamento: 

 

1. Com base nas medições dos PAP's agruparam-se as árvores em 4 classes: 

 PAP Nº árvores mínimas 

Classe 1 >1 m e < 30 cm de PAP 50 

Classe 2 >= 30 cm PAP < 80 cm 30 

Classe 3 >= 80 cm PAP < 130 cm 20 

Classe 4 >= 130 cm 10 

2. Foi criada uma malha de secção quadrada, com 1 hectare de área, que cobrisse o terreno e com 

o qual se intersetou o ficheiro de pontos correspondente às árvores verificadas; 

3. Foi determinado o número de árvores de cada classe identificado em cada uma das secções da 

grelha; 

4. Excluíram-se da malha as quadrículas com menos de 10 árvores no seu interior. De acordo com o 

Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, 

para densidades inferiores a 10 árvores por hectare, estas não são consideradas povoamento, 

independentemente do PAP médio atingido; 

5. Determinou-se o PAP médio das árvores referenciadas (média ponderada) para cada uma das 

quadrículas da malha que incluíam 10 ou mais árvores no seu interior; 

6. Com base no PAP médio de cada quadrícula e com base no número de árvores nela existente 

identificaram-se as quadrículas da malha que reuniam as condições para serem classificadas como 

povoamento (com base nas densidades mínimas da tabela acima identificada), Figura 5; 
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7. Com base na georreferenciação foi delimitado um buffer de 10 m de raio à volta de cada árvore, 

Figura 6; 

8. Agruparam-se todas as árvores cujos buffers se tocavam. Isto é, incluíram-se todas as árvores 

cujas copas se distanciam a menos de 20 metros da copa de qualquer árvore anteriormente 

identificada como povoamento. Para que duas áreas ocupadas com sobreiro/azinheira possam 

ser consideradas como constituindo uma única mancha, a distância euclidiana mais curta entre as 

duas tem de ser igual ou inferior a 20 m (critério usado no Inventário Florestal Nacional); 

9. Por fim, traçou-se um polígono (ficheiro limite_POV) que envolve o conjunto das árvores 

identificadas como povoamento; 

10. Para evitar a afetação das raízes foi delimitada uma faixa de proteção (buffer de 5 m) para além 

dos limites das copas das árvores limítrofes consideradas em povoamento. De acordo com o nº 4, 

do Artigo 17º, do Decreto-Lei nº 169/2001, de 25 maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, 

de 30 de junho, é proibido em qualquer situação de coberto, a realização de operações que 

mutilem ou danifiquem exemplares de sobreiro ou azinheira, bem como quaisquer ações que 

conduzam ao seu perecimento ou evidente depreciação. (ficheiro limite_RAÍZES); 

11. Incluíram-se no povoamento, as estradas florestais, aceiros e arrifes, corta-fogos, faixas de gestão 

de combustível, clareiras (com área inferior a 0,5 ha ou largura inferior a 20 m), quando integradas 

em manchas superiores a 0,5 ha e 20 m de largura; 

12. Foram excluídas todas as áreas inferiores a 0,5 ha; 

13. Na presença de uma formação florestal mista de sobreiro e/ou azinheira com outras espécies, 

estratificou-se a formação por espécie e aplicaram-se as disposições atrás referidas. 

 

 

Figura 5. Malha quadrada - áreas de povoamento. Fonte: DRCNF Alentejo 
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Figura 6. Manchas a castanho - manchas de povoamento usando buffer. Fonte: DRCNF Alentejo 

 

 

Figura 7. Relação entre as duas fases do trabalho. Fonte: DRCNF Alentejo 

Como foi explicado no ponto 13, é considerado povoamento de sobreiro e/ou azinheira as áreas que têm 

as densidades mínimas mencionadas no ponto q) do artigo 1º do Decreto-lei nº 169/2001, de 21 de maio, 

mesmo que estejam associados com outras espécies. É o caso de áreas que foram consideradas de 

povoamento de sobreiro apesar de estarem associadas com eucalipto, pinheiro manso e pinheiro bravo. 

Com base na delimitação de um buffer de 15 m determinou-se: 

 a área de abate em povoamento e o número de árvores por classes; 

 a área de abate de árvores isoladas e o número de árvores por classes. 

Assim, verifica-se que utilizando a informação do levantamento feito pelo promotor, grande parte da 

área é classificada como povoamento. 

Verificação de campo 

Nos dias 26 e 27 de outubro e 13 de novembro foram feitas, pelo DRCNF Alentejo, vistorias a vários locais, 

tendo sido efetuado o levantamento com recurso a GPS, Garmin-Oregon 750, de sobreiros em várias 

áreas. 
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Verificação de gabinete 

Comparando a georreferenciação feita pelo DRCNF Alentejo com a do promotor constata-se que:  

 Não foram georreferenciados sobreiros com altura inferior a 1 m; 

 

Figura 8. Levantamento de campo. Fonte: DRCNF Alentejo 

 Existem sobreiros com altura superior a 1 m e menos de 29 cm de PAP que também não foram 

georreferenciados; 

 

Figura 9. Levantamento de campo. Fonte: DRCNF Alentejo 

 Não foi feita a georreferenciação de azinheiras; 

 

Foi constatada a existência de continuidade de povoamento de quercíneas, coincidente com áreas de 

colocação de painéis. Como o levantamento realizado não abrangeu a totalidade da área, a delimitação 

do povoamento de quercíneas surge retalhado em manchas. Na realidade, verifica-se que a área de 

povoamento é superior à que foi apresentada. 
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Figura 10. Exemplo de continuidade de povoamento de quercíneas. Fonte: DRCNF Alentejo 

Estimativa do número total de sobreiros com altura inferior a 1 m 

A extrapolação das árvores não georreferenciadas para a totalidade da área dos painéis é extremamente 

difícil de obter, pois existem áreas em que os exemplares de sobreiros com altura inferior a 1 m perfaziam 

uma densidade entre 400 a 1000 plantas/ha e outras áreas sem plantas desta classe. 

Se estimarmos 100 plantas/ha para a totalidade da área será estimado um número de cerca 10.000 

sobreiros jovens com altura inferior a 1m necessário abater (área dos painéis, edificações, cabos, etc). 

Há ainda que realçar que todos estes sobreiros se encontram já bem instalados no terreno e no geral 

apresentam entre 40 cm a 1 m de altura, tendo muito bom vigor vegetativo. Em pouco tempo, (cerca de 

2 anos) terão altura para ser contabilizados como povoamento. 

Mesmo com esta altura/porte, em termos de definição de povoamento pelo inventário florestal, todas as 

áreas com mais de 10 árvores/ha (e que no futuro poderão alcançar mais de 5 m de altura) são já 

consideradas como povoamento. 

Estimativa da perda de produção de cortiça 

De acordo com o Plano Florestal Específico para o Alentejo a maior parte dos sobreiros está localizado em 

área com aptidão acima da referência (a verde). 

 

Figura 11. Áreas com aptidão acima da referência. Fonte: Plano Florestal Alentejo 

Com a apresentação da carta final, com a delimitação dos povoamentos na área dos painéis (Figura 12), 

considera-se que em sede de projeto de execução, não se conhece na totalidade a magnitude da afetação 

de sobreiros preconizada. 
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Figura 12. Sobreiros a afetar. Fonte: DRCNF Alentejo 

Identificação dos povoamentos florestais percorridos por incêndios 

O EIA deveria identificar todos os povoamentos florestais percorridos por incêndios, bem como os 

povoamentos de sobreiro e azinheira (delimitados de acordo com os critérios do Decreto-Lei nº 169/2001, 

de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 junho), com indicação do ano do incêndio. 

Apenas foi apresentada a área ardida em 2014. Consultada a base de dados do ICNF parte desta área 

ardeu no período de 1975-1989 e toda a área ardeu entre 2000 e 2008. 

 

Figura 13. Povoamentos florestais percorridos por incêndios. Fonte: DRCNF Alentejo 

Assim, de acordo com o estipulado no Artigo 4º, do Decreto-Lei nº 169/2001, de 21 de maio, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 155/2004, de 30 de junho, 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. 

Identificação das arborizações com recurso a financiamento público 

Foram identificadas as arborizações com recurso a financiamento público, mas nada foi dito sobre as 

obrigações dos proprietários, relativas a esses financiamentos. 

Construções/edificações em povoamentos florestais 

Deverá ser comprovado que as construções/edificações em povoamentos florestais cumprem o 

estipulado no anexo do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho na sua atual redação. 
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Alternativas Consideradas 

Não foram identificadas alternativas ao projeto, partindo do pressuposto que se verificava a afetação de 

áreas florestais, nomeadamente de povoamentos de sobreiros. 

 

5.6.3. CONCLUSÃO 

Atendendo a que: 

 Não foi apresentado o correto levantamento de todos os exemplares de sobreiro que poderão ser 

afetados pela obra inerente à implementação do projeto, pelo que, com base nos elementos 

facultados pelo proponente, não é possível desenvolver uma adequada AIA, com quantificação 

dos impactes negativos expectáveis associados; 

 O número de sobreiros georreferenciado pelo proponente é elevado (8.445 sobreiros com altura 

superior a 1 m), tratando-se de sobreiros afetados com a instalação da central solar, dando origem 

a um impacte negativo, muito significativo, de magnitude elevada e não minimizável; 

 Os sobreiros com altura inferior a 1 m não foram identificados/quantificados, o que se considera 

uma omissão grave, uma vez que os mesmos ocorrem em algumas áreas com uma densidade 

entre 400 a 1.000 plantas/ha, embora noutras áreas não se verifique a presença de sobreiros com 

altura inferior a 1 m. Importa realçar que, no terreno, estes sobreiros têm muito bom vigor 

vegetativo, sendo que, em cerca de 1-2 anos, terão altura para serem contabilizados como 

povoamento, facto que incrementa muito significativamente a magnitude do impacte negativo 

expectável; 

 A vistoria de campo permitiu concluir que o número de sobreiros com altura inferior a 1 m poderá 

ser elevadíssimo, mais de 10.000, pelo que os pressupostos da presente avaliação, em termos de 

quantificação de afetação de quercíneas não são os corretos, não sendo, por esse motivo, possível 

validar a informação constante do EIA, Aditamento, informação georreferenciada e demais 

anexos; 

 A área de abate em povoamento de sobreiro, apurada pela DRCNF Alentejo, com base na 

georreferenciação feita pelo proponente é de 81 ha, o que configura um impacte negativo, muito 

significativo, de magnitude elevada, não minimizável; 

 Não foram caracterizados os impactes negativos gerados pelo abate dos povoamentos de 

eucalipto, pinheiro-manso e pinheiro-bravo, facto que se considera uma lacuna grave, atendendo 

às extensas áreas a afetar e que não permite efetuar uma avaliação de impactes rigorosa do 

projeto; 

 A perda de potencial produtivo de cortiça poderá ser muito elevada, tendo em vista não só o 

número elevadíssimo de sobreiros que será necessário abater, mas também pelo facto de a 

aptidão da região para o desenvolvimento do sobreiro ser elevada. Essa quantificação não foi 

estimada no EIA, pelo que são desconhecidos os proveitos económicos e mais-valias ambientais 

com a manutenção desta área; 

 A legislação apenas contempla a possibilidade de conversão de povoamentos de sobreiros e/ou 

azinheiras (excetuando empreendimentos agrícolas de relevante e sustentável interesse para a 

economia local), quando se tratam de obras de imprescindível utilidade pública, aspeto que ficou 

por demonstrar; 

 O projeto não prevê acautelar a preservação das espécies RELAPE. Para além de não existir 

cartografia destas espécies, não são apresentadas medidas de minimização dos impactes gerados 

na área de intervenção do projeto, dando, por esse motivo, origem a impactes negativos 
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significativos, não minimizáveis; 

 Não foram apresentadas corretamente as áreas de povoamentos florestais percorridos por 

incêndios, o que de acordo com a legislação em vigor poderá condicionar a implementação do 

projeto e; 

 Não foi apresentada no EIA qualquer alternativa do projeto fundamentada na grande afetação de 

floresta de produção, circunstância que não é aceitável atendendo ao caráter muito impactante 

deste projeto sobre o património natural. 

Face ao exposto, considera-se que o projeto em avaliação induzirá impactes negativos muito significativos, 

de elevada magnitude e não minimizáveis sobre a componente ecológica no território onde se desenvolve, 

pelo que emite parecer desfavorável. 

 

5.7. PAISAGEM 

5.7.1. 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) insere-se no Grupo 

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. 

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) 

 Vales e interflúvios das Ribeiras do Arneiro, do Polvorão e da Venda – (Charneca Ribatejana - n.º 

86) 

 Charneca Florestal do Alto do Carregal, Perna Queimada, Murteira e Outeirão – (Charneca 

Ribatejana - n.º 86)) 

 Plataforma Granítica de Arez – (Serra de S. Mamede - n.º 88)) 

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. 
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Qualidade Visual 

De acordo com a Carta de Qualidade Visual grande parte do território delimitado pela Área de Estudo 

considera-se como apresentando Qualidade Visual “Elevada”, correspondendo a cerca 55%, ou a 7.940,4 

ha. 

 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, linhas de água, como a ribeira de Santo 

António, 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 maior expressão na zona SO e 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.  

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. 

A área de implantação da Central fotovoltaica, e componentes associadas, ocupam, maioritariamente, 

áreas que integram a classe de Qualidade Visual “Baixa” e “Média”. No caso da componente “Subestação” 
a mesma localiza-se fisicamente em área da classe de Qualidade Visual “Média”, assim como a 

componente “Linha Elétrica Aérea, a 30kV”. No que se refere à componente “Linha Elétrica Aérea a 400kV, 

a mesma e o respetiva faixa de proteção legal atravessa e afeta diretamente/fisicamente (implantação 

dos apoios e acessos) áreas que se integram, maioritariamente, na classe de Qualidade Visual “Baixa”, 
mas conflitua ainda de forma significativa, em cerca de 5km da sua extensão proposta, com áreas de 

“Elevada”. 

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. 
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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. 

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. 

 A área de implantação da Central Fotovoltaica insere-se em área que se considera como tendo 

Capacidade de Absorção Visual, predominantemente, “Média”. No caso da Área A1B sobrepõe-se 

também às classes de “Baixa” e de “Elevada”. A Área 2 sobrepõe-se maioritariamente à classe de 

“Elevada” e, parcialmente, à classe de “Média”. No caso da Subestação e da componente “Linha Elétrica 
Aérea a 30kV” a sua implantação física faz-se em área da classe de “Média”. 

No caso da componente “Linha Elétrica Aérea a 400kV” o seu atravessamento e implantação física faz-se 

em áreas das diversas classes, mas é dominante a extensão atravessada em classe de “Média”. 

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 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 da mesma classe apresenta-

se pouco recortada nos limites e apresenta também uma grande conectividade, embora, por vezes, 

relativamente “estrangulada”. 

A área de implantação da Central Fotovoltaica localiza-se predominantemente em áreas da classe de 

Sensibilidade Visual “Baixa”, nomeadamente as áreas 1C, 1B e 2. Pontualmente, todas as 3 referidas áreas 

se sobrepõem a áreas das classes de “Média” e de “Elevada”. No caso da Área 1A a classe dominante é a 
de “Média”, pontualmente, “Baixa” e “Elevada”. 

A Subestação situa-se em área da classe “Média” enquanto que a componente “Linha Elétrica Aérea a 
30kV” se localiza em toda a sua extensão na classe “Elevada”. 

A componente “Linha Elétrica Aérea a 400kV” do Projeto atravessa e situa-se fisicamente, quanto aos 
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apoios, maioritariamente, em áreas da classe de Sensibilidade Visual “Baixa”. Pontualmente, atravessa 
áreas das classes de maior valor cénico, “Média” e “Elevada”. 

 

5.7.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Considera-se que o Projeto é gerador de impactes negativos de várias magnitudes e significâncias. No 

presente caso, registam-se situações significativas a muito significativas, quer ao nível estrutural quer ao 

nível visual, devidamente identificados. Alguns dos impactes são de natureza temporária outros 

permanecerão no tempo. Há impactes visuais negativos sobre Observadores Permanentes e sobre 

Observadores Temporários, assim como sobre as Áreas com Qualidade Visual “Elevada”, quer na Fase de 
Construção quer na Fase de Exploração. 

No caso da Central Fotovoltaica é, pela sua dimensão, 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. 

Os impactes negativos de natureza estrutural, que decorrerão, sobretudo na Fase de Construção, fazem-

se sentir ao nível da desmatação, da desarborização e da alteração da morfologia natural do terreno. 

Destacam-se as situações de irreversibilidade, de maior magnitude e significância: 

 Remoção do coberto vegetal herbáceo e arbustivo - Desmatação 

o Média magnitude: Acessos internos e acessos aos apoios à linha;  

o Elevada magnitude: Central fotovoltaica – painéis e faixa de proteção legal da linha; 

o Significativo: acessos interiores à central e acessos aos apoios da linha; 

o Muito significativo: Central fotovoltaica – painéis e faixa de proteção legal à linha. 

 Remoção do coberto vegetal arbóreo – Desflorestação 

o Elevada magnitude: Central e faixa de proteção legal da linha; 

o Significativo: Eucaliptal e pinhal; 

o Muito significativo: Sobreiros e azinheiras. 

 Alteração da topografia 

o Média Magnitude: Central fotovoltaica – painéis, Acessos internos e acessos aos apoios à linha; 

o Significativo: Central fotovoltaica – painéis e acessos interiores à central. 

Ao nível dos impactes negativos de natureza visual estes repercutem-se sobre Observadores Permanentes 

e Temporários assim como sobre as áreas consideradas como tendo Qualidade Visual “Elevada”. Para 
ambas as fases, Construção e Exploração, destacam-se as situações mais significativas e que são, neste 

caso, relativamente idênticas: 

 Observadores Permanentes – Não se considera existirem impactes que tendam para Significativo, 

quer gerados pela Central Fotovoltaica quer pela Linha Elétrica Aérea a 400kV. 

 Observadores Temporários: 
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o Central Fotovoltaica, Linha Aérea a 30kV e Subestação; 

o Significativo: N118; Estrada de ligação entre a N118 à povoação de Comenda (Castelo Cernado); 

Praia Fluvial da Ribeira da Venda (Ribeira da Venda) e sobre o Santuário de Nossa Senhora das 

Necessidades; 

o Linha Elétrica Aérea a 400kV; 

o Significativo: Sobre o IP2 – apoio P22, P23 e P24; M528 – Apoio P26 e Apoio P27 e N359 – Apoio 

P34, P35/V11 e P36/V12); 

o Muito significativo: N118 do Apoio P4/V3 ao Apoio P17. 

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

o Central Fotovoltaica, Linha Aérea a 30kV e Subestação; 

o Significativo: áreas de montado adjacentes/envolventes e às várzeas das linhas de água: Vale do 

Arneiro; Ribeira do Polvorão; Ribeiro do Vale Grande; Vale do Mouro e Vale de Cadoços; 

o Linha Elétrica Aérea a 400kV; 

o Significativo: áreas de implantação física dos apoios e adjacentes quer a estes quer à diretriz da 

linha em toda a sua extensão; 

o Muito significativo: Ribeira de Stº António de Arez (P21, P22, P23) e Ribeira de Figueiró (P30, 

P31, P32). 

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. Embora o 

seu desenvolvimento se realize de forma paralela, em cerca de 8,5 km à linha existente LFR.ETM, que 

apresenta uma direção NE-SO, 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, por outro lado, também determinará um reforço da intrusão visual sobre, não só, as áreas com 

Qualidade Visual “Elevada”, existentes ao longo da linha existente, como sobre uma parte, ainda 
significativa, de áreas da mesma classe, para SO, dado que a linha em avaliação se prolonga ainda mais 

nessa direção. Nestes termos, considera-se que a linha em avaliação se reveste de um impacte negativo 

cumulativo significativo. 

 

5.7.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e em resultado da avaliação do fator “Paisagem”, considera-se estarem reunidas as 

condições para emissão de parecer favorável. 

 

5.8. PATRIMÓNIO 

5.8.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Para efeitos da descrição do ambiente no que concerne ao fator ambiental Património Cultural o EIA 

refere que a metodologia usada teve como base de orientação da Circular “Termos de Referência para o 

Descritor Património Arqueológico em Estudos de Impacte Ambiental”, publicada pelo extinto Instituto 
Português de Arqueologia a 10/09/2004, que preconiza uma fase de pesquisa documental e uma outra de 

trabalho de campo, de prospeção sistemática da área de incidência do projeto. 

Os trabalhos de caracterização da situação de referência foram estruturados tendo em consideração a 

definição prévia de áreas de intervenção distintas: 
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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 definidos em projeto, com o objetivo de contextualizar e caracterizar de forma mais efetiva as 

potenciais realidades culturais inventariadas na AID e na AII» (RS, p. 291). 

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; 

Metodologicamente foi efetuada a pesquisa de base documental na AE que incluiu a consulta das bases 

de dados patrimoniais das entidades oficiais, de IGT, seguida da prospeção arqueológica sistemática da AI 

do projeto 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 do concelho da área de estudo. 

Os trabalhos de levantamento documental e bibliográfico realizado revelaram a presença de 23 

ocorrências patrimoniais (Tabela 106 – RS), 21 das quais de cariz arqueológico (Oc.s n.ºs 2 a 15 e 17 a 23), 

sendo que duas se localizam na AID do Projeto (Oc. n.º 2 – Barroqueira e Oc. n.º 11 – Sepultura da Urra) 

ambas de valor cultural Elevado. 

Das ocorrências de cariz arqueológico inventariadas são de salientar, pela sua relevância patrimonial 

(classificadas com valor cultural elevado): 

 Oc. n.º 2 – Barroqueira / Vestígios de Superfície / Pré-história antiga, localizada em AID (área de 

implantação da Subestação da REN de Falagueira); 

 Ocorrência n.º 19 – Ponte antiga de pedra sobre a Ribeira da Venda /Romano / Medieval (?) – 

classificada como IIP – Imóvel de Interesse Público (localizada na ZE); 

 Oc.s n.ºs 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 (oc. n.º 11) localizada na área de incidência direta (AID) do corredor 

da LE e, ainda, de uma Pia/Lagareta (Oc. n.º 13), aparentemente contemporânea das sepulturas. 

Este conjunto de ocorrências encontra-se inventariado no PDM de Nisa. 

As ocorrências situadas na ZE não foram objeto de reconhecimento atendendo à sua distância ao Projeto, 

servindo somente para avaliar o potencial arqueológico da AE. 

Na fase de trabalho de campo foi efetuada prospeção sistemática de apenas de 22% da área de incidência 

direta 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 47% da AI da Central, foram apenas observadas «de modo não sistemático» (RS, p. 295). Acresce 

ainda que cerca de «28 % da AID do Projeto» (Zona E) não foi prospetada por impossibilidade de acesso. 
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No âmbito do Aditamento ao EIA foram realizados trabalhos de 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. 

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. 

 

5.8.2. 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 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 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 nas seguintes Tabelas do RS do EIA: 

 Tabela 107: Classificação dos impactes para cada uma das ocorrências registadas; 

 Tabela 108: Síntese da situação de referência do descritor património arqueológico, arquitetónico 

e etnológico: classificação de impactes; 

 Tabela 109: Quadro-síntese das distâncias das ocorrências de bens do Património Cultural ao 

limite da Área de Incidência Direta do Projeto e às áreas de afetação direta previstas mais 

próximas. 

Foi documentado um total de 23 ocorrências, duas delas localizadas na AID do Projeto da LE, sendo as 
restantes localizadas no espaço definido como ZE. Todas as ocorrências receberam a avaliação de 
«impacte compatível», com exceção da ocorrência n.º 11 – Sepultura da Urra – com avaliação de «impacte 
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severo» (Tabela 107 e 109). 

Relativamente às ocorrências localizadas na AID cumpre referir: 

 Ocorrência n.º 2 (CNS: 19275) – Barroqueira – Vestígios de Superfície enquadráveis no 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 (RS, p. 461); 

 Ocorrência n.º 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 recomenda um conjunto de 
medidas de minimização para a fase de construção e fase de exploração. 

Na fase de exploração 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 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. (idem, p. 493). 

No que concerne especificamente à ocorrência n.º 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 da 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 (idem, p. 468). 



PARECER DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
Procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental N.º 3346 

 

 
Central Fotovoltaica de Polvorão – em fase de projeto de execução 

42 

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. 

Considera-se na generalidade as medidas adequadas, devendo, no entanto, ser ainda ajustadas e 
complementadas por outras. 

Impactes Cumulativos 

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)» (idem, p. 499). 

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 (EIA, RS, p. 

427). 

 

5.8.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, da análise do fator “Património Cultural”, considera-se estarem reunidos os elementos 
indispensáveis para a emissão de parecer favorável. 

 

5.9. AMBIENTE SONORO 

5.9.1. 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 dos períodos de referência. Os locais 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 
previsto para a Linha de Muito Alta Tensão associada à central não existem quaisquer recetores sensíveis. 

 

5.9.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

Para avaliar os impactes decorrentes da 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.  
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O ponto A (habitação térrea do Monte do Arneiro) situa-se a cerca de 6 m do perímetro previsto para a 
central e a cerca de 270 m do posto de transformação mais próximo. O nível sonoro de ruído particular 
previsto é de 35 dB(A) restrito ao período diurno uma vez que o equipamento da central só funciona 
enquanto há irradiação solar. Sendo este valor da ordem de grandeza do registado atualmente, não se 
prevê impacte negativo significativo. Nos restantes pontos, B (parque de merendas da Ribeira da Venda) 
e C (habitação térrea), face à sua distância aos postos de transformação de mais de 1300 m, a central não 
contribui com mais de cerca de 20 dB(A).  

Ainda que se admita possível uma incerteza de ±3-4 dB(A) nos resultados da simulação, valida-se a 
conclusão do EIA de que o projeto da central solar fotovoltaica não terá impactes negativos nos recetores 
identificados, pelo que não são propostas medidas de minimização de ruído para a fase de exploração. A 
mesma conclusão é válida para a linha a construir já que não existem recetores sensíveis no corredor. 

Contudo, dada a proximidade do ponto A ao perímetro da central, as atividades da fase de obra devem 
restringir-se ao período diurno de dias úteis, devendo ser adotadas as restantes boas práticas indicadas 
no EIA. 

 

5.9.3. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável. 

 

5.10. SAÚDE HUMANA 

A situação de referência e avaliação de impactes, no que ao fator Saúde Humana diz respeito, encontram-
se adequadamente abordados no EIA.  

 

5.10.1. CONCLUSÃO 

Face ao exposto, considera-se que pode ser emitido parecer favorável. 

 

5.11. ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS 

5.11.1. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA 

Na vertente mitigação, a caracterização da situação de referência teve por base o Programa Nacional para 
as Alterações Climáticas 2020/2030 (PNAC 2020/2030), aprovada pela Resolução do Conselho de 
Ministros (RCM) n.º 56/2015, de 30 de julho. 

Importa salientar que foi aprovado pela RCM n.º 107/2019, de 1 de julho, o Roteiro para a Neutralidade 
Carbónica 2050 (RNC2050) que explora a viabilidade de trajetórias que 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. 

De referir também que a RCM n.º 53/2020, de 10 de julho aprovou o Plano Nacional Energia e Clima 2030 
(PNEC 2030), 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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Acresce que a mesma RCM, decidiu também revogar o Plano Nacional de Ação para a Eficiência Energética 
(PNAEE) e o Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis (PNAER), aprovados pela RCM nº 
20/2013, de 10 de abril, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 2021. 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão enquadra-se no cumprimento das principais Linhas de 
orientação do Governo relativas à redução do consumo energético e à promoção das energias de fontes 
renováveis, contribuindo assim para o cumprimento dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito 
do combate às alterações climáticas. 

Na vertente adaptação, a caracterização da situação de referência teve por base a Estratégia Nacional de 
Adaptação às Alterações Climáticas (ENAAC 2020) aprovada pela RCM n.º 56/2015, de 30 de julho. 

Há a salientar que o Programa de Ação para a Adaptação às Alterações Climáticas (P-3AC), aprovado pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 130/2019, de 2 de agosto, 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, nomeadamente, uso eficiente da água, prevenção das ondas de calor, proteção contra inundações, 
entre outras. As medidas de adaptação identificadas no P-3AC como forma de minimizar os impactes das 
alterações climáticas sobre o projeto devem ser consideradas o referencial para efeitos de implementação 
de eventuais medidas de minimização dos impactos a ter em conta em função da tipologia do projeto. 

 

5.11.2. AVALIAÇÃO DE IMPACTES 

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 Fotovoltaica 
de Polvorão e da Linha Elétrica associada, considerando pouco significativo o seu impacto. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão ao produzir anualmente cerca de 241 GWh, esta central evitará 
a emissão de 233.770 toneladas/CO2eq., comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e 
a emissão de 93.026 toneladas/CO2eq., relativamente à produção a partir de gás natural de ciclo 
combinado. 

Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação do projeto, não 
foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto. 
No entanto, tendo em conta a tipologia do projeto não se espera que este tenha um impacte negativo 
significativo na componente de mitigação às AC comparativamente aos benefícios que advém da 
implementação do projeto. 

Outro impacte negativo identificado no EIA decorrente do projeto é a emissão de hexafluoreto de enxofre 
(SF6), um gás fluorado com efeito de estufa (GFEE), 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 120 kg (13.200 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. 

O EIA teve em consideração as principais alterações climáticas para Portugal Continental como a 
diminuição da precipitação média anual, o aumento da temperatura média anual, em especial das 
máximas, o aumento da irregularidade da distribuição da precipitação e a subida do nível do mar, com o 
inerente aumento de risco de secas e de cheias. 

Considera-se que os principais pontos relativos aos impactes das AC no âmbito da adaptação e da 
mitigação foram abordados no EIA. 
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5.11.3. CONCLUSÃO 

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

 

6. SÍNTESE DOS PARECERES DAS ENTIDADES EXTERNAS 

No âmbito da Consulta a Entidades Externas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional 

(REN), Infraestruturas de Portugal S.A. (IP), Câmara Municipal de Nisa e Câmara Municipal de Gavião. 

A REN informa que o grupo REN - Redes Energéticas Nacionais, S.G.P.S., detém as participações nas 

empresas concessionárias da Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) e da Rede Nacional de 

Transporte de Gás Natural (RNTGN). 

Neste sentido e de modo a abranger todo o universo das infraestruturas das referidas concessões, dá 

conhecimento das informações consideradas relevantes respeitantes à RNT, da responsabilidade da 

concessionária REN - Rede Elétrica Nacional, S.A. e à RNTGN, responsabilidade da concessionária REN - 

Gasodutos, S.A. 

Rede Nacional de Transporte de Eletricidade (RNT) 

Relativamente à RNT informa que, de acordo com a legislação em vigor, a REN - Rede Elétrica Nacional, 

S.A. é a concessionária da RNT em regime de serviço público. A RNT é constituída pelas linhas e 

subestações de tensão superior a 110 kV, as interligações, as instalações para operação da Rede e a Rede 

de Telecomunicações de Segurança. 

Como concessionária da RNT compete designadamente à REN: 

 Garantir a segurança de abastecimento de energia à rede da distribuição em termos de aumento 

da capacidade de oferta e da melhoria da qualidade de serviço; 

 Garantir a integração da nova geração de energia (em particular a partir de fontes renováveis); 

 Gerir a RNT nas vertentes de planeamento, projeto, construção, operação e manutenção; 

 Planeamento da RNT por um período de 10 anos; 

 Garantir o funcionamento dos mercados de energia (nomeadamente quanto às interligações). 

No âmbito do planeamento da RNT acima referido, a REN, elabora o Plano de Desenvolvimento e 

Investimento da Rede de Transporte de eletricidade (PDIRT), o qual é objeto de aprovação por parte do 

membro do Governo responsável pela área da Energia, onde estão apresentados, programados e 

justificados todos os projetos de desenvolvimento e modernização da rede, no território nacional 

continental, num horizonte de dez anos. 

De acordo com a análise realizada aos elementos facultados, verificou que, no interior do corredor em 

estudo, encontram-se em operação troços das seguintes linhas da RNT: 

 LINHA FALAGUEIRA-ESTREMOZ (LFR.ETM), a 400 kV; 

 LINHA PEGO-FALAGUEIRA (LPG.FR), a 400 kV; 

 LINHA FALAGUEIRA-C. BRANCO 2/RODÃO (LFR.CC2-RDA), a 150 kV; 

 LINHA FALAGUEIRA-C. BRANCO 1/ RODÃO (LFR.CCl-RDA), a 150 kV; 

 LINHA CORGAS-FALAGUEIRA (LCOS.FR), a 150 kV; 

 LINHA FRATEL-FALAGUEIRA (LFT.FR), a 150 kV; 

 LINHA FALAGUEIRA-C. BRANCO 3 (LFR.CC3), a 150 kV. 
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Relativamente ao alinhamento proposto para a futura linha de ligação a 400 kV, o mesmo prevê o 

atravessamento da Linha Pego - Falagueira, a 400 kV, e um troço com cerca de 8,5 km em paralelismo com 

a Linha Falagueira - Estremoz, a 400 kV. Na situação de paralelismo, verifica-se, pelos elementos gráficos 

apresentados, o cumprimento do afastamento mínimo de 45 metros entre os eixos das linhas. Já no 

respeitante à situação de cruzamento, cuja representação foi apresentada apenas em planimetria, 

esclarece que deverá ser garantida uma distância mínima "D" entre condutores nas condições máximas 

de exploração definidas no RSLEAT. 

Caso subsista qualquer dúvida relativamente à proximidade de alguma intervenção aos traçados 

indicados, a REN deverá ser consultada com elementos mais pormenorizados e com a devida 

antecedência, para que a REN possa indicar as medidas de compatibilização necessárias à manutenção da 

segurança e operacionalidade da RNT. 

Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) 

A REN-Gasodutos, S.A. é a concessionária da Rede Nacional de Transporte de Gás Natural (RNTGN) em 

regime de serviço público. A RNTGN é constituída pelas redes de gasodutos de alta pressão (com pressões 

de serviço superiores a 20 bar) e pelas estações de superfície com funções de seccionamento, derivação 

e/ou de redução de pressão e medição de gás natural para ligação às redes de distribuição. 

De acordo com a análise realizada aos elementos facultados, verificou que não existem quaisquer 

infraestruturas da RNTGN na área a intervir. 

A IP após análise do pedido para instalação de Central Fotovoltaica do Polvorão, e respetiva instalação de 

uma linha elétrica de alta tensão e desconhecendo as características e localização das edificações do 

projeto, verifica que o projeto impacta com a infraestrutura rodoviária (IP2, EN359 e EN118) sob jurisdição 

da Infraestruturas de Portugal, S.A. informando o seguinte. 

Relativamente à rede rodoviária e tendo como referência o Plano Rodoviário Nacional (publicado pelo 

Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de 

Outubro, e alterado pela lei n.º 98/99, de 26 de Julho e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto), que a 

área de estudo interfere com o Itinerário Principal n.º 2, com a Estrada Nacional 118 e com a Estrada 

Nacional n.º 359, a qual apesar de desclassificada se encontra sob jurisdição daquela empresa. 

Do ponto de vista da salvaguarda da rede rodoviária da responsabilidade da IP o novo Estatuto das 

Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN) (Lei n.º 34/2015 de 27 de abril), em vigor desde 27 de julho, 

regula a proteção e fixa as condições de segurança e circulação dos seus utilizadores e as do exercício das 

atividades relacionadas com a gestão, exploração e conservação, das estradas nacionais constantes do 

PRN, das estradas desclassificadas, isto é, não classificadas no PRN, mas ainda sob jurisdição da IP,SA, bem 

como das estradas regionais. 

A Câmara Municipal de Nisa informa que a Linha Elétrica de muito alta tensão (400kV) atravessa o 

concelho de Nisa, passando o seu traçado pelas União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo e Freguesia 

de São Matias, sendo o mesmo abrangido por várias classes de espaço ao nível do Plano Diretor Municipal 

de Nisa, nomeadamente no respeitante às condicionantes previstas no mesmo e que importam 

salvaguardar ao longo do traçado previsto: 

 A sul da subestação da Falagueira o traçado insere-se em Rede Natura 2000, estando desta forma 

sujeito a parecer do ICNF; 

 O traçado integra pontualmente a REN, na classe Risco de Erosão Hídrica, cuja ação prevista está 

sujeita a “Comunicação Prévia” ou seja, à consulta às entidades competentes; 

 Parte do traçado, a sul, concorda em parte com a EN 118, atravessando ainda as IP2, EN 528 e EN 

559, e como tal abrangido pela área de jurisdição, sujeito a parecer das Infraestruturas de Portugal; 
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 Na parte do traçado que concorda com a EN 118, existe uma “conduta adutora” pertencente ao 
“sistema de abastecimento de água”, infraestrutura esta pertencente às Águas do Vale do Tejo 

(AdVT), devendo todas as questões relativas a alguns condicionamentos nomeadamente a 

distâncias mínimas à conduta, ser colocados diretamente a esta entidade. 

A Câmara Municipal de Gavião informa que na reunião ordinária da Câmara Municipal de Gavião realizada 

em 18/11/2020, foi deliberado emitir parecer favorável referente à Central Solar Fotovoltaica do Polvorão, 

com as seguintes condicionantes: 

 Que durante a execução da obra sejam reavaliados os impactes visuais suscetíveis de acontecer 

nos: Santuário Nossa Senhora das Necessidades, Parque das Merendas da Ribeira da Venda, 

localidade de Comenda (na realidade Castelo Cernado, pois Comenda refere-se à freguesia), e 

sejam equacionadas medidas de mitigação dos mesmos como a implantação de cortinas arbóreas; 

 Que sejam executadas cortinas arbóreas ao longo das Estrada Nacional (EN) 118 e Estrada 

Municipal (EM) 532 para mitigar o impacto visual. 

Informa ainda que a área de intervenção em causa, abrange áreas integradas nas classes de Espaço Natural 

- Reserva Ecológica Natural (REN) e Espaço Florestal. O Regime da REN prevê a possibilidade de instalação 

de infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis em 

determinadas categorias de áreas integradas na REN, sendo a entidade competente para a emissão de 

parecer no âmbito da REN, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR). Em Espaço 

Florestal, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Gavião, no artigo 35º, na sua alínea b), em que são elencadas 

as ações permitidas, não prevê a possibilidade de instalação de centrais solares fotovoltaicas. A Câmara 

Municipal deliberou, através de deliberação n.º 440 de 7.02.2020, aprovar o início de procedimento de 

alteração ao PDM de Gavião, para incluir “(...) normas no regulamento que permitam, expressamente, a 
localização de infraestruturas para produção de energia a partir de fontes renováveis, (...), nos Espaços 

Florestais". 

 

7. RESULTADOS DA CONSULTA PÚBLICA 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, 

procedeu-se à Consulta Pública do Projeto, em fase de projeto de execução, para a “Central Solar 
Fotovoltaica de Polvorão”. 

De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, 7 de 

outubro a 17 de novembro de 2020. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas cinco participações das seguintes entidades e 

particulares: 

 Estado Maior da Força Aérea; 

 Arquivo Digital e Imaterial da Comenda; 

 Junta de Freguesia da Comenda; 

 2 cidadãos. 

O Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra abrangido por qualquer 

Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que refere que não há inconveniente na sua 

concretização. 

No entanto, refere que a linha elétrica pode constituir um obstáculo aeronáutico, pelo que deve ser 

remetido à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto de execução com a indicação das 

coordenadas de implantação e altitudes máximas de cada apoio da linha de transporte de energia. 
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Por último, informa que a balizagem aeronáutica deve ser de acordo com as normas expressas no 

documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC. 

O Arquivo Digital e Imaterial da Comenda refere o seguinte: 

 As duas centrais fotovoltaicas (Polvorão e Margalha), cujo EIA se encontra agora em fase de 

Consulta Pública, distam não mais de 5 km de distância em linha reta, uma da outra, pelo que, 

embora sendo projetos análogos mas independentes, o seu impacte ambiental conjunto deveria 

ter sido considerado a priori, na procura de soluções e alternativas que evitassem duplicar os 

efeitos negativos identificados decorrentes da sua instalação, visando primordialmente a 

otimização e preservação dos recursos naturais e a mitigação dos impactes negativos reais de 

ambas as unidades de produção de energia. 

 No que diz respeito à classificação da qualidade das águas da ribeira da Venda (que na maior parte 

do documento aparece como ribeira da Salgueira, mas que é o mesmo curso de água) é referido o 

seguinte: “a água da Ribeira da Venda apresenta-se com qualidade razoável e estado químico 

desconhecido”. Outras duas ribeiras, a do Polvorão e a de Margem, são descritas como de água de 

qualidade boa e estado químico desconhecido. O único ponto de poluição da Ribeira da Venda 

situa-se no Parque das Merendas; desde a origem perto da Lage da Prata (Nisa) até à pedra do 

Raio, no Sor, não recebe efluentes humanos ou industriais e mesmo a poluição resultante da 

atividade agrícola, não é mais intensa que as outras com as quais é comparada.  

 Ainda dentro do capítulo das bacias hidrográficas é dito que na área em estudo (nos 286 ha), “na 
área em estudo não se encontram inventariadas captações de águas superficiais”. No entanto, a 

800 metros da considerada central existiu uma exploração municipal do poço do Vale de Frio, 

construído em 1977, aquando das obras das águas ao domicílio do Castelo e Vale da Feiteira. A 

primeira água canalizada da freguesia, inaugurada em 1979, provinha de águas superficiais de Vale 

de Frio. Durante muitos anos bebeu-se, na freguesia, essa água. O poço ainda está ligado à rede e 

pode supor-se que esse manancial será uma reserva estratégica de reforço ao atual sistema de 

distribuição de águas municipais.  

 Todas as sete ocorrências patrimoniais referidas no EIA estão localizadas na ZE e não na zona de 

implantação da central. Estão, além disso devidamente localizadas por coordenadas e 

acompanham-se de informação pertinente bem mais precisa que as referências anteriores, 

designadamente as dos autores: Mário de Sá e Padre Patrão. 

Mas na ZE da central, designadamente na orla do planalto do Vale dos Tocos sobranceiro ao Parque das 

Merendas, ou seja na ZE da área 2, há muitos outros locais potencialmente de interesse arqueológico não 

referidos naquele levantamento parcial, a saber:  

 Local da antiga Vila Franca, imediatamente a norte da EM 532, no trajeto Comenda-Gavião, na 

zona do outeiro sobranceiro ao Parque das Merendas, bordejando o caminho em terra batida entre 

a EM 532 e o poço do Vale de Frio, já referido; 

 Igreja de S. Pedro, no mesmo local anterior, com melhor localização conhecida, já apenas os 

alicerces; esta confinando com o terreno que a CMG marcou para parque de estacionamento 

supletivo, a norte do Parque das Merendas;  

 Na berma do caminho em terra batida referido, a 50 metros da EM532 situa-se o antigo cemitério, 

no adro da igreja de S. Pedro, como era comum até ao início do séc. XVIII. Aquando da construção 

da vala da conduta que traz a água do poço de Vale de Frio para a Comenda, foram encontradas 

ossadas de cadáveres humanos, nesse local;  

 Na margem direita da ribeira da Venda, 50 metros a montante da confluência do ribeiro de Vale 

Frio nessa ribeira, a montante, estão as ruínas duma antiga azenha.  
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Assim, refere que pelos achados arqueológicos identificados pelo EIA e pelos que foram elencados, toda 

a ZE da área 2 da central parece ser de particular interesse arqueológico. Mesmo que o documento 

assegure que a execução da obra tenha em atenção artefactos arqueológicos que possam surgir quando 

das mobilizações de solos, importa sublinhar essa necessidade absoluta de uma atenção redobrada; não 

só na ZE, nas imediações do Parque das Merendas, mas mais para norte em toda a área entre a 

implantação dos painéis, do planalto até às courelas do Alto das Bicas, até à Ferraria.  

 Quanto a impactes negativos há três a considerar: impacte visual e cénico na paisagem, impacte 

ao nível da avifauna e impacte ao nível da flora. A colocação de 296.352 painéis em ca. 62 ha, num 

quase contínuo, tem um alto impacte na paisagem, como o estudo conclui. Acresce que esta 

intrusão na paisagem pode ser avistada de três pontos cruciais: povoação de Castelo Cernado, 

Parque das Merendas e santuário de N. S. das Necessidades. Se o caso do Parque das Merendas 

pode ser mitigado pela colocação de renque florestal na periferia da área 2, tal não pode ser 

utilizado nos outros dois pontos de avistamento. Este impacte é permanente, pelo menos nos 

trinta anos de vida da central. Tal situação deverá merecer reflexão da Junta de Freguesia da 

Comenda e da Câmara Municipal de Gavião e, eventualmente, pedido de medidas compensatórias 

para tais prejuízos.  

 O outro impacte relevante é sobre o revestimento florestal de sobreiros, traduzindo-se pela 

destruição de mais de 840 espécies arbóreas adultas protegidas. É referido que a densidade 

daquele povoamento é inferior a 9 árvores/ha, logo não satisfaz o critério legal de mancha de 

montado. No entanto, ficam dúvidas sobre como foi feita a contagem, se apenas por fotografia 

aérea em vez de contagem precisa, em trabalho de campo, com aquele propósito. O referido 

impacte deverá ser mitigado. Deverá ser plantada uma área de sobro equivalente a uma área 

teórica ocupada à data por sobreiros, azinheiras e carvalhos, por exemplo num círculo envolvente 

a central, ajudando a mitigar o impacte visual na paisagem de quem vem pela EM 532.  

 Relativamente ao impacte sobre a avifauna, designadamente aves de rapina e outras ameaçadas 

existentes na área de intervenção, designadamente no percurso da linha elétrica de alta tensão de 

13 km, que constitui a maior ameaça a essas aves. Os referidos danos no ecossistema devem 

merecer maior atenção e soluções mitigantes mais efetivas das que estão previstas.  

 Resumindo, quanto a impactes negativos, eles próprios diagnosticados, no essencial, no EIA em 

análise, há que prever compensações para as populações, designadamente da freguesia da 

Comenda, a mais prejudicada com aquele investimento. Até porque o impacte positivo na 

socioeconomia, designadamente na criação de 8 postos de trabalho, ou dinamização indireta de 

outras atividades é escasso: criação de 5 ou 6 postos de trabalho permanente. 

Refere, ainda, que estando as duas centrais do Polvorão e da Margalha localizadas lado a lado, a escolha 

ideal da sua localização e implantação no terreno poderia ter aproveitado o traçado da estrada EN118 e a 

correspondente faixa de gestão de combustível ao longo do troço de 13 km que liga a EN244 ao IP2. Ao 

contrário da implantação dispersa proposta em ambas as Centrais e nomeadamente para a do Polvorão, 

a qual se estende por uma área de ca. 62 ha subdividida em duas parcelas de terrenos florestais 

descontínuas e fortemente condicionada pela orografia do terreno, entre outros condicionalismos 

geográficos e ambientais, esta alternativa considerando numa faixa com 400 m de largura, ao longo da 

EN118, apresenta vantagens consideráveis, a saber:  

 Reduzido impacto florestal traduzido num menor número de espécies protegidas a abater, 

nomeadamente o coberto vegetal correspondente ao habitat de interesse comunitário 6310 – 

montados de Quercus (incl. Sobreiros, azinheiras e carvalho-negral), estimadas no projeto atual em 

mais de 840 exemplares arbóreos adultos dispersos.  

 Aproveitamento das faixas de gestão de combustível em redor do itinerário EN118, a qual se 

encontra numa orientação solar privilegiada E-O e se localiza num planalto perfeitamente regular 
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e aberto, na quase totalidade deste troço de 13 km de extensão.  

 Com uma área disponível de mais de 500 ha permitirá acomodar ambas as unidades na mesma 

instalação, evitando por um lado a ligação em linha de muito alta tensão a duas subestações da 

REN distintas (Falagueira e Pego) e por outro permitirá ainda reduzir a extensão da linha prevista 

para a ligação à rede nacional da instalação do Polvorão à subestação da Falagueira (com 13 km) 

sensivelmente para metade. De salientar que parte daquela faixa com 200 m para cada lado da 

EN118 já se encontra consignada no traçado do projeto atual, como buffer da linha elétrica aérea 

de 400kV.  

 Tratando-se de um planalto à cota mais alta na sua vizinhança de 280 m, o declive nesta extensão 

de terreno é praticamente nulo e os desníveis inexistentes, otimizando assim a exposição solar 

virada a sul, no alinhamento daquele itinerário, o qual é povoado na sua grande maioria, para além 

das faixas de gestão de combustível disponíveis e de proteção, por espécies vegetais exóticas não 

protegidas como sejam os povoamentos monoespecíficos de eucalipto. Esta solução alternativa 

teria ainda a vantagem no custo de instalação e reduzido impacto na movimentação de terras e 

construção de acessibilidades.  

 Evitaria a sobreposição com área protegidas, como sejam: a Zona de Intervenção Florestal da 

Comenda – ZIF n.º 208 (Proc. 382/17 – ICNF) ou espaço afeto à Rede Ecológica Nacional – REN (9.8 

ha do ecossistema “Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”) e à consequente 

necessidade de revisão do PDM dos municípios de Gavião e Nisa, por eventual desconformidade 

com os requisitos e especificações técnicos do projeto.  

Sugere as seguintes Medidas de Mitigação Alternativas: 

 No plano da Socioeconomia os potenciais benefícios para a Freguesia de Comenda só serão 

efetivos se houver o compromisso do promotor assegurar no caderno de encargos da empreitada 

geral e/ou sub-empreitadas o recrutamento preferencial de mão-de-obra local, desde as funções 

mais indiferenciadas até às mais especializadas, nas diversas fases de execução e exploração do 

projeto e durante a sua vida útil prevista até 2050.  

 Este processo deverá ser articulado e acompanhado pelas entidades autárquicas locais, 

nomeadamente a Junta de Freguesia de Comenda, com a elaboração e implementação de um 

plano de desenvolvimento conjunto de médio-longo prazo, no qual sejam identificadas as 

contrapartidas e compromissos de parte-a-parte, bem como o respetivo calendário de execução e 

objetivos concretos a atingir, como seja por exemplo a definição do número e duração dos postos 

de trabalho em concreto a criar face às necessidades reais do projeto, incluindo: construção civil, 

manutenção de equipamentos e de acessibilidades, vigilância, etc.  

 O projeto de exploração da central deverá prever igualmente uma estratégia de futuro, mais 

alargada, com vista a fomentar direta ou indiretamente a fixação de outras indústrias na região e 

em particular no Parque Industrial da Comenda, que com ela possam estabelecer parcerias ou criar 

condições de atratividade mais competitivas, como seja o fornecimento de energias renováveis a 

mais baixo custo.  

 No que concerne à preservação do Património Arqueológico, Arquitetónico, Cultural e Etnográfico, 

é importante salientar o risco potencial identificado de destruição irreparável de Património que 

possa inviabilizar o seu registo e conservação futura de contextos arqueológicos no subsolo ou a 

manutenção de elementos edificados referidos no Relatório Técnico, pelo que todo o processo de 

movimentação de terras, incluindo a abertura de valas para colocação de condutas técnicas no 

subsolo deverá ser rigorosamente acompanhada por técnico certificado pela DGPC e/ou equipa de 

arqueologia. 

 De salientar ainda que não estando ainda disponível a Carta Arqueológica atualizada do Concelho 
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de Gavião é expectável que muitos dos vestígios arqueológicos ainda desconhecidos, referentes às 

estações e achados referenciados, possam estar disseminados por uma área geográfica muito mais 

vasta e confinante com a Área de Incidência Direta do Projeto, a qual ainda não foi devidamente 

estudada/inventariada, nomeadamente as Ocorrências n.º 17 e n.º 18, referentes aos vestígios do 

sítios de Vila Franca localizada no também denominado “Vale Frio” e do Alto das Bicas (CNS 15269 

e 5802, ép. Romana, respetivamente), locais onde já foram encontradas, dispersos por uma vasta 

área, vestígios numa localização sobranceira à Ribeira da Venda. 

 É assim imperioso que todo e qualquer vestígio que venha a ser descoberto, seja devidamente 

notificado às entidades competentes da DGPC pela equipa especializada de acompanhamento dos 

trabalhos, bem como reportados ao Arquivo Digital e dela seja realizada a devida memória 

descritiva e fotográfica do bem encontrado. A este respeito deve ser salientado o trabalho de 

levantamento historiográfico da Freguesia em curso dinamizado num projeto pluridisciplinar 

ambicioso coordenado pelo Arquivo Digital – “Comenda com História”. 

 De forma a garantir total integridade cénica e ecológica da Paisagem importa na prática garantir 

que:  

o as espécies arbóreas afetadas pela intervenção serão compensadas pelo plantio em igual 

número e género, se possível nas zonas confinantes, obedecendo a um plano de reflorestação 

sustentável, devidamente estruturado e quantificado, que possa para além dessas espécies 

incluir outras de igual valor ambiental, que possa passar por exemplo com a requalificação 

do coberto vegetal do Parque de Merendas da Ribeira da Venda e consequente 

repovoamento de choupos em ambas as margens da Ribeira da Venda (Salgueira);  

o repovoamento do montado de sobro e azinho na totalidade da Área de Incidência Direta do 

Projeto (ca. 62 ha) aquando do desmantelamento da central, após a sua vida útil em 2050.  

Quanto a Medidas Compensatórias, refere o seguinte:  

 Deverá ficar definido à partida, e na mesma medida da negociação com os proprietários dos 

terrenos, um conjunto de contrapartidas que visem compensar e proteger o bem comum e 

respetivo Interesse Público da Comunidade da Freguesia da Comenda, diretamente afetada pela 

concretização desta infraestrutura e que vai muito além do reduzido número de beneficiários 

diretos de rendas de exploração ou indemnizações pecuniárias resultantes do contracto de 

exploração da Central Solar Fotovoltaica.  

 As medidas, para além das consignadas no EIA, devem passar por áreas concretas de intervenção 

junto da Comunidade e em plena articulação com as entidades autárquicas locais, como sejam por 

exemplo:  

o Criação e co-financiamento para a instalação de um parque de recolha dos sobrantes 

florestais resultantes da desmatação e desflorestação necessários à execução do projeto, no 

Parque Industrial da Comenda;  

o Investimento integral das mais-valias resultantes da comercialização de todos os exemplares 

arbóreos abatidos no plano de requalificação florestal e dos equipamentos de lazer do Parque 

de Merendas da Ribeira da Venda, em particular com a consolidação e repovoamento das 

margens da ribeira e demais contorno do espelho de água, com vista à futura instalação 

definitiva de uma praia fluvial para adultos no Parque de Merendas;  

o Repovoamento da mata paraclimácica original daquele território no sentido de assegurar a 

biodiversidade autóctone e potenciar o seu aproveitamento silvo-pastoril ainda existente, 

nos terrenos adjacentes ao Parque de Merendas, de modo que o impacte previsto da 

desmatação e desflorestação possa ser nesta exata medida compensado;  
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o Definição de um programa de incentivo conjunto coordenado pela Junta de Freguesia, que 

permita aos privados e demais organizações públicas ou associativas da Freguesia 

candidatarem-se à aquisição de kits de painéis fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiência 

(iguais aos utilizados na Central), enquanto parceiros estratégicos da Akuo Energy Renováveis 

Portugal, até uma potência máxima instalada não superior a <3kW/habitação (eq. 12 painéis) 

e a custos controlados (valor de referência não superior a €100/painel com instalação incl.), 
ao abrigo do novo regime de Unidades de Produção para Autoconsumo (UPACs) previsto no 

Decreto-Lei 162/2019, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2020. Este programa permitiria 

assim cumprir 3 objetivos primordiais, em linha com as prioridades do Programa Nacional 

para as Alterações Climáticas (PNAC 2030), Roteiro da Neutralidade Carbónica (RNC 2050), 

bem como do Plano de Recuperação e Resiliência do Governo Português apresentado em 

setembro de 2020, a saber:  

a. Requalificação da mão-de-obra local a quem ficaria a cargo a instalação da Central e das 

UPACs que viessem a ser contratualizadas no âmbito do programa desta parceria 

estratégica, fomentando a criação de novos empregos e pequenas empresas na área das 

energias renováveis;  

b.  Incentivar o autoconsumo e consequentemente o investimento privado em aldeias 

ambientalmente mais sustentáveis e com maior independência energética;  

c.  Contribuir para reduzir os custos de contexto, nomeadamente energéticos de 

potenciais indústrias que se queiram vir a fixar no Parque Industrial de Comenda, sendo 

que o excesso de produção de energia para autoconsumo de proprietários não 

residentes, poderia ser disponibilizada para fins de dinamização industrial da Freguesia 

a muito baixo custo;  

d. Fomentar o espírito comunitário de partilha e de compromisso com objetivos comuns.  

e.  Criar sinergias, num plano de ação conjunto e de partilha de competências técnicas, na 

implementação de uma unidade piloto à escala local, com vista a estimular pequenas 

comunidades como a da Comenda a darem o exemplo e a se constituírem como o 

primeiro nó de uma rede nacional de mobilidade sustentável “zero-emission”, à 
semelhança do projeto “Last Mile” implementado na região de Auvergne-Rhôde-Alpes 

em França desde 2018. 

f.  Instalação de um ponto de carregamento de veículos elétricos (PCVE) em cada um dos 

3 povoados da Freguesia: Comenda, Vale da Feiteira e Ferraria;  

g. Patrocínio da instalação de uma unidade piloto de produção de hidrogénio local, 

enquadrado no Plano Nacional do Hidrogénio e interligada às UPACs que venham a ser 

criadas na Freguesia.  

h. Deve ser dado conhecimento público do Plano geral de Gestão Ambiental (PGGA) nas 

suas diversas componentes e eventuais atualizações, no decurso do desenvolvimento 

do projeto no sítio da Junta de Freguesia, a qual deve estar a par de qualquer alteração 

do mesmo e poder acompanhar e verificar sempre que necessário a sua correta 

implementação no terreno, sem condicionalismos nem limitações a qualquer momento.  

i. Investimento na modernização da estação meteorológica udográfica da Comenda 

integrada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – SNIRH 

(https://snirh.apambiente.pt) por forma a ter uma caracterização e previsão 

meteorológica local mais fidedigna e precisa do que a fornecida pela estação de Alvega 

utilizada no presente EIA.  
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j. Modernização do Salão Comunitário e Paroquial de Comenda, numa sala de atividades 

culturais multiusos, visando dota-la de equipamento áudio-vídeo profissional mais 

compatíveis com as necessidades de utilização atuais, nomeadamente ao nível das novas 

tecnologias de informação e da sua ligação à rede de fibra 4G “wireless”;  

k.  Patrocínio do levantamento historiográfico e arqueológico em curso, no âmbito das 

atividades sem fins lucrativos dinamizadas pelo Arquivo Digital na preservação do 

Património Cultural e Imaterial da Freguesia de Comenda e conducente à atualização da 

Carta Arqueológica do concelho de Gavião;  

l. Aquisição de equipamento de prevenção contra incêndio (criação dum piquete de 

Sapadores Florestais, devidamente equipada), no âmbito da freguesia da Comenda;  

m. Eventual reconstrução do tratamento de águas residuais do Parque das Merendas, para 

que a qualidade da água da ribeira da Venda passe a “Boa”. 

A Junta de Freguesia da Comenda refere o seguinte: 

 Os dados climáticos foram obtidos a partir dos dados da estação climatológica de Alvega existindo 

a possibilidade de serem obtidos através das estações meteorológicas existentes na área de 

intervenção do projeto, tal como a existente na localidade de Comenda, que refletiriam dados mais 

fidedignos bem como estar sujeitos a muito menos horas de “nevoeiro” a que está sujeito a de 
Alvega derivada à sua proximidade com o rio Tejo, o que iria aumentar bastante as horas insolação 

nesta área e assim aumentar o rendimento da central aqui projetada.  

 No capítulo das bacias hidrográficas é referido “na área em estudo não se encontram inventariadas 
captações de águas superficiais”. No entanto, no local designado de “vale de Frio”, confinante com 
a área a ocupar pela central existe uma captação de água explorada pelo Município, que, não 

obstante estar atualmente desativada pode vir a ser ativada em caso de necessidade ou 

emergência, desconhecendo-se qual o impacte que o projeto poderá ter na qualidade da mesma.  

 Dado que nas áreas adjacentes à localização do projeto se tem verificado a existência de 

património arqueológico considerado importante e sendo expectável que aquando da 

movimentação de terras para implementação da central possam surgir novos artefactos ou 

construções, será garantido que os mesmos sejam devidamente referenciados, recolhidos e 

identificados?  

Considera, ainda, os seguintes impactes negativos: 

 A remoção da camada de solo fértil na área intervencionada: tratando-se de uma área 

essencialmente agrícola é expectável que após a intervenção, esta deixe de ser uma zona arável 

e/ou produtiva;  

 O impacte visual e cénico na paisagem.  

 O impacte ao nível da avifauna. Verificando a existência de várias espécies de aves ameaçadas (de 

rapina e outras) na área de intervenção, o percurso da linha elétrica de alta tensão de 13km, 

constitui uma grande ameaça às mesmas.  

 O impacte ao nível da flora. A implementação da Central implica o abate uma quantidade 

substancial de árvores na qual se podem destacar 825 sobreiros e um número não especificado de 

azinheiras, sendo que ambas são consideradas espécies protegidas.  

Conclui que, apesar de considerar que este projeto é bastante benéfico para a Freguesia, trás igualmente 

alguns aspetos negativos que julga poderem ser mitigados com a implementação de alguns projetos 

complementares na área da Freguesia de Comenda, dos quais sugere:  
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 Reposição, através de plantação, de número de árvores (de espécie protegidas) equivalente ao 

número de árvores abatidas, em áreas adjacentes;  

 Instalação de unidades de produção fotovoltaicas, nos edifícios públicos, a fim de garantir a 

redução da fatura de energia;  

 Requalificação/melhoria do edifício do Posto médico;  

 Apoio a um projeto de cariz social;  

 Apoio para aquisição de um veículo para transporte da população das localidades da Freguesia ao 

Centro de saúde;  

  Implementação de projeto de valorização do Parque de Merendas da Ribeira da Venda, área 

adjacente ao espaço de implementação da Central.  

Por último, refere que seria de máxima importância que no preenchimento de postos de trabalho de 

venham a ser criados, seja dada prioridade aos residentes na Freguesia/Concelho, de forma a fomentar a 

fixação de famílias nesta região. 

Um Cidadão discorda que a implantação de Centrais Fotovoltaicas seja feita em zonas florestadas ou com 

capacidade para o ser. 

Manifesta preocupação quanto à destruição de, pelo menos, 800 sobreiros e ocupação de povoamentos 

já existentes de pinheiro, pinheiro-manso e eucalipto numa extensão de pelo menos 60 Ha.  

Em relação ao traçado da linha de 400 kV, lamenta que em cerca de 8 km vá em paralelo com a linha já 

existente (SE Falagueira-Estremoz), duplicando o impacto visual e duplicando os prejuízos nas 

propriedades atravessadas. 

Outro Cidadão manifesta-se a favor do projeto em análise. 

Considera muito importante uma central produtora de eletricidade na sub-região do Alto-Alentejo.  

 

8. CONCLUSÃO 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão tem como objetivo a produção de energia elétrica a 
partir de uma fonte renovável – a energia solar. Terá uma potência de ligação à rede de 100 MVA e uma 
potência instalada de 120 MWp, 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 localizar-se-á em duas parcelas de terreno descontínuas, 
distanciadas de 415 m e com uma área de cerca de 286 ha, na freguesia da Comenda, concelho de Gavião, 
distrito de Portalegre. 

A Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (400 kV), com um comprimento total de cerca de 13 Km, 
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). Esta Linha liga a subestação da Central Solar 
Fotovoltaica do Polvorão à Subestação da Falagueira (ponto de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço 
Público - SESP), propriedade da REN. 

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. 
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Os impactes sobre os Recursos Hídricos foram analisados face à possível afetação da rede de drenagem 
superficial e da rede de fluxos hídricos subterrâneos, considerando que as ações de desmatação dos solos 
aumentam o risco de erosão dos solos e alteram as condições de drenagem do terreno, contudo estas 
ações serão pontuais, sendo que, as áreas afetadas serão recuperadas e repostas as condições naturais 
de drenagem, classificando o impacte induzido como negativo e pouco significativo. 

Para os Solos e Uso do Solo, na fase de construção, será expectável um impacte negativo pouco 
significativo, principalmente devido à perda de 63,5 ha 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. 

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 63,5 ha da 
Central Solar (62 ha de painéis solares) 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 não foi apresentado o correto levantamento de todos os exemplares de 
sobreiro que poderão ser afetados pela obra inerente à implementação do projeto, pelo que, com base 
nos elementos facultados pelo proponente, não é possível desenvolver uma adequada AIA, com 
quantificação dos impactes negativos expectáveis associados. 

O número de sobreiros georreferenciado pelo proponente é elevado (8.445 sobreiros com altura superior 
a 1 m), tratando-se de sobreiros afetados com a instalação da central solar, dando origem a um impacte 
negativo, muito significativo, de magnitude elevada e não minimizável. 

Os sobreiros com altura inferior a 1 m não foram identificados/quantificados, o que se considera uma 
omissão grave, uma vez que os mesmos ocorrem em algumas áreas com uma densidade entre 400 a 1.000 
plantas/ha, embora noutras áreas não se verifique a presença de sobreiros com altura inferior a 1 m. 
Importa realçar que, no terreno, estes sobreiros têm muito bom vigor vegetativo, sendo que, em cerca de 
1-2 anos, terão altura para serem contabilizados como povoamento, facto que incrementa muito 
significativamente a magnitude do impacte negativo expectável. 

A vistoria de campo permitiu concluir que o número de sobreiros com altura inferior a 1 m poderá ser 
elevadíssimo, mais de 10.000, pelo que os pressupostos da presente avaliação, em termos de 
quantificação de afetação de quercíneas não são os corretos, não sendo, por esse motivo, possível validar 
a informação constante do EIA, Aditamento, informação georreferenciada e demais anexos. 

A área de abate em povoamento de sobreiro, apurada pela DRCNF Alentejo, com base na 
georreferenciação feita pelo proponente é de 81 ha, o que configura um impacte negativo, muito 
significativo, de magnitude elevada, não minimizável. 

Não foram caracterizados os impactes negativos gerados pelo abate dos povoamentos de eucalipto, 
pinheiro-manso e pinheiro-bravo, facto que se considera uma lacuna grave, atendendo às extensas áreas 
a afetar e que não permite efetuar uma avaliação de impactes rigorosa do projeto. 
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A perda de potencial produtivo de cortiça poderá ser muito elevada, tendo em vista não só o número 
elevadíssimo de sobreiros que será necessário abater, mas também pelo facto de a aptidão da região para 
o desenvolvimento do sobreiro ser elevada. Essa quantificação não foi estimada no EIA, pelo que são 
desconhecidos os proveitos económicos e mais-valias ambientais com a manutenção desta área. 

O projeto não prevê acautelar a preservação das espécies RELAPE. Para além de não existir cartografia 
destas espécies, não são apresentadas medidas de minimização dos impactes gerados na área de 
intervenção do projeto, dando, por esse motivo, origem a impactes negativos significativos, não 
minimizáveis. 

Não foi apresentada no EIA qualquer alternativa do projeto fundamentada na grande afetação de floresta 
de produção, circunstância que não é aceitável atendendo ao caráter muito impactante deste projeto 
sobre o património natural. 

Considera-se que o projeto em avaliação induzirá impactes negativos muito significativos, de elevada 
magnitude e não minimizáveis sobre a componente ecológica no território onde se desenvolve. 

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 contributo do projeto para as Alterações Climáticas, a Central Solar Fotovoltaica de 
Polvorão ao produzir anualmente cerca de 241 GWh, esta central evitará a emissão de 233.770 
toneladas/CO2eq., comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a emissão de 93.026 
toneladas/CO2eq., relativamente à produção a partir de gás natural de ciclo combinado. Apesar de ter sido 
calculada a estimativa de emissões evitadas com a implementação do projeto, não foram calculadas as 
estimativas de GEE emitidas direta ou indiretamente nas diversas fases do projeto. Contudo, o Estudo de 
Impacte Ambiental (EIA) não apresenta uma avaliação custo/benefício da alteração de uso do solo, nem 
um balanço do carbono (emissões evitadas pela presença da central vs. eliminação do coberto vegetal), o 
que se considera uma lacuna grave atendendo aos extensos povoamentos florestais existentes na área de 
intervenção do projeto. 
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Relativamente às entidades externas consultadas foram recebidos os pareceres da Rede Elétrica Nacional 
(REN), Infraestruturas de Portugal S.A. (IP), Câmara Municipal de Nisa e Câmara Municipal de Gavião. 

A REN comunica que os corredores para a implantação da linha elétrica de 400 kV, a qual irá estabelecer 
a interligação entre a central fotovoltaica e a subestação de Falagueira vai cruzar e desenvolver-se em 
paralelo a infraestruturas da RNT já existentes e em exploração. 

Informa que desde que sejam garantidas as condições acima referidas não existem objeções à 
implementação do projeto em análise. 

A IP verifica que o projeto impacta com a infraestrutura rodoviária (IP2, EN359 e EN118) sob jurisdição da 
Infraestruturas de Portugal, S.A., devendo ser salvaguardadas a rede rodoviária da responsabilidade da IP 
de acordo com o Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional (EERRN) (Lei n.º 34/2015 de 27 de 
abril). 

A Câmara Municipal de Nisa informa que a Linha Elétrica de muito alta tensão (400kV) atravessa o 
concelho de Nisa, sendo o seu traçado abrangido por várias classes de espaço ao nível do Plano Diretor 
Municipal de Nisa, nomeadamente no respeitante às condicionantes previstas no mesmo, que importa 
salvaguardar. 

A Câmara Municipal de Gavião informa que foi deliberado emitir parecer favorável condicionado referente 
à Central Solar Fotovoltaica do Polvorão, informa ainda que a área de intervenção em causa, abrange 
áreas integradas nas classes de Espaço Natural - Reserva Ecológica Natural (REN) e verifica 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 com 
a revisão do PDM. 

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. O Estado 
Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra abrangido por qualquer Servidão 
de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que refere que não há inconveniente na sua concretização, O 
Arquivo Digital e Imaterial da Comenda refere um conjunto de preocupações e recomendações 
relacionadas com os fatores Recursos Hídricos, Património Cultural, Paisagem e Sistemas Ecológicos. A 
Junta de Freguesia da Comenda conclui que, apesar de considerar que este projeto é bastante benéfico 
para a Freguesia, acarreta igualmente alguns aspetos negativos que julga poderem ser mitigados com a 
implementação de alguns projetos complementares na área da Freguesia de Comenda. 

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.  

Face ao exposto, propõe-se a emissão de parecer desfavorável para o projeto da “Central Solar de 
Polvorão”, em fase de projeto de execução. 

 

P´A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO, 
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Planta Geral 

Pareceres externos 
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 Exmo.(a) Senhor(a) 

Agência Portuguesa do Ambiente  

Rua da Murgueira - 9 - Zambujal - Alfragide 

2610-124 - AMADORA  

 

 

 

Assunto: Emissão de parecer específico - Processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 

3346 - Central Solar Fotovoltaica do Polvorão   

 

No seguimento do V/requerimento registado nesta autarquia sob o nº 13238, em 

27/10/2020, referente ao assunto supramencionado, informa-se que na reunião ordinária da 

Câmara Municipal de Gavião realizada em 18/11/2020, foi deliberado emitir parecer favorável 

à Avaliação de Impacte Ambiental nº 3346 referente à Central Solar Fotovoltaica do Polvorão, 

com as seguintes condicionantes: 

- Que durante a execução da obra sejam reavaliados os impactes visuais suscetíveis de 

acontecer nos: Santuário Nossa Senhora das Necessidades, Parque das Merendas da 

Ribeira da Venda, localidade de Comenda (na realidade Castelo Cernado, pois 

Comenda refere-se á freguesia), e sejam equacionadas medidas de mitigação dos 

mesmos como a implantação de cortinas arbóreas; 

- Que sejam executadas cortinas arbóreas ao longo das Estrada Nacional (EN) 118 e 

Estrada Municipal (EM) 532 para mitigar o impacto visual. 

Informa-se ainda V. Exa que a área de intervenção em causa, abrange áreas integradas 

nas classes de Espaço Natural – Reserva Ecológica Natural (REN) e Espaço Florestal. O Regime 

da REN prevê a possibilidade de instalação de infraestruturas de produção e distribuição de 

eletricidade a partir de fontes de energia renováveis em determinadas categorias de áreas 

integradas na REN, sendo a entidade competente para a emissão de parecer no âmbito da 

REN, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR). Em Espaço Florestal, 

o Plano Diretor Municipal (PDM) de Gavião, no artigo 35º, na sua alínea b), em que são 

elencadas as ações permitidas, não prevê a possibilidade de instalação de centrais solares 

mailto:geral@cm-gaviao.pt
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fotovoltaicas. A Câmara Municipal deliberou, através de deliberação n. º440 de 7.02.2020, 

aprovar o início de procedimento de alteração ao PDM de Gavião, para incluir “(…) normas no 

regulamento que permitam, expressamente, a localização de infraestruturas para produção 

de energia a partir de fontes renováveis, (…), nos Espaços Florestais”; 

 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

 

 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Gavião 
 

 
 

 
(José Fernando da Silva Pio) 
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Bruno Miguel Reis Ornelas Rodrigues

De: doem@cm-nisa.pt

Enviado: 13 de novembro de 2020 17:35

Para: Geral APA

Assunto: solicitação parecer especifico - processo de avaliação de impacto ambiental nº 3346

Exmºs Srs. 
 
No seguimento no vosso ofício S060994-202010-DAIA.DAP, relativo à solicitação de parecer específico para o 
processo de Avaliação de Impacte Ambiental nº 3346  do projeto da Central Fotovoltaica de Polvorão e sendo a 
Linha Elétrica de muito alta tensão (400kV) a infraestrutura que  atravessa o concelho de Nisa, passando o seu 
traçado pelas União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo e Freguesia de São Matias,  é o mesmo  abrangido  por 
várias classes de espaço ao nível do Plano Diretor Municipal  de Nisa, nomeadamente no respeitante às 
condicionantes previstas no mesmo e que importam salvaguardar ao longo do traçado previsto: 
- A sul da subestação da Falagueira o traçado insere-se em Rede Natura 2000, estando desta forma sujeito a parecer 
do ICNF; 
- O traçado integra pontualmente a REN, na classe Risco de Erosão Hídrica, cuja ação prevista está sujeita a 
“Comunicação Prévia” ou seja, à consulta às entidades competentes; 
- Parte do traçado, a sul, concorda em parte com a EN 118, atravessando ainda as IP2, EN 528 e EN 559, e como tal 
abrangido pela área de jurisdição, sujeito a parecer das Infraestruturas de Portugal; 
- Na parte do traçado que concorda com a EN 118, existe uma “conduta adutora” pertencente ao “sistema de 
abastecimento de água”, infraestrutura esta pertencente às Águas do Vale do Tejo (AdVT), devendo todas as 
questões relativas a alguns condicionamentos nomeadamente a distâncias mínimas à conduta, serem colocados 
diretamente a esta entidade.  
 
 
Com os melhores cumprimentos. 
 
O Chefe da Divisão de Ordenamento do Território e Serviços Municipais António Manuel farto Barrento Charneco 
 
 
 
 
 
 


















