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1. INTRODUÇÃO
O presente documento constitui o Resumo Não Técnico (RNT) do Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da Central Solar
Fotovoltaica de Polvorão e Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (400 kV), desenvolvido em fase de Projeto de Execução.
É um documento que faz parte do EIA onde se resume, em linguagem corrente, as principais informações que se encontram no
Relatório Síntese do EIA. É apresentado separadamente, de forma a facilitar uma divulgação pública do Projeto. Para um
esclarecimento mais pormenorizado, sugere-se a consulta do EIA completo.
O Projeto em apreciação é da responsabilidade da Solstido Unipessoal Lda., que assume a qualidade de Proponente. A Solstido
Unipessoal Lda. é uma sociedade comercial detida 100% pela Akuo Renováveis Portugal e constituída nos termos do artigo 6º, 8º
e 9º do Programa do Procedimento Concorrencial para Atribuição de Reserva de Capacidade de Injeção na Rede Elétrica de Serviço
Público (RESP) para Energia Solar Fotovoltaica de julho de 2019. A Akuo Renováveis Portugal é a filial portuguesa do grupo Akuo
Energy SAS, criada em junho de 2018 com o objetivo estratégico de desenvolvimento e operação de projetos de energia a partir
de fontes renováveis em Portugal.
O EIA foi elaborado pela SINAMBI – Consultores, Lda., no período compreendido entre outubro de 2019 e março de 2020.
Posteriormente e tendo em consideração que o traçado da Linha Elétrica foi ligeiramente modificado relativamente ao layout
anterior, houve a necessidade de efetuar uma reformulação do estudo anteriormente apresentado. Assim a revisão do EIA foi
apresentada em fase de resposta aos esclarecimentos, que decorreu durante o mês de julho de 2020.
A Autoridade deste processo de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), ou seja, a entidade que autoriza a implementação do
Projeto do ponto de vista ambiental, é a Agência Portuguesa do Ambiente.
A entidade licenciadora, ou seja, a entidade que autoriza a implementação do Projeto do ponto de vista técnico, é a Direção Geral
de Energia e Geologia (DGEG).
Em termos de antecedentes, o presente Projeto, resulta da candidatura do Promotor ao Procedimento Concorrencial, que teve
como objeto, a atribuição de reserva de capacidade de injeção em determinados pontos de ligação à Rede Elétrica de Serviço
Público, para energia solar fotovoltaica, produzida em Centro Eletroprodutor, sob a forma de leilão eletrónico.
Os pontos de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP) submetidos a leilão foram agrupados por lotes, somando uma
capacidade de receção de 1400 megawatts (MW), constando a distribuição de capacidade de receção e localização dos
correspondentes pontos de injeção do respetivo programa do procedimento.
A Akuo Renováveis Portugal foi o vencedor do Lote 15, que contava com uma capacidade de receção disponível de 100 MVA,
sendo a Subestação da Falagueira a única possibilidade de ligação. A tensão de ligação imposta pelo procedimento é de 400 kV.
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Em 23 de setembro de 2019 foi emitido pela REN, enquanto Concessionário e Operador da Rede Nacional de Transporte, o Título
de Reserva de Capacidade de injeção de potência produzida em centro electroprodutor a partir de energia solar fotovoltaica.
Tendo em vista o cumprimento do estipulado no caderno de encargos do referido leilão foram analisadas diversas alternativas de
locais de implantação da Central Solar fotovoltaica e diferentes traçados de Linha Elétrica de muito alta tensão. Para além da
disponibilidade de terrenos, foi adotada uma metodologia de seleção tendo por base a identificação de grandes condicionantes
ambientais, topografia e outras restrições, nomeadamente de caráter local, numa área mais abrangente, testando e simulando
diferentes implantações que simultaneamente cumprissem a necessidade de potência com o mínimo de impactes.
Deste longo processo iterativo resulta a solução agora projetada que se considera cumprir os objetivos inicialmente definidos e
que só foi possível de obter com uma integração pluridisciplinar de especialistas desde o primeiro momento, estudando-se cada
alternativa sob diversas perspetivas.
A análise de grandes condicionantes considerou igualmente a definição de um corredor para a implantação da Linha Elétrica, que
ligará a Central Solar Fotovoltaica à Rede Nacional de Transporte.
A área de implantação do Projeto da Central Solar Fotovoltaica encontra-se fora de qualquer Área Classificada, situando-se a cerca
de 5 km do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Nisa/Lage da Parta (PTCON0044).
Por sua vez, o corredor da Linha Elétrica, a 400 kV, sobrepõe-se parcialmente, no extremo norte com o SIC Nisa/Lage de Prata
(PTCON0044), incluído no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de
julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 242/2015, de 15 de outubro.

2. OBJETIVOS E JUSTIFICAÇÃO DO PROJETO
O Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão tem como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte
renovável e não poluente – a energia solar, e enquadra-se, no 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.
O cumprimento destas metas associa-se, de forma direta, à necessidade de redução das emissões de dióxido de carbono e de
outros gases com efeito de estufa, assim como à diminuição da dependência no abastecimento de energia face ao exterior.

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO
A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão localizar-se-á em duas parcelas de terreno descontínuas, e com uma área total de cerca
de 286 ha, na freguesia da Comenda, concelho de Gavião, distrito de Portalegre. 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
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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 de
Polvorão à Subestação da Falagueira (ponto de interligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público - SESP), propriedade da REN
(vide Anexo 1).
A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão é um centro eletroprodutor, com uma potência de ligação à rede de 100 MW e 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.
Esta Central Solar Fotovoltaica será fundamentalmente composta por geradores solares de corrente contínua, inversores que
convertem esta corrente em alternada, transformadores elevadores de tensão, assim com uma subestação/edifício de comando.
Terá ainda outros sistemas auxiliares que garantirão o funcionamento da mesma, nomeadamente, sistema de videovigilância e
segurança e sistema de monitorização.
A acessibilidade ao local da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão será efetuada a partir da EN118. Todo o recinto da instalação
estará protegido por uma vedação.

4. CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO DE REFERÊNCIA
Para se obter uma base de referência para avaliar os efeitos causados pelo Projeto, foi feita uma caracterização da zona onde se
insere o Projeto ao nível das várias componentes do ambiente previsivelmente de ser afetado, tendo sido objeto de análise as
seguintes temáticas: 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
cultural e paisagem.
A descrição que se segue aborda os aspetos mais relevantes de cada uma das áreas temáticas analisadas:
Clima: Na área de estudo verifica-se um clima mediterrânico de verão quente. A média anual da temperatura é de 15,6°C sendo
que, as temperaturas mais elevadas são observadas no período de julho e agosto e as temperaturas mais baixas são observadas
no período compreendido entre dezembro e fevereiro. A temperatura média do ar varia entre 8,6°C em janeiro e 23,0°C em julho.
A maior concentração de precipitação verifica-se no mês de dezembro (102,4 mm) e a mínima em julho (6,9 mm).
Quanto à humidade, verifica-se que esta é elevada, sendo que a humidade relativa média anual do ar atinge os 80,0%.
Relativamente à insolação, verifica-se um valor médio anual de 2 429,4 horas. Julho e agosto são os meses com valores mais
elevados de insolação, contabilizando 323,6 e 312,7 horas, respetivamente.
Em relação à evaporação, constata-se que os valores mais elevados deste parâmetro acontecem nos períodos com temperaturas
superiores, ou seja, em julho e agosto (193,2 mm e 189,5 mm, respetivamente).
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Na zona em estudo podem ocorrer episódios de trovoada durante todo o ano. De acordo com os valores registados na estação
climatológica de Alvega (mais próxima da área de estudo), o número de dias de trovoada por ano é, em média, 16,2. Na zona em
estudo podem ocorrer nevoeiros durante todo o ano, atingindo o máximo no mês de janeiro (9,0 dias). Anualmente, o número de
dias com ocorrência de nevoeiro é de 49,1 dias. O menor número de dias com geada, verifica-se em maio, com 0,1 dias. Nos meses
de junho, julho, agosto e setembro não se registaram dias com geada.
Os ventos dominantes, são do quadrante oeste (24,9%), seguindo-se em importância o quadrante sudoeste (12,3%). Em termos
de velocidades médias anuais, os registos mais elevados são de 10,2 e 10,1 km/h, correspondente ao quadrante oeste e noroeste,
respetivamente. A estação climatológica de Alvega, regista ainda uma média anual da frequência de situações de calmaria de 23%.
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais: o domínio geomorfológico regional, que constitui o traço dominante do relevo
corresponde à plataforma do Alto Alentejo, também designada por peneplanície do Alto Alentejo. O relevo do Alto Alentejo é
complexo e, na maior parte, tem formas pouco características. Lembra um mosaico fraturado e desnivelado, mas os desníveis são
quase sempre pequenos e, por isso, os degraus em regra são pouco vigorosos.
Em termos de geomorfologia local, refere-se que a Área 1 (área maior) para implantação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão,
desenvolve-se sensivelmente entre os 253 e os 278 m, manifestando uma morfologia suave, com pendentes na sua maioria
inferiores a 3%. A Área 2 (área menor), desenvolve-se sensivelmente entre os 248 e os 278 m, com pendentes na maioria inferiores
a 6%.
Por sua vez, o corredor da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão desenvolve-se sensivelmente entre os 270 m (na proximidade da
Central Solar Fotovoltaica) e os 300 m (junto à subestação da Falagueira), verificando-se pontos de cota mais baixos na
aproximação às vertentes das linhas de água, nomeadamente cerca de 260 m na Ribeira de Stº António de Arez (entre os apoios
22 e 23) e 220 m a Ribeira de Figueiró (entre os apoios 31 e 32). A localização dos apoios prevê-se em áreas de topografia na
generalidade suave.
O Projeto em estudo localiza-se no Maciço Antigo ou Hespérico que é composto por rochas pré-câmbricas e paleozoicas, que
formam o fragmento mais contínuo do soco Hercínico da Europa.
Em termos de geologia local, refere-se que na área de implantação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão ocorrem
essencialmente arenitos argilosos, areias e cascalheiras de planalto da idade do Cenozoico (Pliocénico e Vilafranquiano).
Verifica-se ainda a ocorrência na área da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão de areias, argilas, arenitos com níveis cascalheiros
do Miocénico Superior e Pliocénico indiferenciado.
A maioria dos apoios da Linha Elétrica a 400 kV localizar-se-ão sobre Arenitos argilosos, areias e cascalheiras de planalto.
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A zona de implantação da Linha Elétrica situa-se sobre a área uranífera de Nisa que apresenta potencial para a ocorrência de
depósitos de urânio, onde se encontram os importantes depósitos uraníferos de Nisa e de Maria Dias (Nisa), localizados a cerca
de 5 km para Este do término desta Linha na Falagueira.
Também a zona onde serão instalados os painéis fotovoltaicos se localiza sobre a designada Faixa Blastomilonítica que apresenta
potencial para a ocorrência de minérios com ouro (Au), prata (Ag) e ainda cobre (Cu) e antimónio (Sb).
No entanto, segundo os dados disponíveis, não se conhece na área de implantação do Projeto, qualquer depósito mineral ou a
existência de explorações mineiras nesse local. Também não se identificam condicionantes geológicas no que se relaciona com
património geológico.
No que respeita a massas minerais, a Linha Elétrica de Muito Alta Tensão interseta na zona norte (Falagueira) uma área onde são
conhecidos recursos em argilas comuns com importância para a economia regional. Após cruzamento com o Projeto de Execução
da Linha Elétrica, verifica-se que esta área é afetada de forma muito pontual, exclusivamente pelo apoio 34 e acesso ao respetivo
apoio.
Por fim, é de referir que não existem na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e Linha Elétrica a 400 kV,
ocorrências minerais, 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 e geossítios.
Recursos hídricos: Relativamente aos recursos hídricos superficiais, verifica-se que a área de implantação da Central Solar
Fotovoltaica de Polvorão não intersecta linhas de água classificadas como massas de água no âmbito da DQA, encontrando-se a
mais próxima a mais de 800 m da referida área (ribeira da Salgueira). As linhas de água presentes na área de implantação da
Central Solar Fotovoltaica de Polvorão são essencialmente de pequena dimensão e natureza sazonal, escoando apenas durante
ou imediatamente após os períodos de precipitação intensa. Mais se refere que o Projeto de Execução da Central Solar
Fotovoltaica de Polvorão teve em consideração a salvaguardada das linhas de água existentes no terreno, ficando as mesmas
livres de afetação por parte da implantação dos painéis, PT, subestação e estaleiro. A abertura das valas de cabos, é realizada
considerando a necessidade de ligação a todos os setores fotovoltaicos, desta forma não será possível evitar o atravessamento de
todas as linhas de escorrência, prevendo-se para o efeito a reposição integral do sistema de drenagem natural existente,
garantindo assim que não existem interferências sobre a continuidade do ciclo da água.
Relativamente ao corredor de estudo da Linha Elétrica, verifica-se que o mesmo intersecta duas Linhas de água classificadas como
massas de água no âmbito da DQA, nomeadamente, 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. Verifica-se ainda a existência de outras linhas de água assinaladas na carta militar, de caráter
torrencial, não havendo sobreposição dos apoios da Linha Elétrica com as mesmas. Contudo, verifica-se que os acessos ao apoio
4 (acesso existente/a beneficiar), apoio 17 (acesso existente/a beneficiar), apoio 22 (a construir), apoio 24 (acesso existente/a
beneficiar) e apoio 28 (a construir) intersectam trechos de linhas de água de escorrência preferencial das águas da chuva,
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prevendo-se para o efeito a reposição integral do sistema de drenagem natural existente, garantindo assim que não existem
interferências sobre a continuidade do ciclo da água.
De acordo com a informação disponibilizada pela ARH Tejo e Oeste, na área de estudo (Central Solar Fotovoltaica e Corredor de
estudo da Linha Elétrica), não existem captações superficiais para abastecimento público, nem perímetros de proteção para
captações de água destinadas ao abastecimento público.
No que diz respeito a descargas de poluentes não se identificaram na área de estudo pressões hidromorfológicas significativas
resultantes de alterações morfológicas. No entanto, na envolvente próxima, identificam-se algumas pressões hidromorfológicas,
maioritariamente na classe de outras infraestruturas hidráulicas – açudes/charcas (formando lagoas artificiais de caráter
permanente).
No que diz respeito a descargas de poluentes, e de acordo com a informação disponibilizada pela ARH, na área afeta à Subestação
da Falagueira encontra-se implantada uma fossa de efluentes domésticos licenciada. Acresce ainda na envolvente próxima da área
de estudo da Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica, três explorações de bovinos (Bovicultura), em regime extensivo.
Por fim, refere-se o registo de duas lixeiras/aterros, atualmente em estado encerrado, uma com a denominação Ferrarias da Fonte
Boa, a norte da Área 1 (área maior) da Central Solar Fotovoltaica e outra no interior da Área 2 (área menor), denominada Castelo
Cernado.
A nível local a área de estudo insere-se nas sub-bacias da ribeira de Margem (T05TEJ0967), ribeira da Alferreira (PT05TEJ0927),
ribeira de Figueiró (PT05TEJ0925 e PT05TEJ0915), ribeira de Palhais (PT05TEJ0912) e ainda ribeira da Salgueira (PT05TEJ0966). As
primeiras 5 massas de água referidas anteriormente apresentam Estado Ecológico e Estado Químico “Bom” e “Desconhecido”,
respetivamente. Desta forma, o Estado Global das cinco massas de água é “Bom e Superior”. Por sua vez, a ribeira da Salgueira
(PT05TEJ0966) apresenta estado ecológico “Razoável” e estado químico “Desconhecido”, sendo o Estado Global “Inferior a Bom”.
Relativamente aos recursos hídricos subterrâneos refere-se, que a Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e Linha Elétrica a 30 kV
localizam-se na Bacia Tejo-Sado. Por sua vez o Linha Elétrica de Muito Alta Tensão, a 400 kV, localiza-se maioritariamente no
Maciço Antigo (caracterizado por parcos recursos hidrogeológicos) e ainda que ligeiramente na Bacia do Tejo-Sado. Segundo o
Plano de Gestão de Região Hidrográfica (PGRH) do Tejo e Ribeiras do Oeste, a qualidade de água subterrânea na área de estudo
é classificada como “Boa”.
De acordo com o inventário disponibilizado pela ARH Tejo/Oeste, na área de estudo da Linha Elétrica (faixa de 400 m de largura
centrada no percurso proposto), mais precisamente na freguesia de São Matias, encontra-se licenciada uma captação de água
para rega. Relativamente à área de estudo da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, regista-se uma captação de água
subterrânea, de finalidade desconhecida, no interior da mesma (na Área 1), contudo, no terreno, não se constatou a existência de
tal captação. Por sua vez, de acordo com os arquivos de dados hidrogeológicos da Unidade de Geologia e Hidrogeologia e Geologia
Costeira, do LNEG, não constam pontos de água dentro da área de estudo e envolvente próxima.
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Salienta-se ainda, que de acordo com a informação cedida pela ARH Tejo/Oeste na área de estudo não existem perímetros de
proteção de captações de águas subterrâneas destinadas ao abastecimento público.
Qualidade do ar: Tendo em conta os dados constantes no documento “Emissões de Poluentes Atmosféricos por Concelho – 2015
e 2017”, constata-se que as emissões de todos os poluentes, no concelho de Nisa, com exceção do SOx (como SO2) e do PB, em
que os valores são iguais, são superiores aos valores obtidos para o concelho de Gavião. Verifica-se que, em ambos os concelhos,
o poluente CO2 é o que apresenta valores mais elevados e o SOx (como SO2) é o que apresenta valores mais baixos.
Analisando o total das emissões, o setor de atividade que mais contribuiu para a emissão de poluentes atmosféricos, no concelho
de Gavião, foi o dos “Transportes Rodoviários” seguindo-se o setor das “Fontes Naturais” e da “Indústria”. No concelho de Nisa,
o setor de atividade que mais contribuiu para a emissão de poluentes atmosféricos foi o das “Fontes Naturais” seguindo-se o setor
dos “Transportes Rodoviários” e da “Indústria. Refere-se, no entanto, que apesar da área de estudo da Central Solar Fotovoltaica
e da Linha Elétrica, confrontar com várias vias rodoviárias, trata-se ainda assim de vias que apresentam um reduzido volume de
veículos rodoviários, correspondendo a uma fonte de poluição atmosférica pouco relevante. Assim, o facto de a área em estudo
apresentar características predominantemente rurais, devido à presença de áreas florestais ou agrícolas, e a inexistência de
emissões poluentes significativas, devido à ausência de instalações industriais responsáveis por emissões atmosféricas e de vias
rodoviárias com tráfego intenso associado, permite concluir que a qualidade do ar será boa no local de implantação da Central
Solar Fotovoltaica de Polvorão e da Linha Elétrica a 400 kV.
Ambiente sonoro: O concelho de Gavião, de acordo com o respetivo Regulamento do PDM, não estabelece para a área de estudo
qualquer classificação acústica. Atualmente, o quadro acústico de referência na área de estudo é condicionado na sua
generalidade por fontes naturais (pastagem de animais, pássaros, ruído de linhas de água e vento na vegetação) e pelo tráfego
rodoviário esporádico na EM532. Relativamente ao tráfego rodoviário as principais fontes, na envolvente da área do Projeto são
a EN118 e EM532. Os recetores sensíveis mais próximos da implantação dos aerogeradores, localizam-se a distâncias superiores
a 270 m. Os níveis sonoros avaliados são compatíveis com os limites para zonas não classificadas ou com qualquer outra
classificação acústica que o município venha a adotar.
Fauna, flora, vegetação, habitats e biodiversidade: A área de estudo encontra-se, em grande parte naturalizada. Os valores mais
relevantes para a conservação no que diz respeito a vegetação correspondem ao habitat de interesse comunitário 6310 Montados de Quercus spp. de folha perene, que correspondem à unidade de vegetação montado de sobro; sendo ainda de referir
a presença de montado de carvalho-negral, um habitat raro em Portugal.
Relativamente à flora, estão potencialmente presentes na área de estudo 270 espécies, sendo que a presença de 56 espécies foi
confirmada em campo. O elenco florístico da área engloba um total de 17 espécies com interesse para a conservação (espécies
RELAPE), sendo que a presença de quatro destas foi confirmada no campo: Stauracanthus genistoides e a abrótea-de-verão
(Asphodelus aestivus) apenas na área da Central Solar Fotovoltaica; e a azinheira e o sobreiro em ambas as áreas em estudo.
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A mamofauna está potencialmente representada por 20 espécies, sendo que durante a saída de campo foi possível confirmar
apenas a presença de uma espécie de mamífero: javali (Sus scrofa). De entre as espécies potenciais para a área de estudo
contam-se cinco espécies classificadas como “Vulneráveis”: o gato-bravo (Felis silvestris), o morcego-de-ferradura-grande
(Rhinolophus ferrumequinum), o morcego-se-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros), o morcego-rato-grande (Myotis
myotis) e o morcego-de-peluche (Miniopterus schreibersii) (Cabral et al., 2006).
O elenco avifaunístico indica a presença potencial de 133 espécies para a área de estudo. Durante o trabalho de campo foi possível
confirmar a presença de 45 espécies na área de estudo. De entre as espécies de aves elencadas para a área de estudo contam-se
15 que se encontram ameaçadas: uma espécie classificada como “Criticamente em perigo”, abutre-preto (Aegypius monachus);
três espécies classificadas como “Em perigo”, águia de Bonelli (Aquila fasciata), britango (Neophron percnopterus), garça-vermelha
(Ardea purpurea); 11 espécies classificadas como “Vulneráveis”, noitibó-cinzento (Caprimulgus europaeus), noitibó-denuca-vermelha (Caprimulgus ruficollis), ógea (Falco subbuteo), milhafre-real (Milvus milvus), cegonha-preta (Ciconia nigra),
cuco-rabilongo (Clamator glandarius), bútio-vespeiro (Pernis apivorus), sisão (Tetrax tetrax), maçarico-das-rochas (Actitis
hypoleucos), alcaravão (Burhinus oedicnemus), e chasco-ruivo (Oenanthe hispanica) (Cabral et al., 2006).
A herpetofauna da área de estudo é representada por 13 espécies de anfíbios e 8 espécies de répteis. Durante a saída de campo
não foi confirmada a presença de espécies de anfíbios ou répteis. De entre as espécies de herpetofauna não se contam espécies
ameaçadas.
Solos e uso do solo: Os solos com maior representatividade na área de estudo da Central Solar Fotovoltaica da Polvorão e Linha
Elétrica de 30 kV são os solos argiluviados muito insaturados e os solos podzolizados. Por sua vez, o corredor de estudo da Linha
Elétrica a 400 kV, bem como os respetivos acessos, assenta, maioritariamente em solos argiluviados muito insaturados e solos
litólicos.
Sob o ponto de vista das características dos solos na área do Projeto, pode-se verificar que, na generalidade, a área de estudo da
Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e Linha Elétrica de 30 kV assenta maioritariamente sobre solos com limitações severas e
muito severas; riscos de erosão elevados a muito elevados; não suscetível de utilização agrícola.
No que respeita à capacidade de uso do solo existente na extensão dos quase 13 km da Linha Elétrica aérea de Muito Alta Tensão
e acessos, verifica-se que atravessa várias classes de solos, desde solos suscetíveis de utilização agrícola moderadamente intensiva
até solos não aptos para utilização agrícola.
No que respeita à ocupação do solo, verifica-se que a área de estudo da Central Solar Fotovoltaica abrange principalmente
povoamentos florestais de pinheiro bravo e pinheiro manso, montado de sobro e eucalipto. Quanto à Linha Elétrica a 400 kV e
acessos, desenvolve-se num território onde predomina o eucalipto, seguido de montado de sobro. Por sua vez, a Linha Elétrica a
30 kV desenvolve-se no limite de uma plantação de sobro.
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Ordenamento do território: Relativamente aos instrumentos de gestão do território incidentes na área de estudo, refere-se que
o Projeto em estudo encontra-se alinhado com os princípios territoriais do Programa Nacional da Política de Ordenamento do
Território no que se refere a “Promover a Sustentabilidade da Utilização dos Recursos nos diversos Territórios, assumindo a pressão
da escassez e do desperdício dos recursos e delapidação do património natural, paisagístico e cultural, e a importância do fomento
de uma economia mais verde e circular, de uma energia mais limpa e eficiente, da descarbonização da sociedade e da contenção
e reversão das perdas de património natural, paisagístico e cultural”.
As estruturas da Central Solar Fotovoltaica intersetarão o Espaço Afeto à Produção Florestal (cerca de 55,1 ha de afetação) e
Espaço Natural - Espaços naturais de proteção (cerca de 8,4 ha).
Por sua vez, verifica-se que os primeiros 5 apoios incidentes no concelho de Gavião, inserem-se em Espaços Florestais.
Relativamente aos restantes apoios coincidentes com o concelho de Nisa, verifica-se que a maioritariamente localizam-se em
espaço de uso múltiplo agrícola e florestal (apoios 14, 15 e 19, 21 a 26, 28 a 33, 37 e 38), espaço florestal de produção (apoios 6 a
13, 16 a 18 e 20), espaço agrícola não incluído na RAN (apoios 27, 34 a 36), espaço de exploração de recursos geológicos complementares e potenciais (apoios 6 a 21, 33 a 38) e espaços naturais (apoios 32, 37 e 41, estes dois últimos já existentes).
No regulamento do PDM de Gavião e Nisa, relativamente às classes de espaços referidas em cima, não existem referências a
Centrais Solares Fotovoltaicas e Linhas Elétricas pelo que se considera que os referidos diplomas legais não se encontram
adaptados às necessidades e circunstâncias atuais de desenvolvimento das estratégias nacionais a nível de política energética e
alterações climáticas, nomeadamente o Programa Nacional para as Alterações Climáticas 2030 (PNAC 2030).
No que diz respeito às condicionantes, servidões e restrições de utilidade pública, refere-se que no desenvolvimento do Projeto de
Execução da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e Linhas Elétricas a 30 kV e 400 kV, teve-se em consideração a salvaguarda das
áreas de RAN, não havendo sobreposição com as estruturas do Projeto da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e das Linhas
Elétricas.
O espaço afeto à REN dentro da área de estudo da Central Solar Fotovoltaica é de aproximadamente 63,9 ha, correspondendo a
cerca de 23% do total da área de estudo. Dentro da área de REN, serão efetivamente afetados 9,8 ha do ecossistema “Áreas
estratégicas de proteção e recarga de aquíferos” pela execução das infraestruturas que integram o Projeto, o que corresponde a
cerca de 15% do total da área de REN identificada dentro da área de estudo.
Relativamente à Linha Elétrica a 400 kV, verifica-se que nenhum dos cinco apoios localizados no concelho de Gavião, intersectam
áreas de REN, contudo, os acessos aos apoios 1 e 2, que correspondem a acessos existentes e que poderão ser alvo de
beneficiações pontuais, intersectam o ecossistema de REN “Cabeceiras de Linha de Água” (integradas na nova categoria de “Áreas
estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”) (cerca de 3907 m2).
Por sua vez, relativamente à Linha Elétrica a 400 kV, verifica-se os acessos aos apoios 1 e 2, que correspondem a acessos existentes
e que poderão ser alvo de beneficiações pontuais, intersectam o ecossistema de REN “Cabeceiras de Linha de Água” (integradas
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na nova categoria de “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”). Verifica-se ainda a afetação de
“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”, nomeadamente pelos apoios 26, 27, 31, 33, 34, 36 e 37 (7 no total). O referido
ecossistema de REN é igualmente intersectado pelos acessos aos apoios 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36 e 37. Contudo, refere-se
que a maioria correspondem a acessos existentes, que poderão ser apenas alvo de pequenas beneficiações (cerca de 6814 m 2 de
acessos existes/beneficiar e cerca de 1262 m2 de acessos a construir).
No que respeita a áreas sensíveis, observa-se que o corredor da Linha Elétrica a 400 kV sobrepõe-se parcialmente, no extremo
norte, com o SIC Nisa/Lage de Prata (PTCON0044), incluído no Sistema Nacional de Áreas Classificadas (SNAC). Considera-se que,
o atravessamento desta Área Classificada é inevitável, perante a ligação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão ao ponto de
ligação do SESP, que lhe foi atribuído.
As manchas de povoamentos e montado, pela sua importância visual e ecológica, serão salvaguardadas pela implantação dos
painéis, postos de transformação, subestação, edifício de operação e manutenção e ainda estaleiro. 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. 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. Não obstante
fora das áreas de povoamentos e montados, está previsto o abate de exemplares de sobreiros dispersos (cerca de 800 na área da
Central), que carece de autorização do ICNF.
É ainda de referir a potencial afetação de dois sobreiros para a instalação dos apoios da Linha Elétrica, sendo que apenas um
destes se encontra em povoamentos, e 14 sobreiros para a abertura/beneficiação de acessos para instalação dos apoios, sendo
que apenas 7 destes se encontram em povoamento.
Na área de estudo da Linha Elétrica a 400 kV, verificam-se algumas manchas de Olival, contudo, perspetiva-se que não seja
necessário efetuar o abate destas espécies, uma vez que, a altura a que os cabos se encontram, relativamente ao solo, é suficiente
para que não seja necessário o abate das mesmas.
Relativamente ao domínio público hídrico, é de referir que o Projetista condicionou a implantação das infraestruturas do Projetos,
tais como painéis, postos de transformação, subestação, edifício de operação e manutenção e estaleiro nas faixas com a largura
de 10 m a partir do leito das linhas de água.
Contudo, a abertura das valas de cabos, é realizada considerando a necessidade de ligação a todos os setores fotovoltaicos, desta
forma não será possível evitar o atravessamento de todas as linhas de escorrência, prevendo-se para o efeito a execução de um
sistema de drenagem adequado, garantindo assim que não existem interferências sobre a continuidade do ciclo da água.
Relativamente aos apoios das Linhas Elétricas a 30 kV e 400 kV, a localização dos mesmos teve em consideração a salvaguardada
das faixas com a largura de 10 m a partir do leito das linhas de água. Contudo, verifica-se que os acessos ao apoio 4 (acesso
existente/a beneficiar), apoio 17 (acesso existente/a beneficiar), apoio 22 (a construir), apoio 24 (acesso existente/a beneficiar) e
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apoio 28 (a construir) intersectam trechos de linhas de água de escorrência preferencial das águas da chuva (linhas de água
temporárias), prevendo-se para o efeito a reposição integral do sistema de drenagem natural existente, garantindo assim que não
existem interferências sobre a continuidade do ciclo da água. Não obstante, havendo interferência do Projeto com as linhas de
água, deverá ser solicitada a respetiva licença para utilização do Domínio Hídrico à APA/ ARH. De referir que na área de estudo
nenhum dos cursos de água é navegável.
Os painéis solares fotovoltaicos localizados imediatamente a sul da EM532 (na Área 1 da Central Solar Fotovoltaica) interfere com
uma adutora e respetiva faixa de proteção, comprometendo-se o promotor a retificar o Projeto, agora alvo de estudo, de forma
a compatibilizar o mesmo com a referida faixa de proteção.
Por fim, refere-se que o Projeto (Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica de evacuação a 400 kV, cumpre com as distâncias de
segurança relativamente a linhas elétricas existentes, infraestruturas rodoviárias e marcos geodésicos localizados na sua
envolvente.
Socioeconomia: Quanto aos aspetos socioeconómicos, a Central Solar Fotovoltaica localiza-se numa zona rural no concelho de
Gavião e a Linha Elétrica associada, com um comprimento de cerca de 13 km, por sua vez, localiza-se no concelho de Nisa. A área
de estudo situa-se na Região Alentejo (NUT II), integrando a sub-região do Alto Alentejo (NUT III). Em 2018, o concelho de Gavião
apresentava uma densidade populacional de 11,4 hab/km2, significativamente abaixo ao registado Continente (109,8 hab/km2),
na região do Alentejo (22,3 hab/km2) e na Sub-região Alto Alentejo (17,3 hab/km2). Por sua vez, o concelho de Nisa, apresentava
uma densidade populacional de 10,7 hab/km 2, também significativamente abaixo ao registado no Continente, na região do
Alentejo e na Sub-região Alto Alentejo.
A taxa de crescimento natural da população, em 2018, apresenta-se negativa quer ao nível da região Alentejo e sub-região Alto
Alentejo, quer também ao nível do concelho de Gavião e do concelho de Nisa, pelo facto de as taxas de mortalidade terem
registado valores significativamente superiores às taxas de natalidade. Com base em dados do INE, o envelhecimento da
população e o índice de dependência de idosos, verificados entre 2011 (últimos censos) e 2018, aumentou de forma generalizada
a nível nacional e também ao nível da unidade territorial NUT II - Alentejo. Na NUT III – Alto Alentejo, o Índice de Dependência de
Idosos, em 2018, de 45,5%, diminuiu face ao valor verificado em 2011, 45,0%. No concelho de Gavião, contrariamente à tendência
nacional, verificou-se um decréscimo tanto no Índice de Envelhecimento (de 448,3 em 2011 para 429,4 em 2018) como no Índice
de Dependência de Idosos (80,7 em 2011 para 64,1 em 2018). No concelho de Nisa, o Índice de Dependência de Idosos diminui
de 72,1 em 2011 para 62,3 em 2018.
A qualificação académica da população residente na área em estudo revela uma população no geral pouco instruída, em linha
com as médias da região. A taxa de desemprego na região Alentejo diminuiu até ao 3.º trimestre de 2018. No último trimestre
deste ano aumentou, voltando a diminuir no 1º trimestre de 2019. No 2.º trimestre de 2019 voltou a registar-se uma ligeira subida.
Esta região, na generalidade acompanhou a tendência verificada a nível nacional.
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Nos concelhos e respetivas freguesias em estudo, a empregabilidade da população deve-se maioritariamente ao setor de comércio
de bens e prestação de serviços, que no contexto da economia local, envolve empregabilidade na administração pública,
atividades de saúde e comércio por grosso e retalho. A agricultura e a produção animal detêm a maior percentagem de população
empregada, assim como no sector secundário, a maioria da população empregada encontra-se na construção civil, fabrico de
componentes e preparação de fibras têxteis.
Relativamente à estrutura empresarial, existente na área de estudo, constata-se que a maioria das empresas existentes no
concelho de Gavião insere-se na atividade de agricultura e produção animal, seguida da atividade de comércio por grosso e
retalho. Verifica-se que também detém alguma importância as atividades ligadas ao setor da restauração e da construção civil.
No concelho de Nisa, a maioria das empresas ativas desenvolvem igualmente a sua atividade no setor da agricultura, seguida da
atividade comercial.
Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: nos concelhos abrangidos pela Área de Estudo deste Projeto estão
registados 25 bens culturais que beneficiam de classificação ou estão em vias de classificação, um dos quais se localiza dentro dos
limites da Área de Estudo, mas sem qualquer interseção com a Área de Incidência Direta.
Relativamente ao património arqueológico inventariado na base de dados da DGPC “Endovélico”, existem registados um total de
248, dos quais 52 se localizam nas três freguesias intersetadas pela Área de Estudo.
Foram documentadas 23 ocorrências, na quase totalidade sítios arqueológicos. Apenas uma destas ocorrências corresponde a um
bem classificado, neste caso como IIP – Imóvel de Interesse Público. Por outro lado, duas das ocorrências localizam-se na Área de
Incidência Direta do Projeto, concretamente no buffer da Linha Elétrica aérea a 400 kV, um com classificação de impacte
compatível e outro de impacte severo. Para esta última, foram apresentadas medidas de minimização para as fases de construção
e de exploração.
Foram também recomendadas medidas gerais de minimização de impactes para a fase de acompanhamento de obra.
Paisagem: A área de estudo considerada para a análise de impactes na Paisagem da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e
respetiva Linha Elétrica a 400 kV, a ligar à subestação da Falagueira, inclui uma faixa de território a sul/sudeste do rio Tejo,
sensivelmente entre a ribeira da Margem e o rio Nisa e as povoações de Gavião e Nisa. Localiza-se fundamentalmente na paisagem
natural do Alentejo, mas numa zona de transição com as paisagens da Estremadura, Sado e Ribatejo e Beira Baixa.
A paisagem é caracterizada pela presença de um relevo ondulado, na generalidade suave, com algumas aplanações e também
algumas áreas mais acentuadas, na generalidade associadas ao entalhe da rede hidrográfica estruturante, destacando-se as três
ribeiras a sul, Arneiro, Polvorão e Venda (Salgueira), e as duas ribeiras a norte, Figueiró e Palhais.
Verifica-se na área de estudo que a mata paraclimácica deste território foi na generalidade eliminada, para dar lugar aos
povoamentos monoespecíficos de eucalipto, pela suposta maior rentabilidade económica a curto prazo desta espécie exótica, ou
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conduzida de forma a tornar-se economicamente rentável ao Homem, surgindo o pinheiro bravo em pequenos povoamentos
florestais e o sobro e azinho em áreas mais expressivas de floresta e montado com aproveitamento silvo-pastoril.
A paisagem apresenta assim uma forte componente florestal, manifestando-se o sector sul e poente dominado por esta ocupação,
mas verificando-se nas restantes áreas uma matriz sobretudo agro-florestal, constituída pelos povoamentos florestais referidos e
ocupações agrícolas como as culturas arvenses de sequeiro, os pomares, os olivais, as vinhas e as pastagens melhoradas.
No que se refere ao povoamento, a área de estudo é caracterizada por uma baixa densidade populacional e por uma tipologia de
grande propriedade - latifúndio, apresentando escassos aglomerados populacionais e de reduzida dimensão. Identificam-se as
povoações de Ferraria e Comenda, na zona sul, Arez, na zona central nascente, e Falagueira, Albarrol, Monte dos Matos e Monte
Claro, na estrema norte. Acrescem os típicos montes alentejanos pontuando o restante território.
As duas áreas de implantação da Central Solar Fotovoltaica localizam-se na zona central da área de estudo, a Área 1 a sul do cume
de Perna do Arneiro, e a Área 2 a norte do cabeço de Ribeira da Venda. Propõem-se duas Linhas Elétricas aéreas, uma com cerca
de 415 m entre as duas áreas da Central Solar Fotovoltaica, e outra estabelecendo a ligação à subestação da Falagueira, com cerca
de 13 km.
A Área 1 apresenta uma ocupação partilhada pelos matos, floresta de sobro, montado, plantações de pinheiro manso e, sobretudo
povoamentos de eucalipto e pinheiro bravo, e por sua vez, a Área 2 manifesta uma ocupação mais homogénea dominada pelas
plantações de pinheiro manso, intercaladas por áreas com pouca relevância de matos e montado e floresta de sobro a revestir as
linhas naturais de escorrência da água. Face às ocupações em presença e a reduzida visibilidade, a Área 1 apresenta na
generalidade reduzida sensibilidade e a Área 2 moderada sensibilidade à introdução de um elemento exógeno.
No que se refere às Linhas Elétricas, verifica-se que a Linha a 30 kV se desenvolve sobretudo em floresta e montado de sobro de
baixa densidade, interferindo assim maioritariamente com uma área de elevada sensibilidade, promovida pela elevada qualidade
e moderada absorção visual da ocupação em presença, enquanto a Linha a 400 kV atravessa alternadamente áreas com diferentes
sensibilidades em função sobretudo do valor cénico da ocupação. Interfere com áreas de maior sensibilidade nos troços entre os
apoios 1 a 5 e 7 a 15, coincidentes com florestas de sobro, e os troços em que atravessa os vales e vertentes das ribeiras de Santo
António e Figueiró (apoios 21 a 23 e 31 a 35).
Saúde Humana: No que respeita ao estudo de eventuais efeitos na saúde humana da população da zona envolvente do Projeto,
verifica-se, em termos de vulnerabilidade da população, a classe mais preocupante diz respeito aos idosos. A nível nacional,
verifica-se uma tendência crescente do Índice de Envelhecimento e do Índice de Dependência de idosos, aumento este, com
particular incidência na região Alentejo. Por sua vez, a esperança de vida em Portugal é superior à média da UE, mas a disparidade
de género é substancial, sendo que o género feminino apresenta esperança média de vida mais alta em relação ao género
masculino.
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Em termos de fatores de risco comportamentais, constata-se que, para a população inscrita na ULS do Norte Alentejo, é o abuso
de tabaco (12,2%) e o excesso de peso (10,5%), em semelhança ao que ocorre na região Alentejo e em Portugal continental.
Na ARS – Administração Regional de Saúde, regista-se como maiores causas de mortalidade, as doenças do aparelho circulatório,
do aparelho respiratório e do aparelho digestivo. A principal causa de morte, na zona de intervenção do Projeto (seguindo a
tendência nacional) é devida a tumores malignos, designadamente o tumor da laringe, tranqueia, brônquios e pulmões seguido
do tumor do cólon.
Relativamente aos serviços de saúde disponíveis para a população, a nível de cuidados de saúde hospitalares, o hospital mais
próximo é o Hospital Dr. José Maria Grande, em Portalegre, a cerca de 40 km do Projeto. Em termos de equipamentos de saúde
primários, a população é servida pelo Centro de Saúde de Gavião (situado a cerca de 10 km da Central Solar Fotovoltaica de
Polvorão) e pelo Centro de Saúde de Nisa (situado a cerca de 7 km da subestação de Falagueira). Em ambos os concelhos existem
diversas farmácias à disposição da população.
O número de profissionais de saúde, no concelho de Gavião, manteve-se em 2 médicos, no período entre 2011 e 2018. No que
respeita a enfermeiros(as) em 2011, a população contava com 11 profissionais. Estavam registados 5 farmacêuticos(as) neste
concelho, menos 4 face a 2011. No concelho de Nisa, o número de médicos baixou de 10 para 9 e no que respeita a enfermeiros,
em 2011, estavam registados 22. O número de farmacêuticos também registou uma diminuição, passando de 7 em 2011 para 5
em 2018.
No que respeita ao número de consultas médicas realizadas, verifica-se que o concelho de Gavião, registou uma subida de 2306
consultas em 2012 face a 2008. No concelho de Nisa também se verificou um aumento no número de consultas por habitante,
registando em 2018 mais 3257 consultas que as registadas em 2011, verificando-se que o facto de em toda a região Alentejo
ocorrerem mais consultas por habitante comparativamente com o resto do país, pode dever-se ao elevado índice de
envelhecimento da população.
Quando analisadas as características ambientais e fatores de risco suscetíveis de afetar a Saúde Humana, constata-se, em termos
de ruído ambiente, que os níveis sonoros nos locais avaliados são compatíveis (inferiores) aos valores limite. Em termos de
qualidade do ar, verifica-se que é “boa”, assim como a qualidade da água. Quando estudada a Influência dos campos
eletromagnéticos na saúde humana, conclui-se que os valores de emissão são consideravelmente inferiores aos valores limite
admitidos, pelo que não se considera existir qualquer risco a este respeito.

5. EVOLUÇÃO DA ÁREA NA AUSÊNCIA DO PROJETO
A identificação da evolução do estado do ambiente sem o Projeto ou projeção da situação de referência assume-se como um
elemento de elevada complexidade na elaboração de Estudos de Impacte Ambiental.
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Na realidade, as dificuldades que se colocam à caracterização da situação atual multiplicam-se quando se perspetiva a potencial
evolução da mesma na ausência da concretização do Projeto.
O estado atual dos conhecimentos, não facilita uma análise prospetiva da evolução referencial do ambiente, ainda que na área
em questão, tendo em atenção as suas características, e ao facto de se tratar de uma região rural, esta análise possa ser
simplificada, tal como apresentado seguidamente.
Prevê-se que sem a execução da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão (“Alternativa Zero”) e Linha Elétrica associada a situação
do ambiente que se observa atualmente na respetiva área de implantação (descrita no capítulo anterior) irá manter-se ao nível
das variáveis mais estáveis do território como sejam qualidade do ar, socioeconomia, geologia, geomorfologia, solo, não se
perspetivando, portanto, a ocorrência de alterações no estado atual do ambiente nestas componentes.
Relativamente ao clima, importa focar, no médio e longo prazo, as principais alterações climáticas que são previsíveis para
Portugal: diminuição da precipitação anual e aumento da irregularidade na sua distribuição, com inerente aumento do risco de
secas e de cheias; aumento da frequência de ocorrência de vagas de calor (estimando-se que se atinjam temperaturas máximas
superiores a 35ºC em 90 a 120 nas últimas duas décadas do século XXI); subida do nível do mar.
No caso do ambiente sonoro, considera-se que, na ausência de implementação do presente Projeto, os níveis característicos da
Situação de Referência se mantenham estáveis, sendo de esperar que as fontes naturais e o tráfego rodoviário na EM532
continuem a ser a únicas fontes de ruído do local. Não se considera provável a alteração do uso do solo na proximidade da área
do Projeto através da implementação de infraestruturas ou atividades ruidosas permanentes.
Ao nível das variáveis circunstanciais do território, que resultam da intervenção humana, não é possível prever quais as alterações
que poderão eventualmente ocorrer, entre outros aspetos ao nível da ocupação do solo, e consequentemente ao nível de outros
fatores diretamente com ela relacionados, como por exemplo, a paisagem e os sistemas ecológicos.
No que se refere à ocupação do solo e à paisagem, a não implementação do Projeto em estudo faz prever a manutenção da
paisagem descrita na situação de referência, dominada por uma ocupação extensiva essencialmente florestal. Dadas as novas
limitações impostas recentemente à plantação e replantação de eucalipto, prevê-se que esta ocupação não aumente de área,
sendo substituída pela produção de pinheiro manso, tendência que já se verifica no sector sul da área de estudo. As florestas e
montados de sobro e azinho também muito presentes na paisagem, usufruindo de proteção legal, dificilmente assistirão a uma
redução da sua área.
As alterações expectáveis estarão sobretudo associadas à introdução de novas Linhas Elétricas no território, a ligar às subestações
da Falagueira e Pego (localizada a ocidente da área de estudo), aumentando a intrusão visual negativa já existente. Não se
preveem para além das transformações referidas, alterações de relevo na paisagem da área de estudo.
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A evolução do estado do ambiente irá certamente depender da estratégia adotada pelos proprietários dos terrenos,
especialmente no que diz respeito ao futuro uso do território atualmente ocupado, que por sua vez estará dependente das
políticas agrícolas / florestais e dos incentivos a elas associadas. No presente, para a área afeta ao Projeto, não há conhecimento
de qualquer outro tipo de interesse para além dos usos atuais já descritos na situação de referência.
A nível nacional, prevê-se que irão ser acentuadas, ainda que ligeiramente, as dificuldades no cumprimento dos compromissos
assumidos pelo Governo no que diz respeito à produção de energia a partir de fontes renováveis.

6. PRINCIPAIS EFEITOS (IMPACTES) DO PROJETO
Os impactes negativos estão, na generalidade dos casos, associados às fases de construção e exploração da Central Solar
Fotovoltaica. Em vários casos, a adoção das medidas de minimização propostas deverá reduzir a significância desses impactes.
Clima: Tendo em consideração as características do Projeto em estudo, não se prevê que ocorram impactes negativos
significativos sobre o clima, quer a nível regional ou local. Prevê-se sim, que a nível global os impactes sobre o clima sejam
positivos, uma vez que ao produzir energia a partir de fontes renováveis e não a partir de fontes ditas “convencionais”, contribui
para a redução do consumo de recursos esgotáveis e também para o decréscimo das emissões de gases promotores do efeito de
estufa e do aquecimento global.
Geologia, Geomorfologia e Recursos Minerais: Os impactes da fase de construção foram considerados pouco significativos, não
se considerando alterações importantes no meio geológico dada a pequena profundidade das fundações dos suportes das
infraestruturas a instalar.
Relativamente às áreas para implantação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão, verifica-se que ambas as áreas de intervenção
manifestam um declive suave, com pendentes na sua maioria inferiores a 3% na Área 1 e a 6% na Área 2, não se prevendo grandes
alterações na morfologia do terreno. Por outro lado, as mesas de suporte dos módulos fotovoltaicos permitirão uma adaptação à
morfologia da área de intervenção, evitando a criação de plataformas. As alterações das formas constituem um impacte negativo
na morfologia do local, de reduzida magnitude, certo, permanente, imediato e irreversível, considerando-se, no entanto, pouco
significativo e de âmbito local.
Na fase de exploração não são expetáveis alterações na morfologia do terreno, nem qualquer tipo de intervenção com
interferências a nível geológico.
Recursos Hídricos: Na fase de construção, os impactes no sistema hidrogeológico foram considerados pouco significativos e estão
relacionados com a redução, embora muito pequena, da área de recarga local do sistema, embora a recarga global não seja
afetada, e eventuais contaminações devido a derrames acidentais de substâncias poluentes sobretudo na fase de construção.
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Considera-se que o impacte sobre os recursos hídricos subterrâneos será pouco provável, cujo significado dependerá da
magnitude de uma eventual contaminação. No entanto, não é expectável alteração com significado das características
físico-químicas da massa de água subterrânea localmente.
Dada a natureza das intervenções e a localização das estruturas do Projeto não se espera afetações das captações de água
subterrânea.
A maioria das linhas de água presentes na área de estudo apresentam leito descontínuo, só visível em alguns locais, denunciando
episódios esporádicos de escoamento apenas em períodos de intensa precipitação. Não obstante, o projetista teve em
consideração a salvaguarda das respetivas linhas de água cartografadas na carta militar, numa faixa de servidão de 10 m, no que
diz respeito às estruturas do Projeto. Contudo, a vala de cabos é realizada considerando a necessidade de ligação a todos os
setores fotovoltaicos, desta forma não será possível evitar o atravessamento de todas as linhas de escorrência, prevendo-se para
o efeito a manutenção da drenagem natural existente.
Em relação à instalação dos apoios da Linha Elétrica, não são de prever impactes sensíveis nos meios hídricos superficiais, uma
vez que será evitada a colocação de apoios a menos de 10 m do leito de linhas de água. Contudo, verifica-se que os acessos ao
apoio 4, apoio 17, apoio 22, apoio 24 e apoio 28 intersectam trechos de linhas de água de escorrência preferencial das águas da
chuva (linhas de água temporárias), prevendo-se para o efeito a reposição integral do sistema de drenagem natural existente,
garantindo assim que não existem interferências sobre a continuidade do ciclo da água. Trata-se de uma ocupação de áreas de
drenagem pontual, sem se prever a alteração ou constituição de obstáculos à drenagem. Deste modo, considera-se que a
interferência nas linhas de água será negligenciável.
Não obstante, nestes casos, será requerido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos termos e condições previstos
na Lei da Água e no Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos.
Caso se verifique a aplicação correta das medidas de minimização propostas neste EIA, as ações decorrentes da fase de exploração
não afetarão a qualidade da água. Contudo, durante as ações de manutenção ou reparação/substituição de materiais e
equipamentos, poderão ocorrer derrames acidentais de óleos e/ou combustíveis decorrentes dessas operações. Os mesmos terão
que ser imediatamente contidos, de acordo com as medidas de minimização propostas. Considera-se ainda que o impacte
negativo da redução temporária / permanente (nas áreas impermeabilizadas) da capacidade de infiltração será pouco significativo
e de magnitude reduzida, não se prevendo que possa afetar globalmente o sistema hidrogeológico.
Em suma, pela natureza do Projeto e pela forma de implementação no terreno deste tipo de infraestruturas, não são expectáveis
efeitos significativos prováveis sobre os recursos hídricos, durante a fase de exploração.
Qualidade do ar: Os impactes negativos identificados na fase de construção, são pouco significativos, principalmente associados
às emissões de partículas, resultantes quer das escavações e movimentação de terras, quer da circulação de maquinaria e veículos
pesados.
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Contudo, numa perspetiva mais abrangente, uma vez que a produção de eletricidade através de painéis fotovoltaicos permite
evitar a emissão de poluentes atmosféricos, que se encontram associados às formas convencionais de produção de energia
elétrica, e são responsáveis pelas alterações climáticas que se têm vindo a sentir a nível mundial, admite-se que o Projeto irá
contribuir em termos globais como um impacte positivo no combate às alterações climáticas. Embora indiretos, os impactes
resultantes do presente Projeto podem classificar-se como positivos, de magnitude moderada, e significativos à escala nacional,
certo, reversíveis e permanentes, considerando o tempo de vida útil do Projeto.
Ambiente sonoro: É na fase de construção que ocorrem as atividades ruidosas temporárias, as quais estão associadas à emissão
de níveis sonoros devido às atividades características de execução da obra, destacando-se a uso de maquinaria, circulação de
camiões, operações de construção civil, montagem e comissionamento de equipamentos.
Prevêem-se, para a fase de construção, impactes negativos, diretos, prováveis, temporários, não significativos e de magnitude
nula em todos os locais envolventes ao Projeto.
Durante a fase de exploração da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e Linha Elétrica (400 KV) prevê-se os impactes acústicos
sejam não significativos e de magnitude reduzida a nula. Atendo a que se prevê o cumprimento de todos os requisitos legais
descritos no Regulamento Geral do Ruído, não se considera necessária a adoção de medidas de minimização de ruído para esta
fase.
Fauna, flora, vegetação, habitats e biodiversidade: A grande generalidade dos impactes identificados é de cariz negativo. No caso
da flora e vegetação, os impactes mais importantes dão-se durante a fase de construção resultando na destruição de vegetação,
nomeadamente áreas de pinhal, devido à desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens para implantação das
estruturas de Projeto. Contudo, este será um impacte que não afetará o habitat natural 6310. Os restantes impactes na fase de
construção e os impactes na fase de exploração deverão ser pouco significantes.
No que diz respeito à fauna, da fase de construção irão decorrer impactes de perda de habitats devido à destruição de vegetação.
Das obras irá decorrer um impacte relativo à perturbação da fauna presente na envolvente das obras, contudo prevê-se que este
será pouco significativo.
Os principais impactes para a fauna proveem da fase de exploração e dizem respeito à mortalidade e efeito de exclusão de aves.
A mortalidade de aves poderá ocorrer por colisão ou eletrocussão (apenas com a linha aérea de 30kV) com a Linha Elétrica. Este
é um impacte pouco significativo, quando afeta espécies mais comuns, e significativo, quando afeta espécies ameaçadas.
Solos e uso do solo: Em termos de impactes, durante a fase de construção os trabalhos de desmatação, preparação de terrenos
e movimentação de terras, tornarão os solos mais suscetíveis à ação dos agentes erosivos, podendo acentuar ou determinar
processos de erosão e arrastamento de solos. Nesta fase, ocorrerá a compactação de solos decorrente da passagem e manobra
de máquinas afetas à obra.
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Realça-se, igualmente, que do ponto de vista dos usos atuais, a instalação das mesas da Central Solar Fotovoltaica afetará cerca
de 62 ha, maioritariamente de Povoamento Florestal – pinheiro 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 sendo negativo, direto, certo, local e reversível. A
magnitude do impacte é moderada dada a afetação de cerca de 62 ha e o impacte é significativo.
Relativamente aos usos atuais do solo e no que diz respeito às áreas efetivamente afetadas pelos apoios, identifica-se
maioritariamente afetação de povoamento florestal de eucalipto (20 apoios). Na fase de projeto de execução, viu-se a necessidade
de minimizar a afetação da classe de povoamentos florestais de sobreiro e montado de sobro devido à sua importância ecológica,
contudo, na impossibilidade de evitar estas áreas, ter-se-á em consideração a não afetação das árvores existentes. O impacte
resultante destas ações, apesar de negativo, direto e imediato, é considerado de magnitude reduzida, pouco significativo e de
âmbito local.
Durante a fase de exploração o principal impacte decorre da ocupação permanente de solos nos locais de implantação das
estruturas da Central Solar Fotovoltaica e dos apoios da Linha Elétrica, não se identificando, contudo, locais afetados com
características agrológicas importantes.
Aquando da desativação, os impactes previstos no solo estão relacionados principalmente com as ações de desmontagem e
transporte das infraestruturas associadas. Para este efeito, prevê-se que venham a ser utilizados caminhos já existentes, pelo que
não se preveem impactes negativos significativos nesta fase.
Ordenamento do território: Dado o desenvolvimento do Projeto, é inevitável que a implantação física da Central Solar
Fotovoltaica e Linhas Elétricas a 30 kV e 400 kV, venham a afetar áreas com algum grau de condicionamento. A afetação destas
áreas pelo Projeto constituir-se-á, assim, como um impacte negativo, que se inicia na fase de construção e que se prolongam para
a fase de exploração, onde assumem caráter definitivo (tendo em conta a vida útil do Projeto), essencialmente nas zonas
correspondentes às afetações permanentes do solo ou de zonas condicionadas.
Em termos de ordenamento e condicionantes assinala-se sobretudo as áreas classificadas de Reserva Ecológica Nacional (REN). A
área de implantação da Central Fotovoltaica abrange áreas de REN correspondendo a Áreas estratégicas de proteção e recarga de
aquíferos. Relativamente à Linha Elétrica onde se incluem os apoios e respetivos acessos, verifica a afetação de Áreas estratégicas
de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos e Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. Classifica-se assim o impacte
sobre a REN como negativo, certo, direto, permanente (considerando o tempo de vida útil do Projeto), e reversível (sessando com
a desativação do Projeto), potencialmente significativo, dado que ocorre a afetação de áreas que apresentam condicionantes
legais, mas localizados e de baixa magnitude, face à reduzida área que será efetivamente afetada.
Refere-se também a afetação de cerca de 800 sobreiros na zona da Central Solar Fotovoltaica. É ainda de referir a potencial
afetação de dois sobreiros para a instalação dos apoios, sendo que apenas um destes se encontra em povoamentos, e 14 sobreiros
para a abertura/beneficiação de acessos para instalação dos apoios, sendo que apenas 7 destes se encontram em povoamento.
No caso dos apoios da Linha Elétrica existem para além dos dois sobreiros a abater que se encontra na zona das fundações dos
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apoios, alguns sobreiros na zona de trabalho em redor do apoio em que existirá movimentação de maquinaria e pessoas, sendo
que estas árvores não serão abatidas podendo, contudo, ser afetadas as suas raízes superficiais. É de referir que a estimativa de
sobreiros a serem afetados pelo Projeto foi efetuada com base em foto interpretação, sendo necessário em fase anterior à obra
que esta seja confirmada em campo. O impacte caracteriza-se como sendo negativo, permanente, direto, provável, local e
reversível, de magnitude moderada e significativo.
Os painéis solares fotovoltaicos localizados imediatamente a sul da EM532 (na Área 1 da Central Solar Fotovoltaica) interfere com
uma adutora e respetiva faixa de proteção, comprometendo-se o promotor a retificar o Projeto, agora alvo de estudo, de forma
a compatibilizar o mesmo com a referida faixa de proteção. Se assim for, o possível impacte negativo será anulado.
Por fim, refere-se que o Projeto (Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica de evacuação a 400 kV, cumpre com as distâncias de
segurança relativamente a linhas elétricas existentes, infraestruturas rodoviárias e marcos geodésicos localizados na sua
envolvente, não se verificando assim, quaisquer impactes a neste nível.
Socioeconomia: De um modo geral, os impactes que o Projeto terá na socioeconomia serão benéficos, principalmente no âmbito
local.
Em termos de impactes ambientais, a construção da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e respetiva Linha Elétrica implicará a
criação de postos de trabalho, o que terá um efeito positivo localmente, caso a mão-de-obra seja contratada na região entre a
população dos lugares existentes na área de estudo ou na sua proximidade. Salienta-se que os custos de exploração da Central
Solar Fotovoltaica de Polvorão e a sua manutenção envolvem a aquisição de materiais diversos (como matérias primas e
lubrificantes) e serviços, incluindo-se a manutenção dos caminhos. Estes custos beneficiarão a economia local, sobretudo do
concelho de Gavião, com reflexos positivos na população e atividades económicas.
Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico: De uma forma global, a fase de construção é considerada a mais lesiva
para o fator ambiental património, uma vez que comporta um conjunto de intervenções e obras potencialmente geradoras de
impactes genericamente negativos, inviabilizando a conservação de contextos arqueológicos no subsolo ou a manutenção de
elementos edificados in situ.
Foi documentado um total de 23 ocorrências, 2 delas localizadas na Área de Incidência Direta do Projeto, as restantes no espaço
que se define como a Zona Envolvente. Com exceção da ocorrência n.º 11 – Sepultura da Urra, com avaliação de impacte severo,
todas a restantes ocorrências receberam avaliação de impacte compatível.
As ocorrências que se situam na Área de Incidência Direta do Projeto apresentam as seguintes características:
a.

A Ocorrência n.º 2 – Barroqueira, é um registo de materiais pétreos talhados, de quartzo e quartzito, identificados em
2000 em prospeções realizadas no âmbito de um projeto de investigação. Refere-se que a quantidade é escassa,
admitindo-se que a mancha de materiais se desenvolvesse pela plataforma onde se implanta o v.g. Barroqueira. Mais
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tarde, em 2009, a presença de materiais foi confirmada nos trabalhos do EIA da Linha a 150/400kV Castelo
Branco/Falagueira. Nas visitas realizadas, foi possível verificar que a área foi muito alterada pela construção da
subestação da Falagueira e que a prospeção das imediações se viu muito limitada porque as parcelas de terreno,
nomeadamente aquela onde está localizado o referido vértice geodésico, estavam vedadas. Na prospeção efetuada na
área a poente da subestação, onde se situam os apoios 37 e 38, documentaram-se extensos depósitos de cascalheiras
heterométricas, com características litológicas afins dos depósitos pliocénicos ou pleistocénicos antigos. Embora se
notasse a presença de inúmeros clastos com fraturas, não se observou qualquer indício de talhe antrópico intencional. O
mesmo ocorreu no terreno localizado a este da subestação, para além da estrada que se dirige à povoação de Falagueira.
Por precaução, sugere-se que a área seja novamente prospetada em fase anterior aos trabalhos de construção
(desmatação e implantação dos apoios da Linha Elétrica) e que estes últimos sejam acompanhados em permanência;
b.

A Ocorrência n.º 11 – Sepultura da Urra, uma sepultura antropomórfica escavada na rocha (integrante de uma tipologia
também designada “sepulturas rupestres”) situa-se num penedo granítico que pode ser observado desde a EM528. No
entanto, devido à existência de uma azinheira que cresceu junto a esse penedo, a sepultura só é visível se as ramagens
forem afastadas. Foi identificada em 2003 em prospeções realizadas para o processo de revisão do PDM de Nisa, fazendo
parte de um conjunto maior que inclui as existências identificadas na Tapada da Choça. Localiza-se a uma distância
superior àquela em que é possível prever-se algum tipo de afetação física, embora bastante reduzida relativamente ao
provável limite ocidental da faixa de servidão da nova linha elétrica (cerca de 26,50 metros). Por isso, foram apontadas
medidas de minimização para esta fase que passam pela sua sinalização com vedação amovível de alta visibilidade e uma
zona de salvaguarda de dez metros de diâmetro e a realização de uma memória descritiva e fotográfica do bem.

Paisagem: Os impactes visuais e estruturais na fase de construção assumem-se pouco significativos, função das reduzidas
alterações na morfologia do terreno, da afetação de vegetação, na sua maioria, sem relevância cénica ou ecológica, e da reduzida
visibilidade para as áreas de intervenção. Importa referir que as manchas de sobro presentes nas áreas de intervenção serão
preservadas.
Na fase de exploração, verifica-se que a presença de observadores permanentes com visibilidade para as futuras estruturas é
diminuta, dada a fraca presença humana no território. Das povoações mais próximas das áreas da futura Central Solar
Fotovoltaica, Ferraria e Comenda, somente Comenda apresenta visibilidade e apenas para a Área 2, apresentando-se a uma
distância a que a futura Central Solar Fotovoltaica já se começa a diluir na paisagem envolvente, induzindo um impacte visual
pouco significativo. Para as povoações mais próximas das Linhas Elétricas, em concreto da Linha a 400 kV, Arez, Monte Claro e
Falagueira, esta estrutura não se assumirá como uma intrusão visual relevante função da distância a que se encontram, da
presença de ocupações na envolvente direta com volume para se assumirem como obstáculo ao alcance visual e da presença de
outras intrusões visuais no território (Linhas Elétricas e Subestação da Falagueira), que atenuarão a relevância visual das estruturas
propostas, induzindo estas apenas um acréscimo no impacte visual existente.
Deste modo considera-se que os impactes visuais e estruturais na fase de exploração assumem-se na globalidade pouco
significativos, função essencialmente da reduzida transformação da paisagem por implementação das estruturas, da reduzida
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visibilidade pelos observadores temporários e permanentes presentes no território e, por fim, pela preservação das ocupações
com elevado valor cénico e ecológico no interior das áreas de intervenção e ao longo das linhas elétricas. Serão sempre
salvaguardadas as manchas de montado e floresta de sobro, ocupações que para além do valor que detém contribuirão para o
enquadramento, dissimulação e minimização da presença dos elementos exógenos introduzidos.
Saíde Humana: Relativamente à avaliação de impactes, durante a fase de construção do Projeto, as atividades mais suscetíveis de
gerar impactes negativos ao nível da afetação da saúde humana da população, são ao nível do ambiente sonoro e da qualidade
do ar. No que respeita à qualidade do ar, os principais impactes resultam essencialmente dos trabalhos de regularização do
terreno, escavações e circulação de equipamentos, que transitoriamente podem ocasionar níveis de emissão elevados de
partículas em suspensão (poeiras). Relativamente ao ambiente sonoro, os principais impactes resultam da execução dos próprios
trabalhos de construção essencialmente relacionados com a montagem dos painéis, englobando atividades de circulação de
equipamentos pesados e de grande volume, movimentação de terras e operação de diversos equipamentos ruidosos no estaleiro
e na zona da obra. Dado o caráter temporário desta fase e a distância dos recetores sensíveis, não se esperam impactes negativos
sobre a saúde da população. Também ao nível dos aspetos sociais, pela tipologia de obra, características do local de intervenção
e hábitos associados aos envolvidos neste tipo de empreitadas, não é expectável qualquer afetação que, muitas vezes surge como
preocupação noutros tipos de projetos e noutros enquadramentos geográficos.
Relativamente a Campos Eletromagnéticos (CEM) importa referir que nas linhas da Rede Nacional de Transporte (RNT), não se
verifica a ultrapassagem dos valores limite de exposição a CEM. De acordo com os resultados dos cálculos do campo elétrico e do
campo magnético, estes, encontram-se dentro dos limites. Uma vez que os possíveis efeitos sobre a saúde humana se encontram
abaixo dos limites legislados, poder-se-á assumir que não existem riscos ao nível da saúde humana, resultantes do funcionamento
da Linha Elétrica.
Como impacte positivo, considera-se que a produção de energia elétrica a partir de fontes limpas, contribui para diminuir a
necessidade de recorrer à queima de combustíveis fósseis, contribuindo para atenuar os efeitos das alterações climáticas. Esta
situação, indiretamente, contribui para melhorar a saúde humana, por minimizar as consequências dos efeitos das alterações
climáticas sobre a saúde (p.e. alergias, exposição a temperaturas muito altas, e muito baixas, etc.).

7. MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO PROPOSTAS
Um dos principais interesses de um EIA é a definição de um conjunto de medidas que permitem evitar ou mitigar efeitos negativos
previstos e potenciar efeitos positivos.
No EIA propõe-se um conjunto de medidas a considerar no desenvolvimento do Projeto final e a aplicar nas diferentes fases. De
entre estas medidas destacam-se as seguintes:
FASE DE PREPARAÇÃO PRÉVIA À EXECUÇÃO DAS OBRAS / PLANEAMENTO DOS TRABALHOS
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•

Sempre que se afigurar possível a salvaguarda de exemplares arbóreos existentes no interior da área de intervenção,
estes deverão ser devidamente identificados com cintas e resguardados por vedações que abranjam, no mínimo, uma
área coincidente com a projeção da copa. As árvores na proximidade da área de intervenção deverão ser, no mínimo,
identificadas com cintas de modo a não serem afetadas pelas movimentações de máquinas e viaturas ou outras ações no
decorrer da obra;

•

O levantamento dos sobreiros e azinheiras a abater com altura superior a 1 m deverá ser efetuado em campo, devendo
ser recolhida a sua localização, perímetro à altura do peito, altura, estado fitossanitário e idade (jovem ou adulto). E
posteriormente ser solicitada a devida autorização de abate à entidade competente;

•

Relativamente à implantação dos apoios da Linha Elétrica e dos respetivos acessos deverá evitar-se o abate dos sobreiros;

•

Realização de pedidos de autorização e negociação atempada de indeminizações e contrapartidas com os proprietários
dos terrenos;

•

Procura preferencial do mercado local para o recrutamento de mão-de-obra e do fornecimento de produtos e serviços
no comércio local, quando viável;

•

Programar o período de obra, de forma a que o distúrbio e perturbação (incluindo visual) tenham a menor duração
possível;

•

Limitar às áreas estritamente necessárias determinado tipo de ações, tais como, destruição do coberto vegetal,
movimentação de terras, circulação e parqueamento de máquinas e veículos, através do balizamento das zonas que serão
sujeitas a intervenções;

•

Se viável, evitar a execução de trabalhos que causem maior perturbação entre abril e junho, período de reprodução da
maioria das aves com estatuto de proteção potencialmente presentes na área;

•

Definição de um plano de controlo de espécies exóticas de forma a limitar a possibilidade de dispersão destas espécies;

•

Os painéis solares fotovoltaicos localizados imediatamente a sul da EM532 (na Área 1 da Central Solar Fotovoltaica)
devem ser relocalizados de forma a não interferir com a conduta adutora e respetiva faixa de proteção;

•

Os painéis solares fotovoltaicos localizados imediatamente a sul da EM532 (na Área 1 da Central Solar Fotovoltaica)
devem ser relocalizados de forma a não interferir com a conduta adutora e respetiva faixa de proteção;

•

Cumprimento da legislação em vigor, no que respeita à montagem e exploração da Linha Elétrica de Muito Alta Tensão
(400 kV), quer do ponto de vista ambiental, quer ao nível da salvaguarda da saúde da população;

•

Aferição do plano de acessos (reconhecimento e sinalização) e planeamento logístico da obra.

MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO
•

Implementar o Plano de Gestão de Resíduos;

•

Armazenar e gerir corretamente os resíduos produzidos em obra;

•

Não é admissível a deposição de resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima
infiltração;

•

Assegurar o destino adequado para os efluentes domésticos provenientes dos WC instalados no estaleiro / subestação;
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•

Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da obra. Caso seja
imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos solos e recursos hídricos;

•

Prevenção e minimização dos riscos de poluição da água e solos, em particular na eventualidade de utilização de
geradores e na armazenagem de combustíveis ou outras substâncias poluentes;

•

Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação e desflorestação
necessárias à execução do Projeto, podendo os resíduos de vegetação ser armazenados provisoriamente junto aos locais
de decapagem, e ser aproveitados na fertilização dos solos;

•

Durante as operações de betonagem, que ocorrerão pontualmente, deverá proceder-se à abertura de uma bacia de
retenção das águas de lavagem das caleiras das autobetoneiras. Esta bacia deverá ser localizada em zona a
intervencionar. A capacidade de recolha da bacia de lavagem das autobetoneiras deverá ser a mínima indispensável à
execução da operação. Finalizada a betonagem, a bacia de retenção será aterrada e alvo de recuperação/renaturalização;

•

Na remoção e transporte de resíduos decorrentes das operações de desmatação deverão ser cumpridas as disposições
legais vigentes, nomeadamente as de prevenção de incêndio Florestal;

•

Evitar a afetação de indivíduos de sobreiro e azinheira, identificando-os e balizando-os, num raio de 30 m da obra;

•

As ações de desmatação, decapagem, limpeza e movimentações de terras devem ser limitadas às zonas estritamente
indispensáveis para a execução da obra. As áreas a intervir, mas nas quais não será necessária a movimentação de terras,
deverão ser desmatadas através de corte raso (corta matos) e rechega do material cortado;

•

Programação das obras para que a fase de limpeza e movimentação geral de terras para a execução das obras, onde se
verificam ações que envolvem a exposição do solo a nu (desmatação, limpeza de resíduos e decapagem de terra vegetal)
ocorra preferencialmente no período seco. A programação das obras de modo a não coincidir com a época de chuvas
permite evitar, com razoável eficiência, os riscos de erosão, transporte de sólidos e sedimentação. Caso contrário, deverá
o empreiteiro adotar as necessárias providências para o controle dos caudais nas zonas de obras, com vista à diminuição
da sua capacidade erosiva;

•

Nas zonas em que sejam executadas obras que possam afetar as linhas de água, deverão ser implementadas medidas
que visem interferir o mínimo possível no regime hídrico, no coberto vegetal preexistente e na estabilidade das margens.
Nunca deverá ser interrompido o escoamento natural da linha de água. Todas as intervenções em domínio hídrico que
sejam necessárias no decurso da obra, devem ser previamente licenciadas;

•

Assegurar o escoamento natural em todas as fases de desenvolvimento da obra;

•

Evitar, tanto quanto possível, a inclinação dos taludes, de forma a minimizar os potenciais impactes relacionados com a
erosão e deslizamentos de terras;

•

Prevenção da degradação desnecessária dos habitats e solos através da delimitação clara das zonas onde não irão haver
trabalhos;

•

Restringir a área de estaleiro(s) e parque(s) de materiais ao absolutamente necessário;

•

Recrutamento preferencial de trabalhadores para a obra no concelho de Gavião e Nisa;

•

Acompanhamento ambiental;
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•

Acompanhamento arqueológico das obras a realizar, de modo a prevenir a eventual destruição de vestígios
arqueológicos;

•

Nova prospeção dos terrenos onde se prevê a instalação da Central Solar Fotovoltaica e da Linha Elétrica antes da
realização de qualquer trabalho que implique escavações e movimentações de terras, especialmente nas parcelas
classificadas como de visibilidade C e D;

•

Face às ocorrências patrimoniais identificadas apresentam-se de seguida as medidas de minimização específicas a
considerar:
−

Ocorrência n.º 2: Não se prevê qualquer incidência de trabalhos na área de localização desta suposta ocorrência. Por
outro lado, não foi possível identificar nas zonas limítrofes em que foi possível prospetar qualquer indício de material
lítico talhado antigo, pelo que não descartamos a possibilidade de se tratar de uma falsa identificação.
Recomenda-se, no entanto, nova prospeção da área antes do início dos trabalhos de construção da Linha Elétrica;

−

Ocorrência n.º 11: Esta ocorrência localiza-se na AID do Projeto, a cerca de 49 metros para oeste do traçado da Linha
Elétrica a 400 kV e a cerca de 26 metros para além do limite da faixa de servidão máxima desta linha (área a afetar
por limpezas de vegetação na fase de construção e, periodicamente, despois de concluída a implementação do
Projeto). Deste modo, foi atribuída uma avaliação de “impacte severo”, tendo em consideração o elevado risco de
afetação física direta quer na fase de construção, quer em momentos ulteriores de exploração e eventual desativação
de instalações associadas ao Projeto. Por conseguinte, recomenda-se o seguinte conjunto de medidas de
minimização:
a. A sinalização e proteção do bem através da construção de uma vedação temporária, amovível, de alta
visibilidade, com limite a dez metros para além do centroide de localização da sepultura;
b. Realização de memória descritiva e fotográfica do bem;

•

Definição rigorosa das zonas de circulação;

•

Deve ser garantida a consolidação das vias internas em terra batida usadas para circulação nos locais de obras no interior
da área de implantação, de modo a evitar o levantamento de poeiras através da circulação de veículos e maquinaria;

•

Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de equipamentos e
materiais de/para o(s) estaleiro(s), minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
recetores sensíveis (como, por exemplo, instalações de prestação de cuidados de saúde e escolas);

•

Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causam maior perturbação em termos de ruído e
circulação de veículos pesados;

•

Caso se pretenda levar a cabo o exercício de atividades ruidosas temporárias junto dos edifícios indicados em cima haverá
que, ao abrigo do Artigo 15.º, solicitar uma “licença especial de ruído” à respetiva Câmara Municipal. Neste caso, a
conformidade dos resultados com o RGR é verificada pela análise do cumprimento dos valores limite estabelecidos no
n.º 5 do artigo 15.º ou na licença especial de ruído;

•

Sempre que a travessia de zonas habitadas por viaturas afetas à obra for inevitável, devem ser adotadas velocidades
moderadas, de modo a garantir a segurança rodoviária e a minimização de emissões de ruído, gases, partículas e poeiras;
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•

Deve ser assegurado que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor ruído
possível e que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações se restringem ao período diurno,
de acordo com a legislação em vigor;

•

Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a manter as normais
condições de funcionamento e assegurar a minimização das emissões gasosas, dos riscos de contaminação dos solos e
das águas, e de forma a dar cumprimento às normas relativas à emissão de ruído;

•

Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. Proceder à desativação da área afeta aos trabalhos
para a execução da obra, com a desmontagem do(s) estaleiro(s) e remoção de todos os equipamentos, maquinaria de
apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à limpeza destes locais, com a reposição das condições existentes
antes do início dos trabalhos, caso se trate de uma área não afeta ao próprio Projeto;

•

Garantir a utilização de espécies nativas, típicas da região, na recuperação das áreas intervencionadas, tendo por base o
elenco florístico apresentado no presente estudo;

•

Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que tenham sido eventualmente
afetados pelas obras de construção;

•

Elaboração e implementação do Projeto de integração paisagística;

•

Conduzir as obras de construção das fundações dos apoios e dos acessos localizados em Reserva Ecológica Nacional de
forma a não serem afetadas áreas suplementares de solos integrados nessa reserva, evitando a afetação de áreas
circundantes e não deixando no local elementos grosseiros provenientes da escavação;

•

Na abertura de novos acessos deverá:
o

assegurarem-se dispositivos/valas que facilitem a escorrência natural das águas, nomeadamente nas áreas em
que atravessam zonas de depressão;

o

reduzir-se ao mínimo a largura da via, a dimensão dos taludes, o corte de vegetação e as movimentações de
terras;

•

Na implantação da Linha Elétrica, acessos e apoios, deverá evitar-se sempre que possível a afetação de exemplares
arbóreos, assim como a afetação de zonas adjacentes às linhas de água, sobretudo quando se verifique a presença de
galeria ripícola;

•

Os encarregados e trabalhadores envolvidos na obra deverão ser sensibilizados e alertados para a importância da
proteção da vegetação arbórea. Caso sejam afetados exemplares arbóreos fora da faixa de serviço da Linha Elétrica,
deverá proceder-se à sua substituição por exemplares da mesma espécie;

•

Revolvimento e arejamento dos solos das áreas não pavimentadas de estaleiros e percursos após a conclusão da obra,
como forma de restituir as suas características naturais;

•

Para a Linha Elétrica a 30 kV deve-se:
✓

Adotar uma tipologia de Linha que reduza o número de planos de colisão;

✓ De forma a diminuir o risco de eletrocussão, os seccionadores deverão ser instalados na posição vertical ou
invertida, a uma distância mínima de 35 cm até ao topo do poste, com os respetivos arcos revestidos. Nos apoios
de rede não deverão existir parte nuas em tensão a uma distância das travessas ligadas à terra inferior a 0,7 m;
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✓ Nos apoios de derivação os condutores da linha principal e derivada deverão igualmente ser cobertos numa
extensão de 0,7 m, contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças de armação e os respetivos arcos deverão
estar revestidos;
✓ Dada a presença de nidificação de cegonha-branca deverão ser colocados dispositivos de anti-pouso e
anti-nidificação nos apoios da Linha, de acordo com as normas da EDP Distribuição;
•

Para a Linha Elétrica a 400 kV deve-se:
✓ Evitar o uso de isoladores rígidos e isolamento os elementos condutores junto dos postes;
✓ Dada a presença confirmada de espécies de avifauna ameaçadas na área de estudo recomenda-se a sinalização
da Linha Elétrica de 400 kV nos vãos mais sensíveis para as mesmas, a saber:
o

Vão 1-6, 8-15 e 18-23 pela presença de 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;

o

Vão 22-23 pelo atravessamento da ribeira de Santo António de Arez;

o

Vão 31-32 pelo atravessamento da ribeira de Figueiró;

o

Vãos 7-8, 15-18 e 23-24 dado o elevado número de movimentos de aves planadoras observados
durante o trabalho de campo nessas áreas;

o

Vão 32-38 tendo em consideração a presença de várias áreas críticas e muito críticas para as aves a
norte do corredor da linha;

✓ Nos referidos vãos, os cabos guarda deverão ser sinalizados em toda a extensão do vão com sinalizadores em
espiral, sendo que o afastamento entre aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior
a 10 m, ou seja, os sinalizadores deverão estar dispostos de 20 em 20 m, alternadamente em cada cabo guarda.
Caso estes troços correspondam com troços a sinalizar de acordo com o cumprimento da circular aeronáutica
nº 10/03, de maio bolas de balizagem, não será necessário aplicar a sinalização para a avifauna;
✓ Dada a presença de nidificação de cegonha-branca deverão ser colocados dispositivos de anti-pouso e antinidificação nos apoios da Linha Elétrica, nomeadamente dispositivos giratórios tipo-turbina.
MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO
•

As ações relativas à exploração da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e Linha Elétrica associada a 400 kV deverão
restringir-se às áreas já ocupadas;

•

As ações relativas à manutenção da vegetação deverão restringir-se às áreas na qual esta é estritamente necessária;

•

Deverá ser efetuada a monitorização de flora e avifauna, durante as fases de pré-construção, construção e num período
mínimo de 3 anos após o início da entrada em funcionamento do Projeto;

•

Encaminhar os diversos tipos de resíduos resultantes das operações de manutenção e reparação de equipamentos para
operadores de gestão de resíduos devidamente licenciados, nomeadamente no que respeita aos óleos usados, nas
operações de manutenção periódica dos equipamentos, deverão ser recolhidos e armazenados em recipientes
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adequados e de perfeita estanquicidade, sendo posteriormente transportados e enviados para destino final apropriado,
recebendo o tratamento adequado a resíduos perigosos;
•

Proceder a rondas periódicas, a fim de detetar atempadamente o crescimento exagerado de árvores que possam
aproximar-se da Central a distâncias inferiores aos valores de segurança, evitando assim o risco de incêndio;

•

Proceder à verificação e manutenção dos sinalizadores da Linha Elétrica para a avifauna instalados;

•

Manutenção preventiva de todos os equipamentos que fazem parte do Projeto, designadamente motores e demais
estruturas dos aerogeradores;

•

No caso da ocorrência patrimonial n.º 11 recomenda-se o seguinte conjunto de medidas de minimização:
−

Substituição da vedação temporária (utilizada na fase de construção) por uma vedação permanente de rede
metálica apoiada em postes de madeira, definindo-se um espaço com um diâmetro de cinco metros contados
a partir do centroide de localização da sepultura, de preferência com acesso aberto ao seu interior.

MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO
•

A fase de desativação será semelhante à fase de construção, prevendo-se a implementação das mesmas medidas de
minimização;

•

Remoção integral das infraestruturas instaladas na Central Fotovoltaica de Polvorão e respetiva Linha Elétrica pelo dono
da obra no fim da sua vida útil;

•

As movimentações da maquinaria devem ser limitadas ao estritamente necessário;

•

Recuperação paisagística imediata das zonas afetadas: limpeza de todos os materiais e resíduos, quer na área da Central
Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica associada quer noutras zonas onde se verifique a acumulação indevida; a modelação
do terreno de modo a eliminar todas as plataformas criadas para implantação das estruturas e a mobilização dos solos
promovendo a sua descompactação. Na recuperação da vegetação deverão ser utilizadas apenas espécies de flora
autóctones, nomeadamente aquelas elencadas no presente estudo.

8. MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL
A monitorização consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados sobre o estado do ambiente ou sobre os
efeitos ambientais do Projeto, e a respetiva descrição periódica desses efeitos através de relatórios.
Tendo em conta os valores identificados e a significância dos impactes, verifica-se a necessidade de implementação de planos de
monitorização para as componentes de flora e vegetação e avifauna, para além do cumprimento rigoroso do Plano de
Acompanhamento Ambiental do Obra (PAAO) e da correta implementação do Plano de Gestão de Resíduos (PGR) e do Plano de
Recuperação de Áreas Intervencionadas (PRAI), todos constantes no Plano Geral de Gestão Ambiental (PGGA).
Refere-se ainda que deverá ser realizada uma avaliação acústica por entidade acreditada sempre que se registarem queixas de
ruído do funcionamento da Central Solar Fotovoltaica Polvorão e Linha Elétrica a 400 kV.
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9. CONCLUSÃO GLOBAL
Da avaliação efetuada, poderá concluir-se que não foram identificadas situações críticas que pudessem inviabilizar o Projeto, e
que embora se justifiquem algumas preocupações ambientais, estas serão francamente minimizadas pela adoção das medidas de
minimização identificadas e propostas, bem como pelos planos de monitorização.
É na fase de exploração do Projeto que se verificam as principais incidências de natureza positiva. O Projeto nasce com o intuito
de aproveitar recurso sol, o qual pode, no momento atual e com o correto dimensionamento, ser competitivo em termos de
mercado, e contribuir para integração de renováveis na produção de energia e descarbonização da economia, enquadrando-se
nos objetivos estabelecidos pelo País, definidos na PNAC 2030 e RNC 2050.
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Anexo 1: Localização do Projeto
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