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INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro e do art.º 
39 do Decreto-Lei n.º 127/2013, de 30 de agosto, procedeu-se à Consulta Pública, 
procedeu-se à Consulta Pública do projeto “Central Solar Fotovoltaica de Polvorão”. 

O proponente é a Solstido Unipessoal, Lda. 

 

• PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 7 de outubro a 17 de novembro 
de 2020. 

 

• DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

A documentação, relativa ao processo, foi disponibilizada para consulta nos seguintes 
locais:  

o Agência Portuguesa do Ambiente (APA)  
o Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo 
o Câmaras Municipais de Nisa e Gavião  

 
Encontrando-se, também, disponível para consulta em www.apambiente.pt e em 
WWW.PARTICIPA.PT. 
 
 

• MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

A publicitação da documentação, relativa ao processo, foi feita por meio de: 

- Afixação de Anúncios na CCDR-Alentejo e Câmaras Municipais de Nisa e 
Gavião; 

- Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social; 
- Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no portal 

PARTICIPA.PT; 
- Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE; 
- Envio de comunicação a entidades.  
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ANÁLISE DA CONSULTA PÚBLICA 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidos 5 pareceres das seguintes 
entidades e particulares: 

• Estado Maior da Força Aérea 

• Arquivo Digital e Imaterial da Comenda 

• Junta de Freguesia da Comenda 

• Luís Gouveia 

• Hélder Paraná do Couto 

O Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em análise não se encontra 
abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que refere 
que não há inconveniente na sua concretização. 

No entanto, refere que a linha elétrica pode constituir um obstáculo aeronáutico, pelo 
que deve ser remetido à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto de 
execução com a indicação das coordenadas de implantação e altitudes máximas de 
cada apoio da linha de transporte de energia. 
 
Por último, informa que a balizagem aeronáutica deve ser de acordo com as normas 
expressas no documento “Circular de Informação Aeronáutica 10/2003 de 6 de 
maio”, da ANAC. 
 

O Arquivo Digital e Imaterial da Comenda refere o seguinte: 

• As duas centrais fotovoltaicas (Polvorão e Margalha), cujo EIA se encontra 
agora em fase de Consulta Pública, distam não mais de 5 km de distância em 
linha reta, uma da outra, pelo que, embora sendo projetos análogos mas 
independentes, o seu impacte ambiental conjunto deveria ter sido 
considerado à priori, na procura de soluções e alternativas que evitassem 
duplicar os efeitos negativos identificados decorrentes da sua instalação, 
visando primordialmente a otimização e preservação dos recursos naturais e 
a mitigação dos impactes negativos reais de ambas as unidades de produção 
de energia.  

• No que diz respeito à classificação da qualidade das águas da ribeira da Venda 
(que na maior parte do documento aparece como ribeira da Salgueira, mas 
que é o mesmo curso de água) é referido o seguinte: “a água da Ribeira da 
Venda apresenta-se com qualidade razoável e estado químico desconhecido”. 
Outras duas ribeiras, a do Polvorão e a de Margem, são descritas como de 
água de qualidade boa e estado químico desconhecido. O único ponto de 
poluição da Ribeira da Venda situa-se no Parque das Merendas; desde a 
origem perto da Lage da Prata (Nisa) até à pedra do Raio, no Sor, não recebe 
efluentes humanos ou industriais e mesmo a poluição resultante da atividade 
agrícola, não é mais intensa que as outras com as quais é comparada.  



 

 

 

Relatório de Consulta Pública   
                                      Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 

5 

 

• Ainda dentro do capítulo das bacias hidrográficas é dito que na área em estudo 
(nos 286 ha), “na área em estudo não se encontram inventariadas captações 
de águas superficiais”. No entanto, a 800 metros da considerada central 
existiu uma exploração municipal do poço do Vale de Frio, construído em 
1977, aquando das obras das águas ao domicílio do Castelo e Vale da Feiteira. 
A primeira água canalizada da freguesia, inaugurada em 1979, provinha de 
águas superficiais de Vale de Frio. Durante muitos anos bebeu-se, na 
freguesia, essa água. O poço ainda está ligado à rede e pode supor-se que 
esse manancial será uma reserva estratégica de reforço ao atual sistema de 
distribuição de águas municipais.  

• Todas as sete ocorrências patrimoniais referidas no EIA estão localizadas na 
ZE e não na zona de implantação da central. Estão, além disso devidamente 
localizadas por coordenadas e acompanham-se de informação pertinente bem 
mais precisa que as referências anteriores, designadamente as dos autores: 
Mário de Sá e Padre Patrão. 

Mas na ZE da central, designadamente na orla do planalto do Vale dos Tocos 
sobranceiro ao Parque das Merendas, ou seja na ZE da área 2, há muitos 
outros locais potencialmente de interesse arqueológico não referidos naquele 
levantamento parcial, a saber:  

o Local da antiga Vila Franca, imediatamente a norte da EM 532, no 
trajeto Comenda-Gavião, na zona do outeiro sobranceiro ao Parque 
das Merendas, bordejando o caminho em terra batida entre a EM 532 
e o poço do Vale de Frio, já referido; 

o Igreja de S. Pedro, no mesmo local anterior, com melhor localização 
conhecida, já apenas os alicerces; esta confinando com o terreno que 
a CMG marcou para parque de estacionamento supletivo, a norte do 
Parque das Merendas;  

o Na berma do caminho em terra batida referido, a 50 metros da EM532 
situa-se o antigo cemitério, no adro da igreja de S. Pedro, como era 
comum até ao início do séc. XVIII. Aquando da construção da vala da 
conduta que traz a água do poço de Vale de Frio para a Comenda, 
foram encontrados ossadas de cadáveres humanos, nesse local;  

o Na margem direita da ribeira da Venda, 50 metros a montante da 
confluência do ribeiro de Vale Frio nessa ribeira, a montante, estão as 
ruinas duma antiga azenha.  

Assim, refere que pelos achados arqueológicos identificados pelo EIA e pelos 
que foram elencados, toda a ZE da área 2 da central parece ser de particular 
interesse arqueológico. Mesmo que o documento assegure que a execução da 
obra tenha em atenção artefactos arqueológicos que possam surgir quando 
das mobilizações de solos, importa sublinhar essa necessidade absoluta de 
uma atenção redobrada; não só na ZE, nas imediações do Parque das 
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Merendas, mas mais para norte em toda a área entre a implantação dos 
painéis, do planalto até às courelas do Alto das Bicas, até à Ferraria.  

• Quanto a impactes negativos há três a considerar: impacte visual e cénico 
na paisagem, impacte ao nível da avifauna e impacte ao nível da flora. A 
colocação de 296.352 painéis em ca. 62 ha, num quase contínuo, tem um 
alto impacte na paisagem, como o estudo conclui. Acresce que esta intrusão 
na paisagem pode ser avistada de três pontos cruciais: povoação de Castelo 
Cernado, Parque das Merendas e santuário de N. S. das Necessidades. Se 
o caso do Parque das Merendas pode ser mitigado pela colocação de renque 
florestal na periferia da área 2, tal não pode ser utilizado nos outros dois 
pontos de avistamento. Este impacte é permanente, pelo menos nos trinta 
anos de vida da central. Tal situação deverá merecer reflexão da Junta de 
Freguesia da Comenda e da Câmara Municipal de Gavião e, eventualmente, 
pedido de medidas compensatórias para tais prejuízos.  

• O outro impacte relevante é sobre o revestimento florestal de sobreiros, 
traduzindo-se pela destruição de mais de 840 espécies arbóreas adultas 
protegidas. É referido que a densidade daquele povoamento é inferior a 9 
árvores/ha, logo não satisfaz o critério legal de mancha de montado. No 
entanto, ficam dúvidas sobre como foi feita a contagem, se apenas por 
fotografia aérea em vez de contagem precisa, em trabalho de campo, com 
aquele propósito. O referido impacte deverá ser mitigado. Deverá ser 
plantada uma área de sobro equivalente a uma área teórica ocupada à data 
por sobreiros, azinheiras e carvalhos, por exemplo num círculo envolvente 
a central, ajudando a mitigar o impacte visual na paisagem de quem vem 
pela EM 532.  

• Relativamente ao impacte sobre a avifauna, designadamente aves de rapina 
e outras ameaçadas existentes na área de intervenção, designadamente no 
percurso da linha elétrica de alta tensão de 13km, que constitui a maior 
ameaça a essas aves. Os referidos danos no ecossistema devem merecer 
maior atenção e soluções mitigantes mais efetivas das que estão previstas.  

• Resumindo, quanto a impactes negativos, eles próprios diagnosticados, no 
essencial, no EIA em análise, há que prever compensações para as 
populações, designadamente da freguesia da Comenda, a mais prejudicada 
com aquele investimento. Até porque o impacte positivo na socioeconomia, 
designadamente na criação de 8 postos de trabalho, ou dinamização indireta 
de outras atividades é escasso: criação de 5 ou 6 postos de trabalho 
permanente. 

Refere, ainda, que estando as duas centrais do Polvorão e da Margalha localizadas 
lado a lado, a escolha ideal da sua localização e implantação no terreno poderia ter 
aproveitado o traçado da estrada EN118 e a correspondente faixa de gestão de 
combustível ao longo do troço de 13 km que liga a EN244 ao IP2. Ao contrário da 
implantação dispersa proposta em ambas as Centrais e nomeadamente para a do 
Polvorão, a qual se estende por uma área de ca. 62 ha subdividida em duas parcelas 
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de terrenos florestais descontínuas e fortemente condicionada pela orografia do 
terreno, entre outros condicionalismos geográficos e ambientais, esta alternativa 
considerando numa faixa com 400 m de largura, ao longo da EN118, apresenta 
vantagens consideráveis, a saber:  

• Reduzido impacto florestal traduzido num menor número de espécies 
protegidas a abater, nomeadamente o coberto vegetal correspondente ao 
habitat de interesse comunitário 6310 – montados de Quercus (incl. 
Sobreiros, azinheiras e carvalho-negral), estimadas no projeto atual em 
mais de 840 exemplares arbóreos adultos dispersos.  

• Aproveitamento das faixas de gestão de combustível em redor do itinerário 
EN118, a qual se encontra numa orientação solar privilegiada E-O e se 
localiza num planalto perfeitamente regular e aberto, na quase totalidade 
deste troço de 13km de extensão.  

• Com uma área disponível de mais de 500 ha permitirá acomodar ambas as 
unidades na mesma instalação, evitando por um lado a ligação em linha de 
muito alta tensão a duas subestações da REN distintas (Falagueira e Pego) 
e por outro permitirá ainda reduzir a extensão da linha prevista para a 
ligação à rede nacional da instalação do Polvorão à subestação da Falagueira 
(com 13 km) sensivelmente para metade. De salientar que parte daquela 
faixa com 200 m para cada lado da EN118 já se encontra consignada no 
traçado do projeto atual, como buffer da linha elétrica aérea de 400kV.  

• Tratando-se de um planalto à cota mais alta na sua vizinhança de 280 m, o 
declive nesta extensão de terreno é praticamente nulo e os desníveis 
inexistentes, otimizando assim a exposição solar virada a sul, no 
alinhamento daquele itinerário, o qual é povoado na sua grande maioria, 
para além das faixas de gestão de combustível disponíveis e de proteção, 
por espécies vegetais exóticas não protegidas como sejam os povoamentos 
monoespecíficos de eucalipto. Esta solução alternativa teria ainda a 
vantagem no custo de instalação e reduzido impacto na movimentação de 
terras e construção de acessibilidades.  

• Evitaria a sobreposição com área protegidas, como sejam: a Zona de 
Intervenção Florestal da Comenda – ZIF n.º 208 (Proc. 382/17 – ICNF) ou 
espaço afeto à Rede Ecológica Nacional – REN (9.8 ha do ecossistema 
“Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”) e à consequente 
necessidade de revisão do PDMs dos municípios de Gavião e Nisa, por 
eventual desconformidade com os requisitos e especificações técnicos do 
projeto.  

Sugere as seguintes Medidas de Mitigação Alternativas: 

• No plano da Socioeconomia os potenciais benefícios para a Freguesia de 
Comenda só serão efetivos se houver o compromisso do promotor 
assegurar no caderno de encargos da empreitada geral e/ou sub-
empreitadas o recrutamento preferencial de mão-de-obra local, desde as 
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funções mais indiferenciadas até às mais especializadas, nas diversas fases 
de execução e exploração do projeto e durante a sua vida útil prevista até 
2050.  

• Este processo deverá ser articulado e acompanhado pelas entidades 
autárquicas locais, nomeadamente a Junta de Freguesia de Comenda, com 
a elaboração e implementação de um plano de desenvolvimento conjunto 
de médio-longo prazo, no qual sejam identificadas as contrapartidas e 
compromissos de parte-a-parte, bem como o respetivo calendário de 
execução e objetivos concretos a atingir, como seja por exemplo a definição 
do número e duração dos postos de trabalho em concreto a criar face às 
necessidades reais do projeto, incluindo: construção civil, manutenção de 
equipamentos e de acessibilidades, vigilância, etc.  

• O projeto de exploração da central deverá prever igualmente uma estratégia 
de futuro, mais alargada, com vista a fomentar direta ou indiretamente a 
fixação de outras indústrias na região e em particular no Parque Industrial 
da Comenda, que com ela possam estabelecer parcerias ou criar condições 
de atratividade mais competitivas, como seja o fornecimento de energias 
renováveis a mais baixo custo.  

• No que concerne à preservação do Património Arqueológico, Arquitetónico, 
Cultural e Etnográfico, é importante salientar o risco potencial identificado 
de destruição irreparável de Património que possa inviabilizar o seu registo 
e conservação futura de contextos arqueológicos no subsolo ou a 
manutenção de elementos edificados referidos no Relatório Técnico, pelo 
que todo o processo de movimentação de terras, incluindo a abertura de 
valas para colocação de condutas técnicas no subsolo deverá ser 
rigorosamente acompanhada por técnico certificado pela DGPC e/ou equipa 
de arqueologia. 

• De salientar ainda que não estando ainda disponível a Carta Arqueológica 
atualizada do Concelho de Gavião é expectável que muitos dos vestígios 
arqueológicos ainda desconhecidos, referentes às estações e achados 
referenciados, possam estar disseminados por uma área geográfica muito 
mais vasta e confinante com a Área de Incidência Direta do Projeto, a qual 
ainda não foi devidamente estudada/inventariada, nomeadamente as 
Ocorrências n.º 17 e n.º 18, referentes aos vestígios do sítios de Vila Franca 
localizada no também denominado “Vale Frio” e do Alto das Bicas (CNS 
15269 e 5802, ép. Romana, respetivamente), locais onde já foram 
encontradas, dispersos por uma vasta área, vestígios numa localização 
sobranceira à Ribeira da Venda. 

• É assim imperioso que todo e qualquer vestígio que venha a ser descoberto, 
seja devidamente notificado às entidades competentes da DGPC pela equipa 
especializada de acompanhamento dos trabalhos, bem como reportados ao 
Arquivo Digital e dela seja realizada a devida memória descritiva e 
fotográfica do bem encontrado. A este respeito deve ser salientado o 
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trabalho de levantamento historiográfico da Freguesia em curso dinamizado 
num projeto pluridisciplinar ambicioso coordenado pelo Arquivo Digital – 
“Comenda com História”. 

• De forma a garantir total integridade cénica e ecológica da Paisagem 
importa na prática garantir que:  

o 1) as espécies arbóreas afetadas pela intervenção serão compensadas 
pelo plantio em igual número e género, se possível nas zonas 
confinantes, obedecendo a um plano de reflorestação sustentável, 
devidamente estruturado e quantificado, que possa para além dessas 
espécies incluir outras de igual valor ambiental, que possa passar por 
exemplo com a requalificação do coberto vegetal do Parque de 
Merendas da Ribeira da Venda e consequente repovoamento de 
choupos em ambas as margens da Ribeira da Venda (Salgueira);  

o 2) repovoamento do montado de sobro e azinho na totalidade da Área 
de Incidência Direta do Projeto (ca. 62 ha) aquando do 
desmantelamento da central, após a sua vida útil em 2050.  

Quanto a Medidas Compensatórias, refere o seguinte:  

• Deverá ficar definido à partida, e na mesma medida da negociação com os 
proprietários dos terrenos, um conjunto de contrapartidas que visem 
compensar e proteger o bem comum e respetivo Interesse Público da 
Comunidade da Freguesia da Comenda, diretamente afetada pela 
concretização desta infraestrutura e que vai muito além do reduzido número 
de beneficiários diretos de rendas de exploração ou indemnizações 
pecuniárias resultantes do contracto de exploração da Central Solar 
Fotovoltaica.  

• As medidas, para além das consignadas no EIA, devem passar por áreas 
concretas de intervenção junto da Comunidade e em plena articulação com 
as entidades autárquicas locais, como sejam por exemplo:  

o 1. Criação e co-financiamento para a instalação de um parque de 
recolha dos sobrantes florestais resultantes da desmatação e 
desflorestação necessários à execução do projeto, no Parque Industrial 
da Comenda;  

o 2. Investimento integral das mais-valias resultantes da 
comercialização de todos os exemplares arbóreos abatidos no plano de 
requalificação florestal e dos equipamentos de lazer do Parque de 
Merendas da Ribeira da Venda, em particular com a consolidação e 
repovoamento das margens da ribeira e demais contorno do espelho 
de água, com vista à futura instalação definitiva de uma praia fluvial 
para adultos no Parque de Merendas;  

o 3. Repovoamento da mata paraclimácica original daquele território no 
sentido de assegurar a biodiversidade autóctone e potenciar o seu 
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aproveitamento silvo-pastoril ainda existente, nos terrenos adjacentes 
ao Parque de Merendas, de modo que o impacte previsto da 
desmatação e desflorestação possa ser nesta exata medida 
compensado;  

o 4. Definição de um programa de incentivo conjunto coordenado pela 
Junta de Freguesia, que permita aos privados e demais organizações 
públicas ou associativas da Freguesia candidatarem-se à aquisição de 
kits de painéis fotovoltaicos monocristalinos de alta eficiência (iguais 
aos utilizados na Central), enquanto parceiros estratégicos da Akuo 
Energy Renováveis Portugal, até uma potência máxima instalada não 
superior a <3kW/habitação (eq. 12 painéis) e a custos controlados 
(valor de referência não superior a €100/painel com instalação incl.), 
ao abrigo do novo regime de Unidades de Produção para Autoconsumo 
(UPACs) previsto no Decreto-Lei 162/2019, que entrou em vigor a 1 
de Janeiro de 2020. Este programa permitiria assim cumprir 3 
objetivos primordiais, em linha com as prioridades do Programa 
Nacional para as Alterações Climáticas (PNAC 2030), Roteiro da 
Neutralidade Carbónica (RNC 2050), bem como do Plano de 
Recuperação e Resiliência do Governo Português apresentado em 
Setembro de 2020, a saber:  

a. Requalificação da mão-de-obra local a quem ficaria a cargo 
a instalação da Central e das UPACs que viessem a ser 
contratualizadas no âmbito do programa desta parceria 
estratégica, fomentando a criação de novos empregos e 
pequenas empresas na área das energias renováveis;  

b.  Incentivar o autoconsumo e consequentemente o 
investimento privado em aldeias ambientalmente mais 
sustentáveis e com maior independência energética;  

c.  Contribuir para reduzir os custos de contexto, 
nomeadamente energéticos de potenciais indústrias que se 
queiram vir a fixar no Parque Industrial de Comenda, sendo 
que o excesso de produção de energia para autoconsumo 
de proprietários não residentes, poderia ser disponibilizada 
para fins de dinamização industrial da Freguesia a muito 
baixo custo;  

d. Fomentar o espírito comunitário de partilha e de 
compromisso com objetivos comuns.  

e.  Criar sinergias, num plano de ação conjunto e de partilha 
de competências técnicas, na implementação de uma 
unidade piloto à escala local, com vista a estimular 
pequenas comunidades como a da Comenda a darem o 
exemplo e a se constituírem como o primeiro nó de uma 
rede nacional de mobilidade sustentável “zero-emission”, à 
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semelhança do projeto “Last Mile” implementado na região 
de Auvergne-Rhôde-Alpes em França desde 2018. 

f.  Instalação de um ponto de carregamento de veículos 
elétricos (PCVE) em cada um dos 3 povoados da Freguesia: 
Comenda, Vale da Feiteira e Ferraria;  

g. Patrocínio da instalação de uma unidade piloto de produção 
de hidrogénio local, enquadrado no Plano Nacional do 
Hidrogénio e interligada às UPACs que venham a ser criadas 
na Freguesia.  

h. Deve ser dado conhecimento público do Plano geral de 
Gestão Ambiental (PGGA) nas suas diversas componentes e 
eventuais atualizações, no decurso do desenvolvimento do 
projeto no sítio da Junta de Freguesia, a qual deve estar a 
par de qualquer alteração do mesmo e poder acompanhar e 
verificar sempre que necessário a sua correta 
implementação no terreno, sem condicionalismos nem 
limitações a qualquer momento.  

i. Investimento na modernização da estação meteorológica 
udográfica da Comenda integrada no Sistema Nacional de 
Informação de Recursos Hídricos – SNIRH 
(https://snirh.apambiente.pt) por forma a ter uma 
caracterização e previsão meteorológica local mais 
fidedigna e precisa do que a fornecida pela estação de 
Alvega utilizada no presente EIA.  

j. Modernização do Salão Comunitário e Paroquial de 
Comenda, numa sala de atividades culturais multiusos, 
visando dota-la de equipamento áudio-vídeo profissional 
mais compatíveis com as necessidades de utilização atuais, 
nomeadamente ao nível das novas tecnologias de 
informação e da sua ligação à rede de fibra 4G “wireless”;  

k.  Patrocínio do levantamento historiográfico e arqueológico 
em curso, no âmbito das atividades sem fins lucrativos 
dinamizadas pelo Arquivo Digital na preservação do 
Património Cultural e Imaterial da Freguesia de Comenda e 
conducente à atualização da Carta Arqueológica do concelho 
de Gavião;  

l. Aquisição de equipamento de prevenção contra incêndio 
(criação dum piquete de Sapadores Florestais, devidamente 
equipada), no âmbito da freguesia da Comenda;  

m. Eventual reconstrução do tratamento de águas residuais do 
Parque das Merendas, para que a qualidade da água da 
ribeira da Venda passe a “Boa”.  
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A Junta de Freguesia da Comenda refere o seguinte: 

• Os dados climáticos foram obtidos a partir dos dados da estação climatológica 
de Alvega existindo a possibilidade de serem obtidos através das estações 
meteorológicas existentes na área de intervenção do projeto, tal como a 
existente na localidade de Comenda, que refletiriam dados mais fidedignos 
bem como estar sujeitos a muito menos horas de “nevoeiro” a que está sujeito 
a de Alvega derivada à sua proximidade com o rio Tejo, o que iria aumentar 
bastante as horas insolação nesta área e assim aumentar o rendimento da 
central aqui projetada.  

• No capítulo das bacias hidrográficas é referido “na área em estudo não se 
encontram inventariadas captações de águas superficiais”. No entanto, no 
local designado de “vale de Frio”, confinante com a área a ocupar pela central 
existe uma captação de água explorada pelo Município, que, não obstante 
estar atualmente desativada pode vir a ser ativada em caso de necessidade 
ou emergência, desconhecendo-se qual o impacte que o projeto poderá ter 
na qualidade da mesma.  

• Dado que nas áreas adjacentes à localização do projeto se tem verificado a 
existência de património arqueológico considerado importante e sendo 
expectável que aquando da movimentação de terras para implementação da 
central possam surgir novos artefactos ou construções, será garantido que os 
mesmos sejam devidamente referenciados, recolhidos e identificados?  

Considera, ainda, os seguintes impactes negativos: 

• A remoção da camada de solo fértil na área intervencionada: tratando-se de 
uma área essencialmente agrícola é expectável que após a intervenção, esta 
deixe de ser uma zona arável e/ou produtiva;  

• O impacte visual e cénico na paisagem.  

• O impacte ao nível da avifauna. Verificando a existência de várias espécies de 
aves ameaçadas (de rapina e outras) na área de intervenção, o percurso da 
linha elétrica de alta tensão de 13km, constitui uma grande ameaça às 
mesmas.  

• O impacte ao nível da flora. A implementação da Central implica o abate uma 
quantidade substancial de árvores na qual se podem destacar 825 sobreiros 
e um número não especificado de azinheiras, sendo que ambas são 
consideradas espécies protegidas.  

Conclui que, apesar de considerar que este projeto é bastante benéfico para a 
Freguesia, trás igualmente alguns aspetos negativos que julga poderem ser 
mitigados com a implementação de alguns projetos complementares na área da 
Freguesia de Comenda, dos quais sugere:  

• Reposição, através de plantação, de número de árvores (de espécie 
protegidas) equivalente ao número de árvores abatidas, em áreas adjacentes;  



 

 

 

Relatório de Consulta Pública   
                                      Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 

13 

 

• Instalação de unidades de produção fotovoltaicas, nos edifícios públicos, a fim 
de garantir a redução da fatura de energia;  

• Requalificação/melhoria do edifício do Posto médico;  

• Apoio a um projeto de cariz social;  

• Apoio para aquisição de um veículo para transporte da população das 
localidades da Freguesia ao Centro de saúde;  

•  Implementação de projeto de valorização do Parque de Merendas da Ribeira 
da Venda, área adjacente ao espaço de implementação da Central.  

Por último, refere que seria de máxima importância que no preenchimento de postos 
de trabalho de venham a ser criados, seja dada prioridade aos residentes na 
Freguesia/Concelho, de forma a fomentar a fixação de famílias nesta região. 

Luís Gouveia discorda que a implantação de Centrais Fotovoltaicas seja feita em 
zonas florestadas ou com capacidade para o ser. 

Manifesta preocupação quanto à destruição de, pelo menos, 800 sobreiros e 
ocupação de povoamentos já existentes de pinheiro, pinheiro-manso e eucalipto 
numa extensão de pelo menos 60 Ha.  

Em relação ao traçado da linha de 400 kV, lamenta que em cerca de 8 km vá em 
paralelo com a linha já existente (SE Falagueira-Estremoz), duplicando o impacto 
visual e duplicando os prejuízos nas propriedades atravessadas. 

Hélder Paraná do Couto manifesta-se a favor do projeto em análise. 

Considera muito importante uma central produtora de eletricidade na sub-região do 
Alto-Alentejo. 
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Dados da consulta 

Nome resumido Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 

Nome completo Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 

Descrição  

Período de consulta 2020-10-07 - 2020-11-17 

Data de ínicio da avaliação 2020-11-18  

Data de encerramento   

Estado Em análise 

Área Temática Ambiente (geral) 

Tipologia Avaliação de Impacte Ambiental 

Sub-tipologia  

Código de processo externo  

Entidade promotora do projeto Solstido Unipessoal Lda.. 

Entidade promotora da CP Agência Portuguesa do Ambiente 

Entidade coordenadora  

Técnico Rita Cardoso 

 

Eventos 

 

Documentos da consulta 

Central solar Fotovoltaica de 

Polvorão 
Documento https://siaia.apambiente.pt/AIA1.aspx?ID=3346

 

Participações 

${id#1} ID 38630 Arquivo Digital e Imaterial da Comenda em 2020-11-17 

Comentário: 

Exmo. Sr.  Junto anexo a apreciação e contributos para v. apreciação no âmbito do EIA, 

referente a este Projecto em nome do Arquivo Digital e Imaterial da Comenda.  

Atentamente, Ricardo Branco 

Anexos: 38630_Exposicao_APA201117.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 



Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#2} ID 38623 Freguesia de Comenda em 2020-11-16 

Comentário: 

Junto se envia a Participação da Junta de Freguesia de Comenda na Consulta Pública. 

Anexos: 38623_Consulta publica - freguesia de comenda.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3} ID 38555 Luís Gouveia em 2020-11-03 

Comentário: 

Discordo que a implantação de Centrais Fotovoltaicas seja feita em zonas florestadas ou 

com capacidade para o ser, enquanto existem zonas sem capacidade de uso agrícola ou 

florestal. No caso presente além da destruição de , pelo menos, 800 sobreiros , vai também 

ocupar povoamentos já existentes de pinheiro, pinheiro-manso e eucalipto numa extensão 

de pelo menos 60 Ha. Parece-me ter existido pouco cuidado na escolha de local em relação 

a esse aspecto. Em relação ao traçado da linha de 400 kV, lamento que em cerca de 8 km vá 

em paralelo com a linha já existente (SE Falagueira-Estremoz), duplicando o impacto visual 

e duplicando os prejuízos nas propriedades atravessadas (declaração de interesse: eu sou 

um dos proprietários atravessados) 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#4} ID 38463 Helder Paraná Do Coutto em 2020-10-08 

Comentário: 

Penso ser muito importante uma central produtora de eletricidade nessa sub-região do 

Alto-Alentejo observando-a dentro de uma visão de rede de distribuição e produção de 

energia. Portanto deve ser implementada, um vez que há disponibilidade de recursos e 

vontade de investir na mesma.   Helder Paraná Do Coutto. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Concordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
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S. II.

MINISTÉRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA
.ç .4t...

Em resposta

refira: OaNOV.2fl2cO 11414
P.°:45/20

Para: Exmo. Senhor

Dr. Nuno Lacasta

Presidente do Conselho Diretivo da MA

Assunto: CONSULTA PÚBLICA DO PROJETO “CENTRAL SOLAR

FOTOVOLTAICA DE POLVORÃO” — AIA 3346

(DI 60.310/20 IDP 109136)

Ref.a: V/ Oficio n.° S056826-202010-DCOM.DCA, de 02 de outubro de 2020

). Aj&’—’.c Lc-co.ç c.

Relativamente ao assunto em epigrafe, e face à documentação disponibilizada no

âmbito do processo de consulta pública, referente ao projeto da Central Solar Fotovoltaica de

Polvorâo, e da respetiva linha elétrica associada, situs na freguesia da Comenda, concelho de

Gavião e na unio de freguesias de Ara e Amieira do Tejo e na freguesia de São Matias,

concelhos Nisa, cujo promotor é a empresa Soistido Unipessoal Lda., encarrega-me s• •a
°

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar que o projeto em questão no se enconfra

abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que no há

inconveniente na sua concretizaçâo. Contudo, a linha elétrica pode constituir um obstáculo

aeronáutico, pelo que deve ser remetido à Força Aérea, em fase prévia à construção, o projeto

de execução com a indicação das coordenadas de implantaçào e altitudes máximas de cada

apoio da linha dc transporte de energia.

Mais mc encarrega 5. Ex. o Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar

que a balizagem aeronáutica deve ser de acordo com as normas expressas no documento

“Circulas dc Infonnaç5o Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC.

Com os melhores cumprimentos

O CHEFE DO GABINETE

/
Rui José dos SantosP. P. de Freitas

Major-General PiloloAviador

Av a Força Aérea Portuguesa, ,fl 1 • Altragide • 2l45Q5 Amadora • PORTUGAL • Te’. 214712095 • Fax 214713237 • e-maLi: geraLemfa.pI
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Ex.mo. Senhor 

Presidente do Concelho Directivo da 

Agência Portuguesa do Ambiente 

Dr. Nuno Lacasta 

Comenda, 17 de Novembro de 2020 

Assunto: Contributo no âmbito do processo de Avaliação de Impacte 

Ambiental em Consulta Pública, referente ao Projecto – “Central Solar 

Fotovoltaica do Polvorão” (CSFP), Ref. AIA N.º 3346. 

 

Na qualidade de responsável pela iniciativa de âmbito cultural sem 

fins lucrativos – Arquivo Digital e Imaterial da Comenda, indissociável da 

minha responsabilidade individual e participação cívica activa, que assiste a 

todos quantos por razões familiares ou afectivas se preocupam e zelam pela 

preservação e desenvolvimento sustentável desta região, cumpre-me o dever 

de partilhar com a Autoridade Nacional para o Licenciamento Único do 

Ambiente algumas preocupações e sugestões com vista à melhoria do 

Projecto de construção da Central Solar Fotovoltaica do Polvorão, em 

Consulta Pública. 

 

1. Enquadramento Geral 

O Projecto supra citado visa a instalação em 2021 de uma central solar 

fotovoltaica na Herdade do Polvorão, Freguesia de Comenda, constituída por 

296.352 módulos solares fotovoltaicos, com uma potência total instalada de 
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100MW (o equivalente à energia consumida anualmente por 4x cidades da 

dimensão de Portalegre) numa extensão territorial de 62 ha de charneca, bem 

como de uma linha eléctrica de muito alta tensão (400kV), em conformidade 

com o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e Projecto Técnico de Execução 

agora apresentados. Este é aliás um dos dois projectos de produção de 

energias renováveis que a entidade promotora – Solstido Unipessoal Lda., 

detida a 100% pela filial portuguesa do grupo Francês Akuo Energy SAS, 

visa dinamizar na região numa capacidade total instalada de 220MW e um 

investimento estimado de €173M, considerando as centrais solares 

fotovoltaicas do Polvorão e da Margalha, ambas a instalar no concelho de 

Gavião. 

É-nos dito que os dados constantes no extenso documento foram 

pedidos a várias entidades públicas e às câmaras de Gavião e Nisa, para além 

dos obtidos pela própria empresa dona do projeto, designadamente em 

trabalho de campo in loco e através de georreferenciação. É referido ainda 

na pág. 14 que, “…até à presente data, não se obtiveram respostas aos 

pedidos efetuados, por parte da CMG, e Serviço Municipal de Proteção Civil 

de Gavião e bombeiros municipais de Nisa e Gavião”. 

O documento em discussão apresenta-nos uma análise profunda e 

exaustiva de múltiplos parâmetros, com dados atualizados em áreas de 

interesse para outras iniciativas locais, institucionais ou individuais, já que 

os referidos dados estão atualizados. Por exemplo, nos referentes à saúde das 

populações em que cita o INE, e apresenta dados de 2018 e 2019. O mesmo 

se poderá dizer da caracterização dos solos, da fauna e da flora, do clima, 

bacias hidrográficas, socioeconomia, etc. 
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2. Dúvidas decorrentes da análise do EIA 

Contudo, algumas dúvidas se nos levantam e que procuraremos expor 

de seguida: 

As duas centrais fotovoltaicas, cujo EIA se encontra agora em fase de 

Consulta Pública, distam não mais de 5 km de distância em linha recta, uma 

da outra, pelo que, embora sendo projectos análogos mas independentes, o 

seu impacto ambiental conjunto deveria ter sido considerado à priori, na 

procura de soluções e alternativas que evitassem duplicar os efeitos 

negativos identificados decorrentes da sua instalação, visando 

primordialmente a optimização e preservação dos recursos naturais e a 

mitigação dos impactes negativos reais de ambas as unidades de produção 

de energia. 

Um outro reparo prende-se com a classificação da qualidade das águas 

da ribeira da Venda (que na maior parte do documento aparece como ribeira 

da salgueira, mas que é o mesmo curso de água. Diz-se a páginas tantas o 

seguinte: “a água da Ribeira da Venda apresenta-se com qualidade razoável 

e estado químico desconhecido”. O que espanta é que outras duas ribeiras, a 

do Polvorão e a de Margem, são descritas como de água de qualidade boa e 

estado químico desconhecido. O único ponto de poluição da Ribeira da 

Venda situa-se no Parque das Merendas; desde a origem perto da Lage da 

Prata (Nisa) até à pedra do Raio, no Sor, não recebe efluentes humanos ou 

industriais e mesmo a poluição resultante da atividade agrícola, não é mais 

intensa que as outras com as quais é comparada. Qual o interesse de se 

esmiuçar esta informação? É que se houver um foco de poluição localizado 

é bom que seja identificado e erradicado: não esquecer que é o espelho de 

água do Parque das Merendas, onde muita gente nada sem rebuço. 
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Ainda dentro do capítulo das bacias hidrográficas é dito que na área 

em estudo (nos 286 ha), “na área em estudo não se encontram inventariadas 

captações de águas superficiais”. Como sabemos, a 800 metros da putativa 

central existiu uma exploração municipal do poço do Vale de Frio, 

construído em 1977, aquando das obras das águas ao domicílio do Castelo e 

Vale da Feiteira. A primeira água canalizada da freguesia, inaugurada em 

1979, provinha de águas superficiais de Vale de Frio. Durante muitos anos 

bebeu-se, na freguesia, essa água. O poço ainda está ligado à rede e pode 

supor-se que esse manancial será uma reserva estratégica de reforço ao atual 

sistema de distribuição de águas municipais. Mas o esclarecimento cabal 

dessa função caberá à CMG. Todavia, existe essa captação de águas 

superficiais para uso humano. 

A inventariação de artefactos arqueológicos e estações arqueológicas 

na zona envolvente (ZE) da CSFP é-nos apresentada, listando ocorrências 

identificadas e assinaladas com as ocorrências n.ºs: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 

e que passamos a descrever: 

 Ocorrência 17: localizada no Alto das Bicas, materiais cerâmicos; 

 Ocorrência 18: localizada no Vale de Grou, vestígios de uma Villa 

romana; 

 Ocorrência 19: ponte romana/medieval sobre a ribeira romana; 

 Ocorrência 20: ribeira da Cabeça (Cimeira), seixos de quartzito 

talhados num retalho de terraço pleistocénico; 

 Ocorrência 21: também perto da ribeira da Cabeça Cimeira, sepultura 

antropomórfica já identificada antes e assinalada no percurso do PR3; 

 Ocorrência 22: na herdade do Braçal, cerâmicas construções e um 

pavimento de opus signium; 
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 Ocorrência 23: herdade do Braçal, 2 sepulturas escavadas em 

afloramento granítico. 

Todas as 7 (sete) ocorrências referidas no EIA estão localizadas na ZE 

e não na zona de implantação da central. Estão, além disso devidamente 

localizadas por coordenadas e acompanham-se de informação pertinente 

bem mais precisa que as referências anteriores, designadamente as dos 

autores: Mário de Sáa e Padre Patrão. 

Mas na ZE da central, designadamente na orla do planalto do Vale dos 

Tocos sobranceiro ao Parque das Merendas, ou seja na ZE da área 2, há 

muitos outros locais potencialmente de interesse arqueológico não referidos 

neste levantamento parcial, a saber: 

 Local da antiga Vila Franca, imediatamente a norte da EM 532, no 

trajeto Comenda-Gavião, na zona do outeiro sobranceiro ao Parque das 

Merendas, bordejando o caminho em terra batida entre a EM 532 e o 

poço do Vale de Frio, já referido; 

 Igreja de S. Pedro, no mesmo local anterior, com melhor localização 

conhecida, já apenas os alicerces; esta confinando com o terreno que a 

CMG marcou para parque de estacionamento supletivo, a norte do 

Parque das Merendas; 

 Na berma do caminho em terra batida referido, a 50 metros da EM532 

situa-se o antigo cemitério, no adro da igreja de S. Pedro, como era 

comum até ao início do séc. XVIII. Aquando da construção da vala da 

conduta que traz a água do poço de Vale de Frio para a Comenda, foram 

encontrados ossadas de cadáveres humanos, nesse local; 
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 Na margem direita da ribeira da Venda, 50 metros a montante da 

confluência do ribeiro de Vale Frio nessa ribeira, a montante, estão as 

ruinas duma antiga azenha. 

Resumindo, pelos achados arqueológicos identificados pelo EIA e 

pelos que foram aqui elencados, toda a ZE da área 2 da central parece ser de 

particular interesse arqueológico. Mesmo que o documento assegure que a 

execução da obra tenha em atenção artefactos arqueológicos que possam 

surgir quando das mobilizações de solos, importa sublinhar essa necessidade 

absoluta de uma atenção redobrada; não só na ZE, nas imediações do Parque 

das Merendas, mas mais para norte em toda a área entre a implantação dos 

painéis, do planalto até às courelas do Alto das Bicas, até à Ferraria. 

Quanto a impactes negativos há três a considerar: impacte visual e 

cénico na paisagem, impacte ao nível da avifauna e impacte ao nível da flora. 

A colocação de 296.352 painéis em ca. 62 ha, num quase contínuo, tem um 

alto impacte na paisagem, como o estudo conclui. Acresce que esta intrusão 

na paisagem pode ser avistada de três pontos cruciais: povoação de Castelo 

Cernado, Parque das Merendas e santuário de N. S. das Necessidades. Se o 

caso do Parque das Merendas pode ser mitigado pela colocação de renque 

florestal na periferia da área 2, tal não pode ser utilizado nos outros dois 

pontos de avistamento. Este impacte é permanente, pelo menos nos trinta 

anos de vida da central. Tal situação deverá merecer reflexão da JFC e da 

CMG e, eventualmente, pedido de medidas compensatórias para tais 

prejuízos. 

Quem no futuro se deslocar à Comenda, vindo da EN 118 e tomando 

a EM 532 na curva da “rabicha”, tem como cartão de “boas vindas”, dum 

lado e doutro, por vários quilómetros uma paisagem artificial de placas 
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vidradas, como se tivesse chegado a uma qualquer estação espacial; para as 

paisagens abertas e multivariadas da nossa charneca o impacte é demolidor. 

O outro impacte relevante é sobre o revestimento florestal de 

sobreiros, traduzindo-se pela destruição de mais de 840 espécies arbóreas 

adultas protegidas. Diz-se que a densidade deste povoamento é inferior a 9 

árvores/ha, logo não satisfaz o critério legal de mancha de montado. Ficam-

nos dúvidas sobre como foi feita esta contagem, se apenas por fotografia 

aérea (o que supomos) em vez de contagem precisa, em trabalho de campo, 

com esse propósito. Este impacte pode e deve ser mitigado, mas o projeto 

não aponta nesse sentido. É necessário exigir a correção desta falha, por 

exemplo pelo plantio de uma área de sobro equivalente a uma área teórica 

ocupada à data por sobreiros, azinheiras e carvalhos, por exemplo num 

círculo envolvente a central, ajudando a mitigar o impacte visual na 

paisagem de quem vem pela EM 532. 

Falar ainda sobre o impacte sobre a avifauna, designadamente aves de 

rapina e outras (8 espécies, segundo o EIA) ameaçadas existentes na área de 

intervenção, designadamente no percurso da linha elétrica de alta tensão de 

13km, que como sabemos constitui a maior ameaça a essas aves. Estes danos 

no ecossistema deve merecer maior atenção e soluções mitigantes mais 

efetivas das que estão previstas. 

Resumindo, quanto a impactes negativos, eles próprios 

diagnosticados, no essencial, no EIA que analisamos, há que prever 

compensações para estas populações, designadamente da freguesia da 

Comenda, a mais castigada com este investimento que, no essencial, por ser 

uma fonte limpa de energia elétrica, tem essa vantagem, para o país. Até 

porque o impacte positivo na socioeconomia, designadamente na criação de 
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postos de trabalho, ou dinamização indireta de outras atividades é escasso: 

criação de 5 ou 6 postos de trabalho permanente. Ou seja um investimento 

de 13 milhões de euros por cada posto de trabalho criado! 

 

3. Enquadramento Específico 

Estando as duas centrais do Polvorão e da Margalha localizadas lado 

a lado, a escolha ideal da sua localização e implantação no terreno poderia 

ter aproveitado o traçado da estrada EN118 e a correspondente faixa de 

gestão de combustível ao longo do troço de 13 km que liga a EN244 ao IP2. 

Ao contrário da implantação dispersa proposta em ambas as Centrais e 

nomeadamente para a do Polvorão, a qual se estende por uma área de ca. 62 

ha subdividida em duas parcelas de terrenos florestais descontínuas e 

fortemente condicionada pela orografia do terreno, entre outros 

condicionalismos geográficos e ambientais, esta alternativa considerando 

numa faixa com 400 m de largura, ao longo da EN118, Cfr. imagem abaixo, 

apresenta vantagens consideráveis, a saber: 

 Reduzido impacto florestal traduzida num menor número de 

espécies protegidas a abater, nomeadamente o coberto vegetal 

correspondente ao habitat de interesse comunitário 6310 – 

montados de Quercus spp. (incl. Sobreiros, azinheiras e 

carvalho-negral), estimadas no projecto actual em mais de 840 

exemplares arbóreos adultos dispersos. 

 Aproveitamento das faixas de gestão de combustível em redor 

do itenerário EN118, a qual se encontra numa orientação solar 

privilegiada E-O e se localiza num planalto perfeitamente 
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regular e aberto, na quase totalidade deste troço de 13km de 

extensão. 

 Com uma área disponível de mais de 500 ha permitira acomodar 

ambas as unidades na mesma instalação, evitando por um lado 

a ligação em linha de muito alta tensão a duas subestações da 

REN distintas (Falagueira e Pego) e por outro permitira ainda 

reduzir a extensão da linha prevista para a ligação à rede 

nacional da instalação do Polvorão à subestação da Falagueira 

(com 13 km) sensivelmente para metade. De salientar que parte 

desta faixa com 200 m para cada lado da EN118 já se encontra 

consignada no traçado do projecto actual, como buffer da linha 

eléctrica aérea de 400kV. 

 Tratando-se de um planalto à cota mais alta na sua vizinhança 

de 280 m, o declive nesta extensão de terreno é praticamente 

nulo e os desníveis inexistentes, optimizando assim a exposição 

solar virada a sul, no alinhamento deste itinerário, o qual é 

povoado na sua grande maioria, para além das faixas de gestão 

de combustível disponíveis e de protecção, por espécies 

vegetais exóticas não protegidas como sejam os povoamentos 

monoespecíficos de eucalipto. Esta solução alternativa teria 

ainda a vantagem no custo de instalação e reduzido impacto na 

movimentação de terras e construção de acessibilidades. 

 Evitaria a sobreposição com área protegidas, como sejam: a 

Zona de Intervenção Florestal da Comenda – ZIF n.º 208 (Proc. 

382/17 – ICNF) ou espaço afecto à Rede Ecológica Nacional – 

REN (9.8 ha do ecossistema “Áreas estratégicas de protecção 

e recarga de aquíferos”) e à consequente necessidade de revisão 
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do PDMs dos municípios de Gavião e Nisa, por eventual 

desconformidade com os requisitos e especificações técnicos do 

projecto. 

 

 

 

 Medidas de Mitigação Alternativas a Considerar 

No plano da Socioeconomia os potenciais benefícios para a Freguesia 

de Comenda só serão efectivos se houver o compromisso do promotor deste 

empreendimento assegurar no caderno de encargos da empreitada geral e/ou 

sub-empreitadas o recrutamento preferencial de mão-de-obra local, desde as 

funções mais indiferenciadas até às mais especializadas, nas diversas fases 
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de execução e exploração do projecto e durante a sua vida útil prevista até 

2050. Este processo deverá ser articulado e acompanhado pelas entidades 

autárquicas locais, nomeadamente a Junta de Freguesia de Comenda, com a 

elaboração e implementação de um plano de desenvolvimento conjunto de 

médio-longo prazo, no qual sejam identificadas as contrapartidas e 

compromissos de parte-a-parte, bem como o respectivo calendário de 

execução e objectivos concretos a atingir, como seja por exemplo a definição 

do número e duração dos postos de trabalho em concreto a criar face as 

necessidades reais do projecto, incluindo: construção civil, manutenção de 

equipamentos e de acessibilidades, vigilância, etc. 

O projecto de exploração da central deverá prever igualmente uma 

estratégia de futuro, mais alargada, com vista a fomentar directa ou 

indirectamente a fixação de outras indústrias na região e em particular no 

Parque Industrial da Comenda, que com ela possam estabelecer parcerias ou 

criar condições de atratividade mais competitivas, como seja o fornecimento 

de energias renováveis a mais baixo custo. 

No que concerne à preservação do Património Arqueológico, 

Arquitectónio, Cultural e Etnográfico, é importante salientar o risco 

potencial identificado de destruição irreparável de Património que possa 

inviabilizar o seu registo e conservação futura de contextos arqueológicos no 

subsolo ou a manutenção de elementos edificados in situ, Cfr. sinalizado no 

Relatório Técnico, pelo que todo o processo de movimentação de terras, 

incluindo a abertura de valas para colocação de condutas técnicas no sub-

solo deverá ser rigorosamente acompanhada por técnico certificado pela 

DGPC e/ou equipa de arqueologia, pelo menos no período mais crítico da 

abertura de fundações e pese embora a avaliação de impacte compatível. 
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De salientar ainda que não estando ainda disponível a Carta 

Arqueológica actualizada do Concelho de Gavião é expectável que muitos 

dos vestígios arqueológicos ainda desconhecidos, referentes às estações e 

achados referenciados, possam estar disseminados por uma área geográfica 

muito mais vasta e confinante com a Área de Incidência Directa do Projecto, 

a qual ainda não foi devidamente estudada/inventariada, nomeadamente as 

Ocorrências n.º 17 e n.º 18, referentes aos vestígios do sítios de Villa Franca 

localizada no também denominado “Vale Frio” e do Alto das Bicas (CNS 

15269 e 5802, ép. Romana, respectivamente), locais onde já foram 

encontradas, dispersos por uma vasta área, vestígios de: cerâmica de 

construção, cerâmica comum, dolia, pedras em granítico, restos de 

argamassa, fragmentos de tegullae e de cerâmica atípica, numa localização 

sobranceira à Ribeira da Venda (Fonte: 

https://arqueologia.patrimoniocultural.pt/index.php?sid=sitios&subsid=153

188). 

É assim imperioso que todo e qualquer vestígio que venha a ser 

descoberto, seja devidamente notificado ás entidades competentes da DGPC 

pela equipa especializada de acompanhamento dos trabalhos, bem como 

reportados ao Arquivo Digital e dela seja realizada a devida memória 

descritiva e fotográfica do bem encontrado. A este respeito deve ser 

salientado o trabalho de levantamento historiográfico da Freguesia em curso 

dinamizado num projecto pluridisciplinar ambicioso coordenado pelo 

Arquivo Digital – “Comenda com História”, o qual será apresentado 

publicamente a 3 de Setembro de 2022, na Comenda e no qual muito 

gostaríamos de contar com o vosso contributo e participação activa, em todos 

os achados arqueológicos ou outros de igual relevância, que venha a ser 

encontrados e referenciados, com respeito à Freguesia da Comenda. 
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De forma a garantir total integridade cénica e ecológica da Paisagem 

importa na prática garantir que: 1) as espécies arbóreas afectadas pela 

intervenção serão compensadas pelo plantio em igual número e género, se 

possível nas zonas confinantes, obedecendo a um plano de reflorestação 

sustentável, devidamente estruturado e quantificado, que possa para além 

dessas espécies incluir outras de igual valor ambiental, que possa passar por 

exemplo com a requalificação do coberto vegetal do Parque de Merendas da 

Ribeira da Venda e consequente repovoamento de choupos em ambas as 

margens da Ribeira da Venda (Salgueira); 2) repovoamento do montado de 

sobro e azinho na totalidade da Área de Incidência Directa do Projecto (ca. 

62 ha) aquando do desmantelamento da central, após a sua vida útil em 2050. 

 

 Medidas Compensatórias 

As medidas previstas no plano para mitigar os impactes identificados 

são em grande medida de natureza qualitativa sem especificarem na prática 

um compromisso claro, realista e objectivo que possa ser facilmente 

mensurado e aferido à posteriori. Excepção feita à negociação atempada de 

indeminizações e contrapartidas com os proprietários dos terrenos 

envolvidos. 

Deverá ficar definido à partida, e na mesma medida da negociação 

com os proprietários dos terrenos, um conjunto de contrapartidas que visem 

compensar e proteger o bem comum e respectivo Interesse Público da 

Comunidade da Freguesia da Comenda, directamente afectada pela 

concretização desta infraestrutura e que vai muito além do reduzido número 

de beneficiários directos de rendas de exploração ou indemnizações 
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pecuniárias resultantes do contracto de exploração da Central Solar 

Fotovoltaica. 

Estas medidas, para além das consignadas no EIA, devem passar por 

áreas concretas de intervenção junto da Comunidade e em plena articulação 

com as entidades autárquicas locais, como sejam por exemplo: 

1. Criação e co-financiamento para a instalação de um parque de recolha 

dos sobrantes florestais resultantes da desmatação e desflorestação 

necessários à execução do Projecto, no Parque Industrial da Comenda; 

2. Investimento integral das mais valias resultantes da comercialização de 

todos os exemplares arbóreos abatidos no plano de requalificação 

florestal e dos equipamentos de lazer do Parque de Merendas da Ribeira 

da Venda, em particular com a consolidação e repovoamento das 

margens da ribeira e demais contorno do espelho de água, com vista à 

futura instalação definitiva de uma praia fluvial para adultos no Parque 

de Merendas; 

3. Repovoamento da mata paraclimácica original deste território no 

sentido de assegurar a biodiversidade autóctone e potenciar o seu 

aproveitamento silvo-pastoril ainda existente, nos terrenos adjacentes 

ao Parque de Merendas, de modo que o impacte previsto da desmatação 

e desflorestação possa ser nesta exacta medida compensado; 

4. Definição de um programa de incentivo conjunto coordenado pela Junta 

de Freguesia, que permita aos privados e demais organizações públicas 

ou associativas da Freguesia candidatarem-se à aquisição de kits de 

painéis fotovoltaicos nonocristalinos de alta eficiência (iguais aos 

utilizados na Central), enquanto parceiros estratégicos da Akuo Energy 

Renováveis Portugal, até uma potência máxima instalada não superior 
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a <3kW/habitação (eq. 12 painéis) e a custos controlados (valor de 

referência não superior a €100/painel com instalação incl.), ao abrigo 

do novo regime de Unidades de Produção para Autoconsumo (UPACs) 

previsto no Decreto-Lei 162/2019, que entrou em vigor a 1 de Janeiro 

de 2020. Este programa permitiria assim cumprir 3 objectivos 

primordiais, em linha com as prioridades do Programa Nacional para as 

Alterações Climáticas (PNAC 2030), Roteiro da Neutralidade 

Carbónica (RNC 2050), bem como do Plano de Recuperação e 

Resiliência do Governo Português apresentado em Setembro de 2020, 

a saber: 

a. Requalificação da mão-de-obra local a quem ficaria a cargo a 

instalação da Central e das UPACs que viessem a ser 

contratualizadas no âmbito do programa desta parceria estratégica, 

fomentando a criação de novos empregos e pequenas empresas na 

área das energias renováveis; 

b. Incentivar o autoconsumo e consequentemente o investimento 

privado em aldeias ambientalmente mais sustentáveis e com maior 

independência energética; 

c. Contribuir para reduzir os custos de contexto, nomeadamente 

energéticos de potenciais indústrias que se queiram vir a fixar no 

Parque Industrial de Comenda, sendo que o excesso de produção 

de energia para autoconsumo de proprietários não residentes, 

poderia ser disponibilizada para fins de dinamização industrial da 

Freguesia a muito baixo custo; 

d. Fomentar o espírito comunitário de partilha e de compromisso 

com objectivos comuns. 
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5. Criar sinergias, num plano de acção conjunto e de partilha de 

competências técnicas, na implementação de uma unidade piloto à 

escala local, com vista a estimular pequenas comunidades como a da 

Comenda a darem o exemplo e a se constituírem como o primeiro nó 

uma rede nacional de mobilidade sustentável “zero-emission”, à 

semelhança do projecto “Last Mile” implementado na região de 

Auvergne-Rhôde-Alpes em França desde 2018, no qual a Akuo Energy 

faz parte do consórcio e é pioneiro nas soluções integradas de energias 

renováveis com vista à reconversão de aldeias e cidades do futuro mais 

sustentáveis; 

6. Instalação de um ponto de carregamento de veículos eléctricos (PCVE) 

em cada um dos 3 povoados da Freguesia: Comenda, Vale da Feiteira e 

Ferraria; 

7. Patrocínio da instalação de uma unidade piloto de produção de 

hidrogénio local, enquadrado no Plano Nacional do Hidrogénio e 

interligada às UPACs que venham a ser criadas na Freguesia. 

8. Deve ser dado conhecimento público do Plano geral de Gestão 

Ambiental (PGGA) nas suas diversas componentes e eventuais 

actualizações, no decurso do desenvolvimento do projecto no sítio da 

Junta de Freguesia, a qual deve estar a par de qualquer alteração do 

mesmo e poder acompanhar e verificar sempre que necessário a sua 

correcta implementação no terreno, sem condicionalismos nem 

limitações a qualquer momento; 

9. Investimento na modernização da estação meteorológica udográfica da 

Comenda (Cod. 17K/01UG, Alt. 266 m, @39.402852, -7.779916) 

integrada no Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos – 

SNIRH (https://snirh.apambiente.pt) por forma a ter uma caracterização 
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e previsão meteorológica local mais fidedigna e precisa do que a 

fornecida pela estação de Alvega utilizada no presente EIA; 

10. Modernização do Salão Comunitário e Paroquial de Comenda 

inaugurado a 17 de Dezembro de 1961, cuja construção teve como 

principal mecenas a família Pequito Rebello, proprietário da Herdade 

do Polvorão, numa sala de actividades culturais multiusos, visando 

dota-la de equipamento áudio-vídeo profissional mais compatíveis com 

as necessidades de utilização actuais, nomeadamente ao nível das novas 

tecnologias de informação e da sua ligação à rede de fibra 4G 

“wireless”; 

11. Patrocínio do levantamento historiográfico e arqueológico em curso, no 

âmbito das actividades sem fins lucrativos dinamizadas pelo Arquivo 

Digital na preservação do Património Cultural e Imaterial da Freguesia 

de Comenda e conducente à actualização da Carta Arqueológica do 

concelho de Gavião; 

12. Aquisição de equipamento de prevenção contra incêndio (criação dum 

piquete de Sapadores Florestais, devidamente equipada), no âmbito da 

freguesia da Comenda; 

13. Eventual reconstrução do tratamento de águas residuais do Parque das 

Merendas, para que a qualidade da água da ribeira da Venda passe a 

“Boa”. 

 

Estas são possíveis iniciativas compensatórias, que podem ser 

equacionadas e co-financiadas em parceria e de forma faseada ao longo da 

vida útil do projecto, nas quais gostaríamos de poder contar com o vosso 

know-how e experiência adquirida. 
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Dado o volume de investimento previsto de €173M se poder vir 

traduzir numa oportunidade única para se criarem sinergias sustentáveis de 

futuro que possam alavancar outros projectos complementares inovadores, 

estamos certos que mesmo que seja considerado um valor de 1% do 

investimento total em medidas compensatórias, equivalente ao rendimento 

anual bruto do proprietário dos terrenos onde ficará implantada a central, 

seria um contributo significativo e um estímulo ao desenvolvimento da 

região. 

Em suma, nesta fase de Consulta Pública do EIA do projeto acima 

referido, pretendemos contribuir para o seu aperfeiçoamento se tal se vier a 

concretizar. É este o nosso sincero objetivo. 

 

O Curador do Arquivo Digital, 

 __________________________ 

 Ricardo Branco, Ph.D. 



                            Junta de Freguesia de Comenda 
                         
                        Rua Dª Delfina Pequito Rebelo, 96 

                            6040-041 COMENDA  

    

Participação da Junta de Freguesia de Comenda 
na Consulta Pública para o estudo de impacte 

ambiental do central solar fotovoltaica do 
Polvorão 

 
A nossa participação tem como objetivo contribuir para o 

melhoramento do projeto e garantir uma melhor aceitação por parte da 

comunidade. 

Sendo esta uma Freguesia do interior do País que, como todas as que 

integram este espaço, se vêm num território de muito baixo desenvolvimento 

socioeconómico, com população envelhecida e sem capacidade para garantir 

a fixação de jovens e famílias, considera esta Junta de Freguesia que este 

projeto se torna uma mais-valia para a comunidade, tendo em conta que um 

investimento de cerca de 78 milhões de euros terá um grande impacto na 

economia regional. 

Todavia, analisando o documento em questão, surgem-nos algumas 

dúvidas e alguns aspetos que nos parecem ser negativos relativamente ao 

impacte do projeto, nomeadamente: 

 
Dúvidas 
 

a) Os dados climáticos foram todos obtidos a partir dos dados da 

estação climatológica de Alvega existindo a possibilidade de serem obtidos 

através das estações meteorológicas existente na área de intervenção do 

projeto, tal como a existente na localidade de Comenda; que certamente 

refletiriam dados mais fidedignos tais como estar sujeitos a muito menos 

horas de “nevoeiro” a que está sujeito a de Alvega derivada à sua 

proximidade com o rio Tejo, o que iria aumentar bastante as horas insolação 

nesta área e assim aumentar  o rendimento da central aqui projetada.  

b)  No capítulo das bacias hidrográficas é referido “ na área  em estudo 

não se encontram inventariadas captações de águas superficiais”. Ora, no 

local designado de “vale de Frio”, confinante com a área a ocupar pela  

central existe uma captação de água explorada pelo Município, que, não 

obstante estar atualmente desativada pode vir a ser ativada em caso de 

necessidade ou emergência, desconhecendo-se qual o impacte que este 

projeto poderá ter na qualidade da mesma. 

c) Dado que nas áreas adjacentes à localização do projeto se tem 

verificado a existência de património arqueológico considerado importante 
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e sendo expectável que aquando da movimentação de terras para 

implementação da central possam surgir novos artefactos ou construções, 

será garantido que os mesmos sejam devidamente referenciados, recolhidos 

e identificados? 

 
Aspetos negativos: 
 

Quanto a impactes negativos há alguns a considerar, nomeadamente: 

a)  A remoção da camada de solo fértil na área intervencionada: 

tratando-se de uma área essencialmente agrícola é expectável que após esta 

intervenção, mesmo no futuro, esta deixe de ser uma zona arável e/ou 

produtiva;  

b)  O impacte visual e cénico na paisagem: 

A colocação de cerca de 300.000 painéis em 62 hectares, num espaço 

quase contínuo, tem um grande impacte na paisagem, como o estudo conclui. 

c) O impacte ao nível da avifauna: 

Verificando-se  a existência de  várias espécies de aves ameaçadas (de 

rapina e outras) na área de intervenção, o percurso da linha elétrica de alta 

tensão de 13km,  constitui certamente uma grande ameaça às mesmas. 

d) O impacte ao nível da flora: 

Verifica-se no documento que a implementação da Central implica o 

abate uma quantidade substancial de árvores na qual se podem destacar  825 

sobreiros e um número não especificado de azinheiras, sendo que ambas 

estas árvores são consideradas espécies protegidas. 

 

  Concluímos assim que, apesar de considerar que este projeto é 

bastante benéfico para a Freguesia, trás igualmente alguns aspetos negativos 

que pensamos poderem ser mitigados com a implementação de alguns 

projetos complementares na área da Freguesia de Comenda, dos quais 

apresentamos algumas sugestões: 

- Reposição, através de plantação, de número de árvores (de espécie 

protegidas) equivalente ao número de árvores abatidas, em áreas adjacentes; 

- Instalação de unidades de produção fotovoltaicas, nos edifícios públicos, a 

fim de garantir a redução da fatura de energia; 

- Requalificação/melhoria do edifício do Posto médico; 

- Apoio a um projeto de cariz social; 

- Apoio para aquisição de um veículo para transporte da população das 

localidades da Freguesia ao Centro de saúde; 

- Implementação de projeto de valorização do Parque de Merendas da 

Ribeira da Venda, área adjacente ao espaço de implementação da Central; 
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 Por último, não podemos deixar de referir que seria de máxima importância 

que no preenchimento de postos de trabalho de venham a ser criados, seja 

dada prioridade aos residentes na Freguesia/Concelho, de forma a fomentar 

a fixação de famílias nesta região. 

 

Comenda, 16 de Novembro de 2020 

 

O Presidente da Junta de Freguesia 

 

 

_______________________________ 

(Carlos Manuel de Matos Alexandre) 

 

 

 

  

 
 


