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CAE
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TUA
Título Único Ambiental
O titular está obrigado a cumprir o disposto no presente título, bem como toda a legislação e 
regulamentos vigentes nas partes que lhes são aplicáveis.

O TUA compreende todas as decisões de licenciamento aplicáveis ao pedido efetuado, devendo 
ser integrado no respetivo título de licenciamento da atividade económica.
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Localização freguesia da Comenda, concelho de Gavião, União de Freguesias de Arez 
e Amieira do Tejo e freguesia de São Matias do concelho de Nisa

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000007 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

Código Medida/ Condição a cumprir Prazo de implementação Demonstração do cumprimento

T000008 Condições constantes da Declaração de Impacte Ambiental (DIA) anexa ao 
presente TUA

Ver DIA anexa ao presente TUA Ver DIA anexa ao presente TUA

LOC1.7 - Localização
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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Central Solar Fotovoltaica de Polvorão 

Fase em que se encontra 

o projeto 
Projeto de execução 

Tipologia do projeto 
Anexo II, n.º 3, alíneas a) e b) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro 

Enquadramento no 

regime jurídico de AIA 

Artigo 1.º, n.º 3, alínea b), subalínea i) do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 152-B72017, de 11 de 
dezembro 

Localização 

(freguesia e concelho) 

Central Solar: freguesia da Comenda, concelho de Gavião 

Linha de Muito Alta Tensão: freguesia da Comenda, concelho de Gavião, União 
de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo e freguesia de São Matias do concelho 
de Nisa. 

Identificação das áreas 

sensíveis 
Zona Especial de Conservação Nisa/Lage de Prata (PTCON0044) 

Proponente SOLSTIDO UNIPESSOAL LDA. 

Entidade licenciadora Direção-Geral de Energia e Geologia 

Autoridade de AIA Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

Descrição sumária do projeto 

O projeto integra um parque solar com uma área de implantação com 294 ha e uma Linha de Muito Alta 
Tensão, a 400 kV, para efeitos da ligação à rede elétrica de Serviço Público (RESP), neste caso, na Subestação 
da Falagueira. 

Importa referir que o projeto de execução inicialmente submetido a procedimento de AIA e objeto de 
consulta pública, foi posteriormente sujeito a modificação, nos termos previstos no artigo 16.º, n.º 2, do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, face ao parecer emitido pela Comissão 
de Avaliação em janeiro de 2021, que concluiu pela existência de impactes negativos muito significativos, 
não minimizáveis, para o fator sistemas ecológicos mas também, ainda que de forma mais pontual, para os 
fatores paisagem e património cultural. 

Assim, ao abrigo da referida norma, o proponente submeteu o projeto reformulado, acompanhado de uma 
nova avaliação de impactes, respeitando a área de estudo avaliada no Estudo de Impacte Ambiental (EIA) 
inicialmente submetido.  

As alterações ao projeto contemplam as seguintes modificações, relativamente à sua versão anterior:  

mailto:geral@apambiente.pt
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 O projeto anteriormente submetido, detinha uma potência instalada prevista de 120 MWp, e a 
avaliação incidia sobre uma área de cerca de 286 ha, dos quais 62 ha seriam ocupados por painéis 
fotovoltaicos, distribuídos por duas parcelas de terreno descontínuas, ligadas por uma Linha 
Elétrica aérea a 30 kV com 415 m, e com a instalação de uma linha elétrica aérea, com uma tensão 
de 400 kV, de ligação entre a CSF e a subestação da REN da Falagueira. Com a alteração do layout 

do projeto, a área de implantação passou a ser de 294 ha permitindo uma maior área para a 
relocalização/instalação dos painéis, no entanto, e devido ao aumento de potência dos painéis (de 
405Wp para 530 Wp) introduzido, existiu uma redução na ocupação por painéis solares para 60,4 
ha. 

 A ligação do projeto à rede elétrica de Serviço Público (RESP) desenvolver-se-á ao longo das 
freguesias da Comenda (concelho de Gavião, distrito de Portalegre), da União de Freguesias de Arez 
e Amieira do Tejo (Concelho de Nisa, distrito de Portalegre) e da freguesia de São Matias (concelho 
de Nisa, distrito de Portalegre), ligando diretamente à Subestação da Falagueira (concelho de Nisa, 
distrito de Portalegre), já existente, numa extensão de cerca de 13 Km, no que respeita a áreas 
sensíveis, observa-se que o corredor da Linha Elétrica a 400 kV sobrepõe-se parcialmente, no 
extremo norte, com a ZEC Nisa/Lage de Prata (PTCON0044), incluída no Sistema Nacional de Áreas 
Classificadas (SNAC). 

 A alteração da área de implantação do projeto, levou a que ocorressem alterações na localização e 
número de alguns postos de transformação/inversores); na escolha de caminhos preferenciais; na 
extensão das valas de cabos e na extensão da Linha Elétrica a 30 kV e respetivos apoios 

 Com a introdução da Área 4, a linha elétrica aérea a 30 kV passou de uma linha elétrica de 415 m 
para duas linhas elétricas paralelas, uma com 1.860 m e outra com 1.898 m, aumentando o número 
de apoios de 6 para 20. A vala de cabos (Linha Elétrica 30 kV enterrada) terá cerca de 7.623 m, 
representando uma redução significativa relativamente ao projeto inicial (9.569 m). À semelhança 
do projeto anterior, serão utilizados apenas percursos preferenciais existentes, não estando 
prevista a abertura de acessos dedicados. 

 O número total de inversores foi alterado, passando de 22 para 23 e a subestação e o edifício de 
operação e manutenção, foram ligeiramente deslocados para sul, mantendo-se na área 
inicialmente apresentada.  

 O traçado da Linha Elétrica a 400 kV, que fará a ligação entre a Central Solar Fotovoltaica e a 
subestação da Falagueira, mantém a sua extensão (cerca de 13 km) e o número de apoios (58), não 
tendo sido alterado o respetivo corredor de estudo. 

 A localização do estaleiro de apoio foi alterada para próximo do início do corredor de estudo da 
Linha Elétrica a 30 kV, uma vez que, com a alteração da localização do primeiro apoio da Linha 
Elétrica a 400 kV, ficaria sobreposto com a área de implantação. 

 Relativamente à tipologia dos diferentes elementos do Projeto, mantiveram-se as características 
inicialmente previstas e apresentadas em fase de EIA à exceção dos módulos fotovoltaicos. Neste 
caso, e de forma a otimizar o layout do Projeto, o Promotor optou por empregar módulos 
fotovoltaicos de maior potência unitária, permitindo assim reduzir a quantidade de módulos e a 
respetiva área de afetação. 

mailto:geral@apambiente.pt
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 Durante os estudos de reconfiguração da central fotovoltaica verificou-se, no entanto, que o 
elevado número de povoamentos a preservar na periferia próxima das áreas de implantação dos 
painéis solares provocaria uma forte redução da energia anual produzida devido ao impacto das 
sombras produzidas sobre os painéis fotovoltaicos, o que obrigou a um ligeiro aumento da potência 
de pico instalada, passando esta de 120 para 125 MWp, permitindo assim a preservação da 
viabilidade económica e energética do Projeto. É de referir, contudo, que este incremento na 
potência instalada não provocou um aumento da área total de painéis solares do parque 
fotovoltaico, dada a alteração de tecnologia dos módulos. 

O projeto reformulado será essencialmente composto pelas seguintes componentes: 

 235.900 módulos fotovoltaicos de células monocristalinas, com a potência pico unitária de 530 Wp, 
potência pico global de 125.027 kWp; 

 23 postos de transformação, incluindo 1 inversor com a potência nominal máxima de 4600 kVA, 
(considerando uma temperatura ambiente de 25 ºC) e 1 transformador de 4600 kVA (tensão 
0,645/30 kV), perfazendo uma potência nominal instalada de inversores de 105,8 MVA limitada à 
potência máxima de ligação de 100 MW; 

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

 Inversores que convertem a corrente contínua em corrente alternada encontram-se ligados através 
de cabos subterrâneos às caixas de junção; 

 Linhas Elétricas subterrâneas e Linha Elétrica aérea a 30 kV, (duas linhas paralela) com um total de 
20 apoios.  

 Subestação de Elevação, com área aproximada de 6.355 m², que elevará a tensão de 30 kV (tensão 
de ligação das estações transformadoras à subestação de elevação) para os 400 kV (tensão de 
ligação na Subestação da REN). 

 Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (400 kV) com um comprimento de 13,1 Km, contempla 38 
apoios (sendo que, 36 serão a construir e 2 tratam-se de apoios já existentes) e constituída por 
elementos estruturais e equipamentos para o escalão de tensão de 400 kV. 

Quanto à calendarização dos trabalhos, prevê-se que os trabalhos de construção da central se prolonguem 
por 10 a 12 meses, estima-se que a fase de exploração tenha uma duração de cerca de 30 anos e a fase de 
desativação cerca de 6 meses. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 04/05/2020, após receção 
de todos os elementos necessários à boa instrução do mesmo e confirmação por parte da entidade 
licenciadora. 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA), na sua qualidade de Autoridade de AIA, nomeou a respetiva 
Comissão de Avaliação (CA), constituída por representantes da própria APA, e das seguintes entidades: 
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo (CCDR-Alentejo), Instituto Da 
Conservação Da Natureza e Das Florestas, I.P./Direção Regional da Conservação da Natureza e Florestas do 
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Alentejo (ICNF-DRCNF Alentejo), Direção-Geral do Património Cultural (DGPC), Direção-Geral de Energia e 
Geologia (DGEG), Laboratório Nacional de Energia e Geologia (LNEG), Administração Regional de Saúde do 
Alentejo, I.P. (ARS-Alentejo) e Centro de Ecologia Aplicada Prof. Baeta Neves do Instituto Superior de 
Agronomia (ISA/CEABN). 

A metodologia adotada para concretização deste procedimento de AIA contemplou as seguintes fases: 

 Apreciação da Conformidade do Estudo de Impacte Ambiental (EIA), da documentação adicional e 
consulta do projeto de execução: 

 Foi considerada necessária a apresentação de elementos adicionais, os quais foram submetidos sob 
a forma de Aditamento ao EIA.  

 Após análise deste documento, foi considerado que dava resposta às lacunas e dúvidas 
anteriormente identificadas, pelo que o EIA foi declarado conforme a 23 de setembro de 2020. 

 Sem prejuízo de ter sido dada a conformidade ao EIA, a CA considerou que persistiam ainda 
questões por esclarecer, pelo que foi solicitada a apresentação de elementos complementares. 

 Abertura de um período de Consulta Pública, que decorreu durante 30 dias úteis, de 07 de outubro 
a 17 de novembro de 2020. 

 Solicitação de parecer específico a entidades externas. 

 Visita de reconhecimento ao local de implantação do projeto, no dia 26 de novembro de 2020, tendo 
estado presentes representantes da CA, do proponente e da empresa que elaborou o EIA. 

 Apreciação ambiental do projeto, com base na informação disponibilizada no EIA e respetivo 
Aditamento e Elementos Complementares, tendo em conta as valências das entidades representadas 
na CA, integrada com as informações recolhidas durante a visita ao local e ponderados todos os fatores 
em presença e a participação pública. 

 Elaboração do Parecer Final da CA, que visa apoiar a tomada de decisão relativamente à viabilidade 
ambiental do projeto. 

 Ponderação pela autoridade de AIA, face aos resultados do parecer da CA e em articulação com o 
proponente, da possibilidade e pertinência de ser promovida a modificação do projeto, conforme 
previsto no n.º 2 e seguintes do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 
redação atual. 

 Declaração de interesse do proponente em proceder à reformulação do projeto em causa, no sentido 
de definir soluções viáveis para evitar ou reduzir os efeitos significativos no ambiente, identificados 
pela CA.  

 Submissão pelo proponente dos elementos reformulados do projeto e do relatório síntese dessa 
reformulação. 

 Promoção do procedimento previsto no n.º 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 
outubro, na sua redação atual, e análise dos elementos reformulados apresentados pelo proponente. 

 Abertura de um novo período de Consulta Pública, conforme previsto no n.º 5 do artigo 16º do Decreto-
Lei nº 151-B, de 31 de outubro, na sua redação atual, que decorreu por um período de 10 dias úteis, de 
7 a 21 de junho de 2021. 

 Elaboração de novo parecer técnico final da CA, com vista a apoiar a tomada de decisão relativamente 

mailto:geral@apambiente.pt
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à viabilidade ambiental do projeto modificado/reformulado. 

 Preparação da proposta de Declaração de Impacte Ambiental (DIA), tendo em consideração o Parecer 
da CA e o Relatório da Consulta Pública. 

 Promoção de um período de audiência de interessados, ao abrigo do Código do Procedimento 
Administrativo, e de diligências complementares. 

 Análise da pronúncia apresentada em sede de audiência de interessados e emissão da presente 
decisão. 

 

Síntese dos pareceres apresentados pelas entidades consultadas 

No âmbito da consulta às entidades externas à Comissão de Avaliação, prevista no n.º 11 do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, foram recebidos os pareceres da Rede 
Elétrica Nacional (REN), Infraestruturas de Portugal S.A. (IP), Câmara Municipal de Nisa e Câmara Municipal 
de Gavião relativamente ao projeto inicialmente submetido a AIA: 

A REN informa que no interior do corredor em estudo, encontram-se em operação troços das seguintes 
linhas da RNT: Linha Falagueira-Estremoz, a 400 KV; Linha Pego-Falagueira, a 400KV; Linha Falagueira – C. 
Branco 2/Rodão, a 150 KV, Linha Falagueira-C. Branco 1/Rodão, a 150 kV; Linha Corgas – Falagueira, a 150 
kV; Linha Fratel Falagueira, a 150 kV e a Linha Falagueira – C. Branco 3, a 150 kV. 

Relativamente ao alinhamento proposto para a futura linha de ligação a 400 kV, o mesmo prevê o 
atravessamento da Linha Pego - Falagueira, a 400 kV, e um troço com cerca de 8,5 km em paralelismo com 
a Linha Falagueira - Estremoz, a 400 kV. 

Na situação de paralelismo, verifica-se, pelos elementos gráficos apresentados, o cumprimento do 
afastamento mínimo de 45 metros entre os eixos das linhas. 

A Infraestruturas de Portugal S.A considera, apesar de desconhecer as características e localização das 
edificações, que o projeto impacta com a infraestrutura rodoviária (IP2, EN359 e EN118) sob jurisdição da 
Infraestruturas de Portugal, S.A. informando o seguinte: 

Relativamente à rede rodoviária e tendo como referência o Plano Rodoviário Nacional (publicado pelo 
Decreto-Lei n.º 222/98, de 17 de julho, retificado pela Declaração de Retificação n.º 19-D/98, de 31 de 
Outubro, e alterado pela lei n.º 98/99, de 26 de Julho e Decreto-Lei n.º 182/2003, de 16 de agosto), que a 
área de estudo interfere com o Itinerário Principal n.º 2, com a Estrada Nacional 118 e com a Estrada 
Nacional n.º 359, a qual apesar de desclassificada se encontra sob jurisdição daquela empresa. 

A Câmara Municipal de Nisa informa que a Linha Elétrica de muito alta tensão (400kV) atravessa o concelho 
de Nisa, passando o seu traçado pelas União de Freguesias de Arez e Amieira do Tejo e Freguesia de São 
Matias, sendo o mesmo abrangido por várias classes de espaço ao nível do Plano Diretor Municipal de Nisa, 
nomeadamente no respeitante às condicionantes previstas no mesmo e que importam salvaguardar ao 
longo do traçado previsto: 

 A sul da subestação da Falagueira o traçado insere-se em Rede Natura 2000, estando desta forma sujeito 
a parecer do ICNF; 

 O traçado integra pontualmente a REN, na classe Risco de Erosão Hídrica, cuja ação prevista está sujeita 
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a “Comunicação Prévia” ou seja, à consulta às entidades competentes; 
 Parte do traçado, a sul, concorda em parte com a EN 118, atravessando ainda as IP2, EN 528 e EN 559, 

e como tal abrangido pela área de jurisdição, sujeito a parecer das Infraestruturas de Portugal; 

 Na parte do traçado que concorda com a EN 118, existe uma “conduta adutora” pertencente ao “sistema 
de abastecimento de água”, infraestrutura esta pertencente às Águas do Vale do Tejo (AdVT), devendo 
todas as questões relativas a alguns condicionamentos nomeadamente a distâncias mínimas à conduta, 
ser colocados diretamente a esta entidade. 

A Câmara Municipal de Gavião informa que na reunião ordinária da Câmara Municipal de Gavião realizada 
em 18/11/2020, foi deliberado emitir parecer favorável referente à Central Solar Fotovoltaica do Polvorão, 
com as seguintes condicionantes: 

 Que durante a execução da obra sejam reavaliados os impactes visuais suscetíveis de acontecer nos: 
Santuário Nossa Senhora das Necessidades, Parque das Merendas da Ribeira da Venda, localidade de 
Comenda (na realidade Castelo Cernado, pois Comenda refere-se à freguesia), e sejam equacionadas 
medidas de mitigação dos mesmos como a implantação de cortinas arbóreas; 

 Que sejam executadas cortinas arbóreas ao longo das Estrada Nacional (EN) 118 e Estrada Municipal 
(EM) 532 para mitigar o impacto visual. 

Informa ainda que a área de intervenção em causa, abrange áreas integradas nas classes de Espaço Natural 
- Reserva Ecológica Natural (REN) e Espaço Florestal. O Regime da REN prevê a possibilidade de instalação 
de infraestruturas de produção e distribuição de eletricidade a partir de fontes de energia renováveis em 
determinadas categorias de áreas integradas na REN, sendo a entidade competente para a emissão de 
parecer no âmbito da REN, a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional (CCDR). Em Espaço 
Florestal, o Plano Diretor Municipal (PDM) de Gavião, no artigo 35º, na sua alínea b), em que são elencadas 
as ações permitidas, não prevê a possibilidade de instalação de centrais solares fotovoltaicas. A Câmara 
Municipal determinou, através de deliberação n.º 440 de 7.02.2020, aprovar o início de procedimento de 
alteração ao PDM de Gavião, para incluir “(...) normas no regulamento que permitam, expressamente, a 
localização de infraestruturas para produção de energia a partir de fontes renováveis, (...), nos Espaços 

Florestais". 

 

Síntese do resultado da consulta pública e sua consideração na decisão 

Síntese dos resultados da primeira Consulta Pública 

Em cumprimento do preceituado no artigo 15.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2017, de 31 de outubro, na sua 
redação atual, foi promovido um período de Consulta Pública de 30 dias úteis, de 7 de outubro a 17 de 
novembro de 2020. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas cinco participações das seguintes entidades e 
particulares: 

 Estado Maior da Força Aérea; 

 Arquivo Digital e Imaterial da Comenda; 

 Junta de Freguesia da Comenda; 
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 2 cidadãos. 

O Estado Maior da Força Aérea informou 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. 

Um Cidadão discordou que a implantação de Centrais Fotovoltaicas seja feita em zonas florestadas ou com 
capacidade para o ser. Manifesta preocupação quanto à destruição de, pelo menos, 800 sobreiros e 
ocupação de povoamentos já existentes de pinheiro, pinheiro-manso e eucalipto numa extensão de pelo 
menos 60 Ha. Em relação ao traçado da linha de 400 kV, lamenta que em cerca de 8 km vá em paralelo com 
a linha já existente (SE Falagueira-Estremoz), duplicando o impacto visual e duplicando os prejuízos nas 
propriedades atravessadas. 

Outro Cidadão manifestou-se a favor do projeto em análise. Considera muito importante uma central 
produtora de eletricidade na sub-região do Alto-Alentejo. 

O Arquivo Digital e Imaterial da Comenda e a Junta de Freguesia da Comenda referiram um conjunto 
alargado de preocupações e recomendações que reiteraram aquando da segunda participação pública.  

Síntese dos resultados da segunda Consulta Pública 

Conforme previsto no n.º 5 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B, de 31 de outubro, na sua redação atual, 
foi promovido um novo período de Consulta Pública de 10 dias úteis, de 7 a 21 de junho de 2021. 

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 10 exposições das seguintes entidades e 
particulares: 

 ANAC – Autoridade nacional de Aviação Civil  

 Junta de Freguesia de Comenda 

 Arquivo Digital e Imaterial de Comenda 

 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável  

 6 Cidadãos. 

A ANAC emitiu parecer favorável relativo ao presente projeto, salientando que, caso se verifique alguma 
das condições definidas no ponto 3.1 da Circular de Informação Aeronáutica n.º 10/03, de 6 de maio, (CIA 
10/03 - Limitações em altura e balizagem de obstáculos artificiais à navegação), deverá ser instalada 
balizagem aeronáutica de acordo com o descrito na mesma CIA 10/03, em particular no que diz respeito à 
Linha Elétrica de Muito Alta Tensão.  

Salienta, ainda, que na fase de montagem e de desativação do projeto em referência, no caso de serem 
utilizados equipamentos com altura superior a 30 m, nomeadamente gruas, estes são considerados 
obstáculos à navegação aérea e deverão ser balizados de acordo com o previsto na citada CIA 10/03. 

A Junta de Freguesia de Comenda considera o seguinte: 

 A localização da área 4 (Alto do Vale de Tocos) apresenta um impacte visual muito negativo para o 
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Parque de Merendas da Ribeira da Venda (ponto de interesse 1), sendo que aquele parque de lazer é 
bastante frequentado durante todo o ano e tem um grande valor turístico para a região; 

 A referida área também apresenta um impacte visual negativo para o Santuário Nossa Senhora das 
Necessidades (ponto de interesse 2) uma vez que fica situado no campo visual do mesmo; 

 É ainda de referir que naquela área (área 4) o terreno apresenta uma morfologia com uma inclinação 
acentuada, pelo que a remoção do coberto vegetal vai aumentar bastante o risco de erosão do solo;  

 O estudo efetuado pela empresa GISTREE, para identificação de locais potenciais para a instalação de 
painéis solares na Herdade Vale do Grou apresenta um impacte bastante negativo, quer ao nível visual 
quer ao nível da fase de construção (movimentação de máquinas); 

 Uma das áreas identificadas fica situada no limite das habitações da localidade da Comenda e junto ao 
Lar Nossa Sra. Das Necessidades;  

 A reformulação do Projeto continua a não contemplar qualquer Projeto Complementar Compensatório 
para a Comunidade sendo que os benefícios diretos para a Freguesia da Comenda, que possam resultar 
do projeto, são praticamente nulos.  

 Não está previsto no projeto a obrigatoriedade da empresa que irá explorar a instalação, possuir Sede 
Fiscal no Concelho de Gavião bem como a possibilidade de instalação de escritórios e oficinas de 
manutenção na Freguesia da Comenda ou no próprio Concelho de Gavião.  

Assim, face ao exposto, considera que os aspetos negativos para a Freguesia da Comenda são muito 
superiores aos benefícios que são mencionados no projeto em avaliação. 

O Arquivo Digital e Imaterial de Comenda refere o seguinte: 

 A sua pronúncia na primeira Consulta Pública, juntamente com outras entidades e particulares, suscitou 
algumas questões técnicas, sinalizou os mais significativos impactes negativos e avançou com inúmeras 
sugestões e medidas compensatórias que tinham fundamentação suficiente pelo menos para serem 
devidamente ponderadas e algumas delas eventualmente tomadas em consideração na reformulação 
do Projeto; 

 Salienta que alguns dos pontos identificados pelos intervenientes na Consulta Pública foram igualmente 
corroborados pela Comissão de Avaliação, que para além daqueles identificou ainda outras falhas graves 
na imprecisa avaliação dos Sistemas Ecológicos e respetivos impactes económico-ambientais resultante 
do desmatamento de povoamentos florestais autóctones protegidos (quercíneas), bem como potenciais 
violações à lei, tendo em conta a identificação incorreta dos povoamentos florestais percorridos por 
incêndios ao longo do tempo; 

 Não é apresentada qualquer localização alternativa consistente, ou estudo comparativo que demonstre 
ser esta a melhor localização e com o menor impacte global para a implantação do projeto, inserido 
numa área de património natural, particularmente sensível e frágil. 

Considera que o promotor optou simplesmente por fazer uma reformulação cirúrgica do projeto, que se 
pode resumir a um aumento da potência dos módulos fotovoltaicos, reduzindo assim número de painéis 
total em cerca de 20% e relocalização da Área 2 inicial do Alto das Bicas para uma nova Área 4 no Alto do 
Vale dos Tocos, na Herdade do Vale do Grou (confinante com a Herdade do Polvorão) e mais afastada da 
CFV, o que obriga a aumentar, ainda que ligeiramente, a área total para os 294 ha. 
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Refere que apesar disso a nova Área 4 de implantação tem mais 23% área ocupada por painéis, o que dado 
a sua maior potência equivale apenas a um aumento marginal de 2.3% no seu número de módulos, face à 
Área 3, anteriormente consignada no projeto, segundo a descrição das alterações introduzidas no Relatório 
Síntese da reformulação do Projeto. 

Menciona que a nova localização (Área 4) tem um declive e exposição visual para o Parque de Merendas da 
Ribeira da Venda, entre outros (o Santuário de Nª Srª das Necessidades e os 4 povoados principais da 
Freguesia de Comenda), consideravelmente mais elevados, segundo a carta de sensibilidade visual 
disponibilizada. 

Relativamente ao acentuado declive e proximidade da principal linha de água da Freguesia – Ribeira da 
Venda, seria relevante avaliar qual o impacte daquela nova relocalização (Área 4) no Estudo Hidrológico e 
Hidráulico, contudo o mesmo não contempla aquela localização, centrando-se unicamente nos impactes 
da anterior. 

Refere que os problemas já devidamente sinalizados serão significativamente agravados na Área 4, 
proposta como alternativa, a qual também não foi objeto daquele tipo de estudo, na reformulação do 
Projeto. Considera que a nova localização (Área 4), parece ter tido como único propósito contornar a 
questão legal imposta pelo DL n.º 155/2004 de 30 de Junho e devidamente sinalizada no relatório da CA, 
segundo o qual ficam vedadas, por um período de 25 anos, quaisquer alterações do uso do solo em áreas 
ocupadas por povoamentos de sobreiro ou azinheira que tenham sido percorridas por incêndio. Para os 
restantes povoamentos florestais o período é de 10 anos. 

Contudo, como o comprovam as Figuras 1 e 2 do mapa de área ardida no parecer em anexo, toda aquela 
área de implantação ardeu entre 2000-2008, e mais concretamente no grande incêndio em 2003. Assim 
sendo, refere que as áreas afetas a povoamento florestal de quercíneas quer seja em povoamento disperso 
ou montado terá de ser preservado e consequentemente excluído de qualquer intervenção no âmbito do 
projeto. 

Refere que a avaliação precisa das áreas inelegíveis não deve ter por base uma análise meramente 
administrativa da ocupação dos solos, recorrendo aos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra 
Incêndios (PMDFCI) por poderem estar desatualizados, em vez disso e como preconiza o Relatório da CA 
deve ser reconfirmado em vistoria técnica in loco, por entidade certificada independente. 

Assim, mantendo-se praticamente inalterados os pressupostos iniciais e estrutura central do projeto na sua 
versão reformulada, considera que o mesmo não só mantém grande parte dos significativos impactes 
apontados no Relatório da CA, como a solução encontrada relativa à Área 4, pese embora consiga contornar 
o regime legal em vigor, acresce os impactes negativos de diversos planos, agravando ainda mais alguns 
dos impactes inicialmente identificados, como ficou demonstrado. 

Para além disso, refere que um fator negativo adicional que não foi devidamente ponderado na 
reformulação nem no projeto inicial e que merece a maior reserva, diz respeito ao potencial risco de 
incêndio acrescido face ao aumento expectável da temperatura local, junto aos painéis, numa zona de 
implantação rodeada por povoamento florestal denso e temperaturas máximas, cada vez mais estremas, 
atravessadas por múltiplas linhas de alta e muito alta tensão, por exemplo ao longo da estreita estrada 
EM532. 

Por último, refere que nenhuma das mais de 15 medidas propostas, entre sugestões, alternativas ou 
medidas de mitigação e contrapartidas, apesar de devidamente fundamentadas e equilibradas, em 
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resultado da Consulta Púbica, ter recebido acolhimento na reformulação do projeto. Donde se conclui que, 
para além de poucos proprietários diretamente envolvidos na concessão das suas propriedades privadas 
nos próximos 30 anos de exploração privada, não é possível reconhecer no projeto qualquer mérito ou 
mais-valias pública concretas para o bem-comum da Freguesia, sua População e preservação do seu 
Património Natural, bem pelo contrário. 

Assim, e até que sejam expressamente consideradas e mitigadas todas as questões pertinentes levantadas, 
considera que o parecer da Comissão de Avaliação e das entidades envolvidas, como pelas Câmara 
Municipal de Gavião e Junta de Freguesia da Comenda, aponte no mesmo sentido desfavorável do Relatório 
de Avaliação anterior. 

A Zero menciona o seguinte:  

 É referido no EIA que a área de implantação do projeto encontra-se fora de qualquer Área Classificada, 
situando-se a cerca de 5 km do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Nisa/Lage da Parta (PTCON0044), no 
entanto terá associado uma Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (400kV), localizada em área sensível. 

O corredor da Linha Elétrica sobrepõe-se parcialmente, no extremo norte, com o Sítio de Interesse 
Comunitário (SIC) Nisa/Lage de Prata (PTCON0044), incluído no Sistema Nacional de Áreas Classificadas 
(SNAC), estruturado pelo Decreto-Lei n.º 142/2008, de 24 de julho, alterado e republicado pelo Decreto-Lei 
n.º 242/2015, de 15 de outubro. 

É ainda referido que, de acordo com a Cartografia de Manual de apoio à análise de projetos relativos à 
instalação de linhas aéreas de distribuição e transporte de energia elétrica (ICNB, 2010) a área de estudo 
não se sobrepõe a qualquer área crítica ou muito crítica para as aves. Contudo, existem na envolvente da 
área de estudo, áreas críticas e muito críticas para as aves, como a águia de Bonelli ou a cegonha-negra. 

É preocupante o acréscimo de uma nova Linha de Muita Alta Tensão com forte impacte na área classificada, 
assim como fora da área classificada, dado que é referido que a maioria dos movimentos de aves de rapina 
e outras planadoras foram registados na zona central do corredor da Linha Elétrica. 

A Ficha do Sítio de Interesse Comunitário (SIC) Nisa/Lage de Prata (PTCON0044) no Plano Sectorial da Rede 
Natura 2000, refere ao nível das orientações de gestão “condicionar a construção de infra-estruturas”. 
 Preocupação com os problemas resultantes de fenómenos de erosão decorrentes dos trabalhos no 

terreno para a instalação da Central Solar Fotovoltaica. Embora seja referido que o declive é na maioria 
das situações inferior a 6%, não deixa de ser verdade que a instalação de seguidores será implementada 
em declives até 17%. O mesmo não é impeditivo de problemas erosivos quando se encontra perante 
uma tipologia de essencialmente arenitos argilosos, areias e cascalheiras de planalto da idade do 
Cenozoico (Pliocénico e Vilafranquiano), areias, argilas, arenitos com níveis cascalheiros do Miocénico 
Superior e Pliocénico indiferenciado. A mobilização de solos poderá agravar fenómenos erosivos 
acentuados, principalmente em cabeceiras de linhas de água. 

 Na área de estudo existe eucaliptal, pinhal com pinheiro-bravo e pinheiro manso, sobreiro e azinheiro 
em povoamento ou não. Verificando os números que são apresentados, em termos de sobreiros a 
azinheiras previstos abater no projeto original e no projeto revisto, constata-se que deixa de existir 
intervenção em povoamento, contudo o abate de exemplares isolados passa dos 1366 para os 1771. 

 É referido a presença de quatro espécies RELAPE na área de estudo: Stauracanthus genistoides e a 
abrótea-de-verão (Asphodelus aestivus) apenas na área da Central Solar Fotovoltaica; e a azinheira e o 
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sobreiro em ambas as áreas em estudo (Central Solar Fotovoltaica e Linha Elétrica). 

 É referido que a produção anual de 248 GWh, poderá reduzir o consumo anual em cerca de 23,2 milhões 
de m3/ano de gás natural ou em 34.498 ton/ano de carvão, evitando assim, a emissão de cerca de 83.340 
ton CO2/ano comparativamente com recurso a carvão, e a emissão de cerca de 50.280 ton CO2/ano, 
considerando que o combustível utilizado seria o gás natural. Não se coloca em causa que o balanço 
final de emissões com a implementação de um projeto desta natureza é positivo, contudo, o mesmo 
não deveria ter em consideração a não utilização de gás ou de carvão, mas sim ser avaliado considerando 
o mix anual, situação que resulta em mais um empolamento da argumentação em prol da execução do 
projeto que não se justifica. 

A Zero considera que se trata de um projeto que tem custos ambientais, mesmo sem contar com os 
potenciais efeitos negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local, na afetação do regime 
hídrico e na facilitação da erosão do solo e ainda na artificialização de uma paisagem rural. 

Considera, ainda, que a avaliação da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão (100 MW), e respetiva Linha 
Elétrica associada (400 kV) deverá ter sempre em atenção os impactes decorrentes da instalação da linha 
elétrica de ligação.  

Refere que quanto às linhas de ligação, será de ponderar o seu completo enterramento em projetos 
daquela natureza, de forma a não contribuir para o crescente aumento de linhas aéreas que vão surgindo 
em território nacional associados aqueles projetos. 

Considera importante avaliar o real impacte da Central Solar e da linha elétrica sobre as aves, o que não é 
claro, nomeadamente no que se refere ao efeito cumulativo face a eventuais linhas já existentes, medidas 
de minimização concretas a implementar e o respetivo procedimento de monitorização. 

A ZERO considera que os aspetos atrás referidos carecem de aprofundamento em sede de Avaliação de 
Impacte Ambiental. 

Considera, ainda, contraproducente a adoção de iniciativas que visam a substituição de coberto florestal e 
que procurem “arrelvar” o território com a construção de parques solares fotovoltaicos no cumprimento 
de metas de produção de renováveis, de forma indiscriminada, artificializando áreas rurais com relevantes 
funções de fornecimento de serviços de ecossistema. 

Por fim, refere que é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio urbano e industrial, já 
ocupados e descaracterizados e degradados por atividades antrópicas, permitindo a produção de energia 
elétrica junto aos locais de consumo, o que permite reduzir significativamente os impactos ambientais da 
sua utilização e as perdas no transporte da energia por ela produzida. Assim, esta deverá ser a forma 
privilegiada de utilização fotovoltaica e na qual se deve apostar em primeiro lugar. 

Um cidadão refere o seguinte: 

 A eliminação da área 2 de implantação de módulos definida no "Anexo 2.48 - Implantação dos Projetos 
Versão Alterada e Versão EIA_compressed" não resolve, por si só, o problema da anterior reprovação 
do projeto.  

 O local escolhido é caracterizado por inúmeras condicionantes cujo novo layout não resolve na 
totalidade, impactando consideravelmente a fauna e flora local. As plantações de sobreiros não parecem 
ter sido suficientemente acauteladas no projeto. A quantidade de árvores cujo abate será necessário, e 
consequente habitat para inúmeras espécies, é de enorme magnitude. Diz a página 10 do EIACSF_1 que 
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apenas "60,4 ha serão efetivamente ocupados pelos painéis solares". Não foi possível encontrar 
qualquer documento de engenharia que permita comprovar que apenas esta área será efetivamente 
utilizada.  

 Não se pode vislumbrar quaisquer características técnicas de vários equipamentos sendo apenas dada 
uma informação ligeira dos módulos a utilizar no local. O projeto anterior foi fornecido com informação 
relevante que permite analisar com detalhe o projeto proposto. Algo que não se entende na presente 
reformulação.  

 A página 42 do documento EIACSF1 refere ainda o "consequente aumento do investimento e impacte 
negativo no modelo financeiro". Ora, é sabido que qualquer aumento na potência nominal dos módulos 
conduz a diversas otimizações tais como a redução do tamanho das strings, utilização mais eficiente do 
espaço, menos custos em cablagens. Não é referido deliberadamente que os módulos de 405 W já não 
estão disponíveis no mercado e é procurado desta forma condicionar a formação de uma opinião mais 
positiva pelo avaliador. A página 46 assim comprova pelo aumento em 7 GWh a produção anual (na 
tarifa do lote 15, correspondente a mais 138.000 Euros de receita no primeiro ano de geração do parque, 
um valor de todo não desprezável).  

 O ponto 4.3.1.2 menciona a potência de ligação de 100 MVA, quando o ponto 4.3.1 menciona 107,7 
MVA. Várias contradições na reformulação do projeto levam a crer que nem todos os parâmetros 
possam ter sido corretamente acautelados, motivo que deve levar a impor condições de salvaguarda 
que previnam alterações.  

 A omissão de informação técnica do projeto bem como a escolha da módulos cuja origem e marca não 
podem ser determinadas, levam a crer que o promotor em causa pode estar a originar os módulos em 
fabricantes cuja matéria-prima é obtida através de trabalho forçado.  

 Além disso é referida a não utilização de coating nos módulos (página 47 do EIACSF1), o que é positivo 
dado não criar qualquer risco de contaminação. Deve o avaliador assegurar-se que o módulo final a 
utilizar pelo promotor não é alterado com esta característica.  

 A fase de operação, aparentemente, reduz a menos do que o essencial os meios de controlo que devem 
ser dispostos na central. Além do mais, parece não ser considerada a degradação da vida útil e 
programadas ações de manutenção adequadas, que podem e devem ser feitas desde o momento zero 
do parque. 

Em suma, o projeto aparenta um nível de desenvolvimento frágil eventualmente relacionado com a fraca 
escolha do local para a implantação proposta. 

Uma cidadã refere que, apesar da reformulação, mantém a opinião negativa em relação à área de 
implantação da CSF do Polvorão: 67 % da área da central continua a ser em espaços florestais. 

Refere que na área de 20 km de raio que o promotor afirma ter de se localizar a Central da SE Falagueira, 
existem áreas desflorestadas e sem aptidão agrícola. 

O paralelismo de 8,5 km da linha de 400 kV com a Linha Falagueira-Estremoz prejudica gravemente os 
proprietários atravessados já sacrificados com a passagem daquela linha sobretudo no que se refere a 
plantações de eucaliptos já existentes e que terão que ser eliminadas.  

Considera que poderia ter sido analisado outro corredor. 

Quatro cidadãos manifestam-se contra o projeto, destacando-se as seguintes razões: impactes na 
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biodiversidade; abate de um elevado número de quercíneas; desflorestação; ausência de benefícios diretos 
para as populações. 

Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão 

Da análise às exposições apresentadas em sede de consulta pública e acima sintetizadas, verifica-se que a 
maioria das preocupações manifestadas coincidem com as principais temáticas abordadas e devidamente 
ponderadas na avaliação encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições 
impostas na presente decisão para a minimização dos respetivos impactes ambientais. 

Considera-se, contudo de referir o seguinte relativamente a algumas questões em particular:  

 Quanto à ANAC e ao EMFA salienta-se a obrigatoriedade de assegurar o disposto na Circular de 
Informação Aeronáutica - CIA 10/03, de 6 de maio (Limitação em Altura e Balizagem de Obstáculos 
Artificiais à Navegação Aérea) e de garantir o envio, para validação, do projeto de balizagem à entidade 
licenciadora; 

 Em relação às interferências com a Rede Nacional de Transporte de eletricidade (RNT) devem ser 
cumpridas as indicações da REN; 

 No que respeita aos aspetos apresentados pela junta de freguesia da Comenda, Arquivo Digital e 
Imaterial de Comenda, Zero e cidadãos a título individual importa esclarecer que o presente 
procedimento de AIA visa precisamente definir as disposições consideradas necessárias para evitar ou, 
pelo menos, minimizar os impactes negativos do projeto. Os aspetos identificados foram ponderados 
no quadro da avaliação desenvolvida e integrados, conforme aplicável, face ao âmbito do 
procedimento. 

 

Informação das entidades legalmente competentes sobre a conformidade do projeto com os 

instrumentos de gestão territorial, as servidões e restrições de utilidade pública e de outros 

instrumentos relevantes 

Ao nível dos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) aplicáveis ao projeto e à área de implantação do 
mesmo, refere-se que o presente projeto não colide diretamente com as orientações estratégicas do Plano 
Regional de Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), para o local. 

Relativamente ao PDM de Gavião verifica-se a sobreposição do projeto com Classes de Espaços Naturais de 

Proteção e de Espaço Florestal, sendo que sobre a Classe de Espaços Florestais, o Artigo 35º do 
Regulamento do PDM de Gavião indica, com clareza, que ações e usos são compatíveis, e nestes não 
constam referências a projetos de produção e distribuição de energia a partir de fontes renováveis, 
indicando que são interditas alterações ao relevo e ao coberto florestal. 

Assim, a incompatibilidade do Projeto em Espaços Florestais poderá ser ultrapassada se a revisão do PDM 
de Gavião enquadrar, especificamente, os usos do Projeto nesta tipologia de ocupação do espaço. 

Em termos de Reserva Ecológica Nacional (REN) serão afetadas áreas da tipologia “Cabeceiras de Linha de 
Água”, atualmente designadas por “Áreas estratégicas de infiltração e de proteção e recarga de aquíferos”, 
“Cursos de água” a que corresponde a atual designação “Cursos de água e respetivos leitos e margens” e 
“Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo”. Contudo, uma vez que as afetações serão muito 
localizadas e tendo em consideração a tipologia do projeto, considera-se que se encontram salvaguardadas 
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as funções das tipologias de REN em presença. 

Ainda em relação à REN, ponderados os requisitos do regime específico e verificando-se que existe 
conformidade com o PDM de Nisa, a pronúncia favorável emitida pela CCDR Alentejo no contexto do 
presente procedimento de AIA compreende a aceitação da Comunicação Prévia prevista no mesmo regime 
jurídico, nos termos do n.º 7 do artigo 24.º do Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 239/2012, de 2 de novembro, para a área abrangida por aquele município. 
Relativamente às áreas que integram o município de Gavião, será necessário obter parecer da respetiva 
Câmara Municipal, conforme acima mencionado. 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

Tendo em conta a tipologia do projeto, as suas caraterísticas e as do território afetado, bem como a 
natureza dos aspetos ambientais associados, foram considerados como fatores determinantes para a 
avaliação do projeto os Sistemas Ecológicos, Recursos Hídricos, Património e Paisagem. 

No projeto anteriormente submetido, com uma potência instalada prevista de 120 MWp, a avaliação incidia 
sobre uma área de cerca de 286 ha, dos quais 62 ha seriam ocupados por painéis fotovoltaicos, distribuídos 
por duas parcelas de terreno descontínuas, ligadas por uma Linha Elétrica aérea a 30 kV com 415 m, e com 
a instalação de uma linha elétrica aérea, com uma tensão de 400 kV, de ligação entre a CSF e a subestação 
da REN da Falagueira. 

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

apesar de alguns benefícios na concretização dos objetivos energéticos nacionais, as várias lacunas e 

incongruências do EIA e aditamento, e os impactes negativos muito significativos, ambos identificados para 

o fator sistemas ecológicos mas também, ainda que de forma mais pontual, para os fatores paisagem e 

património cultural e para a análise de alternativas, inviabilizam o projeto na sua atual configuração”, a 
autoridade de AIA entendeu ponderar em articulação com o proponente a eventual necessidade de 
modificação do projeto, conforme previsto no n.º 2 do artigo 16º do supra referido diploma. 

O proponente considerou existirem soluções viáveis que permitissem reformular o projeto dentro da área 
de estudo, de modo a ultrapassar as questões identificadas. 

Tendo em consideração as características do projeto reformulado, do local de implantação, bem como a 
avaliação efetuada ao nível dos vários fatores ambientais, o conteúdo dos pareceres externos solicitados e 
os resultados da consulta pública, destacam-se as conclusões abaixo expostas. 

Os principais impactes da construção da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão e respetiva Linha Elétrica 
na Geologia e na Geomorfologia estão associados à fase de construção, nomeadamente com escavações 
para implantação de estruturas e movimentações pontuais de terras para regularização do terreno 
(escavação e/ou aterro), considerando-se este impacte como negativo, de reduzida magnitude, certo, 
permanente, pouco significativo e de âmbito local. 

No que respeita ao Solo e Uso do Solo, será expectável um impacte negativo pouco significativo, na fase de 
construção, principalmente devido à perda de solos com limitações severas à prática agrícola, pela 
instalação da Central Solar. Na fase de exploração, será expectável um impacte negativo significativo, 
devido à perda do uso de solo rural/florestal, para um uso de infraestruturas, pela ocupação do solo com o 

mailto:geral@apambiente.pt


 

 

 

Rua da Murgueira, 9/9A - Zambujal - Ap. 7585 2611-865 Amadora  

telefone: (351)21 472 82 00,  fax: (351)21 471 90 74 

email: geral@apambiente.pt - http://www.apambiente.pt 

 

 

15 / 36 

Projeto durante 30 anos. 

Ao nível da Socioeconomia, são expectáveis impactes positivos significativos, de âmbito local, devido ao 
longo período da obra (10 a 12 meses) e à elevada necessidade de mão-de-obra (100 trabalhadores com 
400 em período de pico), com efeitos ao nível da potencial geração de emprego na obra local e na dinâmica 
económica nos serviços disponibilizados nas povoações mais próximas, sobretudo no ramo da restauração 
e alojamento. 

Relativamente ao Ordenamento do Território, o enquadramento do Projeto no PROTA, encontra-se em 
sintonia com o especificado no “Eixo Estratégico III (Diversificação e Qualificação da Base Económica 
Regional) que apresenta no objetivo III.1.2 (Atividades Estratégicas Emergentes), a promoção da energia 
solar fotovoltaica. Verifica-se sobreposição do Projeto nas seguintes tipologias de REN, Áreas estratégicas 
de proteção e recarga de aquíferos e em Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo. Nos 60,4 ha de 
painéis solares da Central Solar verifica-se a sobreposição com Classes de Espaços Naturais de Proteção e 
de Espaço Florestal do PDM de Gavião existindo uma incompatibilidade do Projeto com as ações e usos 
permitidas para estas classes, apenas ultrapassável se a revisão do PDM de Gavião enquadrar, 
especificamente, os usos do Projeto nesta tipologia de ocupação do espaço. 

Para os Sistemas Ecológicos, os impactes expectáveis sobre a flora, vegetação e habitats decorrentes da 
execução da CSF serão essencialmente os resultantes das atividades de remoção da vegetação, isto é, a 
desarborização, a desmatação e a decapagem (pontual e em algumas áreas). Considera-se o respetivo 
impacte, negativo, direto, certo, de magnitude moderada e significativo. 

Para a construção da subestação considera-se que os impactes expectáveis serão negativos, certos, locais, 
de reduzida magnitude e pouco significativos, atendendo às áreas a afetar e à vegetação a eliminar. 

As valas de cabos desenvolver-se-ão, maioritariamente, ao longo de caminhos existentes, ao longo da 
vedação ou entre os painéis. Contudo, uma das valas de cabos que liga dois núcleos de painéis na Área 1, 
atravessa uma zona de montado de sobro, afetando 0,012 ha de montado de sobro. O atravessamento 
destas áreas não irá, no entanto, implicar o abate de qualquer exemplar arbóreo de sobreiro englobado no 
montado. O impacte resultante da instalação das valas de cabos nesta zona será negativo, permanente, 
direto, de reduzida magnitude e pouco significativo, pois não afetará exemplares de sobreiro no montado, 
embora implique a remoção do sobcoberto herbáceo do montado, contudo, será expectável a sua 
recuperação. 

A instalação da linha de ligação de 30 kV dará origem a um impacte negativo, permanente, direto, de 
reduzida magnitude, uma vez que cada apoio ocupará uma área reduzida e pouco significativo a 
significativo no caso da afetação de áreas de montado de sobro, no que à avifauna diz respeito os impactes 
gerados são negativos e significativos, dado que o efeito barreira será mais acentuado. 

Relativamente à Linha Elétrica de Muito Alta tensão (LMAT) a 400 kV, os impactes expectáveis decorrerão 
sobretudo da remoção da vegetação, da decapagem do terreno e da abertura de caboucos para instalação 
dos apoios, serão negativos, permanentes, nas áreas de instalação dos apoios, de reduzida magnitude, e 
pouco significativos a significativos quando há afetação de áreas de plantação de sobreiro e montado de 
sobro (habitat 6310). 

As ações de desmatação, desarborização, escavações e terraplenagens previstas para áreas das plataformas 
de edifícios, irão conduzir também à destruição de espécimenes de flora, destacando-se algumas espécies 
RELAPE. O impacte gerado será então negativo, de média magnitude e significância, pois tratam-se de 
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espécies RELAPE pouco comuns. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão prevê o abate de arvoredo disperso (1.791 quercíneas isoladas), 
bem como o abate de alguns exemplares em povoamento (18 exemplares) e afetação de outros (23 
exemplares) para instalação da linha elétrica de 400 kV. Por se tratarem de exemplares em povoamento, 
considera-se que o impacte expectável será negativo, muito significativo, contudo, este impacte poderá ser 
minimizável se forem relocalizados os apoios da linha para locais/clareiras desprovidos de quercíneas 
evitando-se assim a afetação direta e indireta de quercíneas. 

O impacte associado ao abate das quercíneas isoladas será negativo, irreversível, significativo a muito 
significativo, e de magnitude elevada a muito elevada, uma vez que se tratam de espécies protegidas e 
muito significativo, atendendo ao número de exemplares a abater. Está prevista a compensação pelo abate 
de sobreiros e azinheiras isolados (num total de 1.791 indivíduos), multiplicada por um fator de 1,25 vezes, 
face ao número de árvores afetadas, resultando esta medida na plantação de 2.238 árvores. Esta 
compensação deverá ocorrer por adensamento de áreas de povoamento presentes dentro da Central e 
instalação de cortinas arbóreas. 

Há ainda a considerar a tipologia de quercíneas em povoamento sendo que o respetivo abate carece da 
obtenção da correspondente Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP), a qual será emitida 
pelo Ministro do Ambiente e da Ação Climática e pelo Ministro que tutela a obra. Considera o ICNF/DRCNF 
Alentejo que o impacte associado ao abate de quercíneas em áreas de povoamento configura um impacte 
negativo, muito significativo e de magnitude elevada, atendendo ao tipo de povoamento florestal em causa. 

Relativamente à Paisagem, considera-se que o projeto é gerador de impactes negativos de várias 
magnitudes e significâncias, no caso da Central Fotovoltaica, pela sua dimensão, e sendo a componente do 
Projeto com maior relevo, em termos de impacte negativo, quer ao nível estrutural quer ao nível visual, 
mas, sobretudo, ao nível estrutural. A sua construção determina, de forma irreversível/permanente a perda 
física de valores/atributos visuais naturais numa área muito significativa de cariz silvícola substituindo-os 
por um “manto” de painéis solares, quase de forma contínua, que, no caso da eliminação dos exemplares 
de sobreiros e azinheiras, se revela como um impacte muito significativo ao nível estrutural e de perda de 
valor natural. Desta transformação decorre, consequentemente, a médio prazo, uma perda de qualidade 
cénica de uma área de significativa dimensão e, simultaneamente, uma introdução de uma elevada 
artificialidade na Paisagem em presença, em termos da própria área de estudo.  

Em termos de impactes cumulativos, considera-se que o projeto constitui um impacte significativo em 
termos de artificialização visual da Paisagem determinado pela Linha Elétrica Aérea a 400kV. 

Quanto ao Património, a implementação do projeto da central fotovoltaica implica, na fase de construção, 
um conjunto de ações passíveis de provocar impactes negativos, definitivos e irreversíveis sobre 
ocorrências inventariadas na AID e eventuais vestígios arqueológicos inéditos. O projeto da LE de ligação 
entre a CSF e a subestação REN de Falagueira tem subjacentes idênticas ações geradoras de impactes, 
relacionadas com a execução do Projeto e o funcionamento da obra. 

Relativamente ao Ambiente Sonoro, durante a fase de construção a emissão de níveis sonoros devido às 
atividades ruidosas características desta fase, como a utilização de maquinaria, circulação de camiões e 
operações de escavação, produzirá Impactes negativos. O projeto não terá, na fase de exploração, impactes 
negativos significativos. 

No que respeita à linha elétrica, ocorreram impactes negativos, embora pouco significativos e de magnitude 
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reduzida, em face das distâncias aos recetores sensíveis identificados. 

Relativamente ao fator Alterações Climáticas foi identificado o aumento das emissões de GEE decorrentes 
do projeto, sobretudo na fase de construção, como um dos impactes ambientais associados ao aumento 
temporário de tráfego de veículos pesados e ligeiros nas vias de comunicação de acesso ao local de 
implantação da Central Solar e da Linha Elétrica associada, considerando pouco significativo o seu impacto. 
Outro impacte identificado está associado aos trabalhos de desmatação e decapagem na área afeta ao 
projeto com a perda de capacidade de sequestro de carbono (24,4 mil tCO2). 

O projeto terá um balanço de carbono positivo, comparando as emissões de CO2 para a atmosfera evitadas 
durante os 30 anos de funcionamento da central, versus a perda de sumidouro com a eliminação do coberto 
vegetal. Estas estimativas foram calculadas considerando o valor de captura de carbono de biomassa acima 
do nível do solo para o eucalipto, pinheiro bravo e sobreiro, cerca de 18 mil, 27 mil e 20 mil toneladas de 
carbono, respetivamente, em 1.000 ha durante um ano, tendo como referência o ano de 2010. 

A Central Solar Fotovoltaica de Polvorão ao produzir anualmente cerca de 248 GWh, evitará a emissão de 
83.340 tCO2, comparativamente à mesma produção com recurso a carvão, e a emissão de 50.280 tCO2, 
relativamente à produção a partir de gás natural. Apesar de ter sido calculada a estimativa de emissões de 
CO2 evitadas com a implementação do projeto, não foram calculadas as estimativas de GEE emitidas direta 
ou indiretamente nas diversas fases do projeto. 

Da análise dos resultados da Consulta Pública verifica-se terem sido identificadas diversas preocupações 
sobre o projeto, na sua maioria coincidentes com as identificadas no decorrer da avaliação, tendo sido 
objeto de ponderação no quadro do presente procedimento e acauteladas, conforme aplicável, na presente 
decisão. Assim, face aos resultados da avaliação desenvolvida, ponderados aos impactes positivos 
identificados designadamente ao nível da socioeconomia e produção de energia elétrica com base numa 
fonte renovável e tendo em consideração que os impactes negativos acima referidos podem ser na sua 
generalidade suscetíveis de minimização e de compensação, emite-se decisão favorável, condicionada ao 
cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

 

Condicionantes 

1. Ajustar o layout do projeto considerando a necessidade de: 

a. Assegurar a preservação das quercíneas existentes nas áreas de povoamento de eucalipto e de 
povoamento de pinheiro bravo e manso, cujos PAP sejam superiores a 80 cm. 

b. Salvaguardar a integridade física de todos os exemplares de quercíneas, em bom estado sanitário 
e vegetativo, existentes na área de intervenção do projeto e que não serão objeto de abate, 
devendo todas as infraestruturas e equipamentos previstos no projeto salvaguardar um polígono 
com dimensão correspondente ao dobro do raio da copa das quercíneas existentes, projetado no 
solo, medido a partir do tronco, para as árvores adultas e polígono com quatro metros de raio 
medido a partir do tronco das árvores jovens quando o raio da copa assuma dimensão inferior a 
um metro - esta medida destina-se a salvaguardar inclusivamente o sistema radicular do referido 
arvoredo, que goza de regime específico de proteção legal. 

c. Assegurar a salvaguarda de todas as linhas de água, incluindo linhas de água que secam 
temporariamente, devendo todas as infraestruturas e equipamentos previstos no projeto garantir 
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um distanciamento de 10 m medidos a partir do limite exterior da galeria ripícola, para ambas as 
margens, onde está interdita a instalação de painéis fotovoltaicos, bem como qualquer mobilização 
do solo. 

d. Garantir um afastamento de 50 m de todas as componentes/infraestruturas do projeto para todos 
os elementos patrimoniais que vierem a ser identificados/confirmados no âmbito da prospeção e 
avaliação arqueológica solicitada nos Elementos a Apresentar em Fase Prévia ao 
Licenciamento, compatível com a sua conservação no decurso da obra. 

e. Garantir a não afetação da ocorrência OP 11 – Sepultura da Urra. A vegetação que envolve a 
sepultura só poderá ser removida de acordo com o determinado no Plano de Salvaguarda 
Patrimonial. 

f. Garantir a salvaguarda da integridade física e visual das OP. 17, 20 e 21. 

g. Garantir a salvaguarda da integridade física e visual permanente (durante a fase de obra e de 
exploração) das OP. 24 e 25 através da delimitação de uma área de proteção a propor com base 
nos limites estabelecidos para a área de sensibilidade arqueológica da OP 24. Interditar a passagem 
de maquinaria/veículos pesados afetos à obra ou de cabos enterrados em valas na área delimitada 
pelas OP. 24 e 25. 

h. Assegurar a salvaguarda da integridade física e visual da OP 19 – Ponte antiga de pedra sobre a 
Ribeira da Venda. 

i. Evitar a afetação do traçado da Via antiga - OP 25 – Ribeira da Venda 2, na sequência da delimitação 
desta ocorrência. 

j. Relocalizar os apoios das Linhas Elétricas a 30 kV e da Linha de Muito Alta Tensão a 400 kV que 
incidem sobre quercíneas de forma a evitar a afetação das mesmas. 

k. Retificar a localização dos apoios P25, 26, P27, P28 e P29 da nova linha, os quais devem alinhar-se 
com os apoios da linha existente, ou seja, os novos apoios e os existentes devem ficar num mesmo 
plano, devendo este ser perpendicular ao plano que contém a diretriz da linha, tendo em vista a 
proteção do enquadramento paisagístico e das perspetivas de contemplação dos elementos 
patrimoniais inventariados no PDM de Nisa (OP.s 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15).  

l. Assegurar, nas Área 1, 3 e 4, uma largura suficiente para acomodar a cortina arbóreo-arbustiva ao 
longo de toda a N532 e M1016, dado não ter sido assegurada largura suficiente para a sua 
implementação no âmbito do Plano de Integração Paisagística. 

m. Garantir a exclusão de área de painéis na face da elevação existente na Área 4 exposta à Praia Fluvial 
da Ribeira da Venda. 

n. Acomodar o conjunto de orientações previstas no Projeto de Integração Paisagística da Central 
Solar de Polvorão. 

2. Obter Declaração de Imprescindível Utilidade Pública referente ao abate de quercíneas em área de 
povoamento de sobreiro e/ou azinheira, caso não seja possível evitar o seu corte/arranque. 
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Elementos a Apresentar 

Previamente ao licenciamento 

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

1. Layout final do projeto (Central Fotovoltaica, Linha de Muito Alta Tensão a 400 kV e Linhas Elétricas a 
30 kV), demonstrando o cumprimento das Condicionantes n.º 1 e n.º 2. O layout final deve localizar-se 
dentro da área de implantação do projeto definida no EIA e respeitar a Planta de Condicionantes bem 
como as restantes condições impostas na presente decisão. Deve ser ainda acompanhada de 
cartografia compatível com a fase de projeto de execução e representação gráfica à escala adequada, 
sobre o orto e de forma translúcida, que evidencia o cumprimento das várias disposições das 
Condicionantes n.º 1 e n.º 2. 

2. Plano de Compensação das Quercíneas cujos abates forem eventualmente autorizados. 

3. Projeto de drenagem, a implementar após remoção do coberto vegetal e modelação do terreno, 
incluindo a rede hidrográfica natural a manter, o qual não deverá provocar o agravamento das 
condições de escoamento, tendo presente a capacidade de vazão da rede natural e ainda as 
caraterísticas dos ecossistemas a jusante do projeto. 

4. Plano de Salvaguarda Patrimonial com proposta de salvaguarda e valorização da ocorrência patrimonial 
– OP 11 – Sepultura da Urra, que inclua: 

a. Proposta metodológica, realizada por técnico de conservação e restauro, para: 

b. Eliminação da vegetação arbórea que cresce no interior da sepultura e existente na envolvente 

da mesma (até 5 metros a partir do limite da sepultura); 

c. Tratamento conservativo da sepultura. 

d. Proposta de vedação permanente de proteção da estrutura numa área de 5 m de diâmetro a partir 

do limite da estrutura. A vedação não deverá ser totalmente fechada, de modo a permitir a fruição 

deste elemento patrimonial; 

e. Sinalética da ocorrência patrimonial; 

f. Os trabalhos inerentes ao registo prévio (memória descritiva e registo fotográfico), à remoção 

/limpeza e registo devem ser realizados por arqueólogo. Dada a especificidade da intervenção, 

deve para o efeito ser submetido um Pedido de Autorização de Trabalhos Arqueológicos (PATA) 

autónomo; Após a remoção da vegetação arbórea/arbustiva existente no interior da sepultura, 

deve ser realizado registo arqueográfico e fotográfico da estrutura, e complementada a memória 

descritiva; 

g. Plano de monitorização periódica da ocorrência patrimonial que deve ainda incluir proposta de 

manutenção periódica das estruturas de vedação /sinalização; 

h. Faseamento / cronograma das distintas etapas de intervenção; 

i. No prazo máximo previsto no Regulamento de Trabalhos Arqueológicos (RTA) deve ser enviado à 

Tutela o Relatório Final de Trabalhos Arqueológicos, o qual deverá igualmente incluir um Relatório 

Final referente aos trabalhos de conservação realizados, da autoria do conservador /restaurador. 

5. Plano de Salvaguarda Patrimonial com proposta de salvaguarda da ocorrência patrimonial – OP 24 
– Ribeira da Venda 1, que inclua: 
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a. Proposta de vedação permanente numa área de 5 m de diâmetro a partir do limite exterior da zona 

definida como área de sensibilidade arqueológica (ASA). A vedação não deverá ser totalmente 

fechada, de modo a permitir a fruição deste elemento patrimonial; 

b. Plano de monitorização periódica da ocorrência patrimonial e dos trilhos da OP 25, registados no 

interior da ASA, que deve ainda incluir proposta de manutenção periódica das estruturas de 

vedação; 

c. Faseamento / cronograma das distintas etapas de intervenção. 

6. Resultados da prospeção arqueológica sistemática das áreas de projeto (CSF e LE) de acesso interdito e 
com visibilidade nula, incluindo a posição dos apoios no solo, das áreas destinadas aos novos acessos 
ou daqueles que são previstos melhorar, dos estaleiros e depósitos temporários, caso estes locais se 
encontrem fora das áreas já prospetadas sistematicamente; Em conformidade com os resultados, 
apresentar as Fichas da Caraterização das ocorrências patrimoniais identificadas, quadro síntese com a 
distância das ocorrências inventariadas relativamente às componentes de projeto e a avaliação de 
impactes (tendo em conta a implementação do Projeto e a real afetação provocada pela materialização 
das várias componentes de obra); Mediante os resultados obtidos deverão ser equacionadas as 
medidas de salvaguarda destinadas à preservação das ocorrências detetadas que possam sofrer 
afetação, as quais deverão ser previamente submetidas à análise e aprovação da Tutela do Património 
Cultural. 

7. Delimitação do traçado da Via antiga - OP 25 – Ribeira da Venda 2.. 

Em sede de licenciamento 

Devem ser apresentados à entidade licenciadora os seguintes elementos: 

8. Autorização para o abate das quercíneas previstas abater no âmbito do presente projeto. 

9. Autorização para o abate de povoamentos de eucalipto e de pinheiro bravo prematuros, de acordo com 
o previsto no Decreto-Lei n.º 173/88, de 17 de maio. 

10. Parecer prévio vinculativo da Câmara Municipal de Gavião para verificação do enquadramento do 
projeto no Plano Diretor Municipal. 

11. Parecer da Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP), no âmbito da servidão das vias existentes. 

12. Parecer da Águas do Vale do Tejo (AdVT) no âmbito da servidão da conduta de abastecimento de água. 

13. Parecer da Rede Elétrica Nacional (REN) no âmbito da servidão da Rede Nacional de Transporte de 
Eletricidade (RNT). 

14. Manifesto de abate, desmatação e circulação de madeiras e coníferas, conforme o previsto no Decreto-
Lei n.º 123/2015, de 3 de julho, na sua redação atual. 

15. Resultado da consulta aos Serviços Municipais de Proteção Civil de Gavião e Nisa para análise mais 
detalhada das condicionantes suscetíveis de serem afetadas pela implantação do projeto, e eventual 
atualização dos respetivos Planos Municipais de Emergência e Planos Municipais de Defesa da Floresta 
contra Incêndios. 

16. Plano de Emergência Interno da Instalação, identificando os riscos, procedimentos e ações para dar 
resposta a situações de emergência no interior da central que possam por em risco a segurança das 
populações vizinhas. 
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17. Parecer favorável da Entidade Regional da Reserva Agrícola do Alentejo (ERRAN-Alentejo), que ateste 
a conformidade do projeto perante o disposto no regime jurídico da RAN, publicado pelo Decreto-Lei 
nº 73/2009, de 31 de março, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 199/2015 de 16 de setembro 
e regulamentado pela Portaria nº 162/2011, de 18 de abril. 

Previamente ao início da execução da obra 

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

18. Informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo ESRI shapefile), designadamente 
com todas as componentes do projeto e os elementos patrimoniais inventariados. 

19. Plano de acessos e de localização do estaleiro principal. 

20. Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO) atualizado, que deverá integrar o Caderno de 
Encargos da Obra da CSF e da LE, todas as medidas referentes ao Património, bem como a Carta de 
Condicionantes a qual deve incluir também todas as áreas a salvaguardar, com a implantação e 
identificação de todas as ocorrências patrimoniais inventariadas; na fase obra a Carta de 
Condicionantes patrimoniais deve ser facultada a cada empreiteiro. 

21. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Central Solar, revisto de acordo com as seguintes 
orientações: 

i. Deve constituir-se como um Projeto de Execução com todas as peças escritas e desenhadas 
necessárias. Deve constar, como peças escritas, a Memória Descritiva e Justificativa, Caderno 
de Encargos, Mapa de Quantidades e Plano e Cronograma de Manutenção e como peças 
desenhadas, o Plano Geral, o Plano de Plantação e o Plano de assim como o Plano de Gestão 
da Estrutura Verde para a fase de exploração por um período mínimo de 10 anos. 

ii. Deve ser elaborado, preferencialmente, por uma equipa multidisciplinar que integre 
especialistas em paisagem, fitossociologia, engenharia natural e em biologia, entre outros, a 
identificar no projeto. 

iii. Deve considerar as orientações de Cancela d’Abreu para a gestão das unidades de Paisagem 
que deverão ser integradas na conceção e definição mais integrada da proposta de integração, 
devendo a sua aplicação/materialização ser devidamente demonstrada. A abordagem 
concetual não deve contemplar abordagens/composições artificiais que não traduzem ou 
mimetizam a paisagem característica da região. 

iv. As questões de segurança devem ser observadas quer quanto às densidades quer quanto aos 
espaçamentos entre copas e distância entre maciços a criar de modo a garantir 
descontinuidade do material (vegetal) combustível. 

v. Definir/delimitar graficamente “faixas de gestão de combustível” referidas no plano  
vi. Apresentação de relatório anual de acompanhamento da implementação do PIP durante a sua 

implementação e durante 3 anos após a sua implementação. O mesmo deve suportar-se, 
sobretudo, num registo fotográfico, com elevada resolução/definição, devendo para tal ser 
estabelecido um conjunto de pontos/locais, estrategicamente colocados, para a recolha de 
imagens que ilustrem adequadamente as situações. O registo deve fazer-se sempre a partir 
desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta entre os diversos 
registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. O 
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referido registo de imagem deve fazer-se sempre acompanhar de um ponto de situação à data 
e de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção dos problemas 

detetados. 

vii. A Estrutura Verde (EV) proposta deve ainda observar as seguintes orientações mais específicas: 

 Deve ser definida uma largura para a faixa na qual será constituída uma cortina arbóreo-
arbustiva em todo o perímetro das áreas 1, 3 e 4, que deve também ser marcada sobre o 
orto. 

 A faixa da cortina arbóreo-arbustiva perimetral deve identificar e distinguir, claramente e 
graficamente, a vegetação a preservar da proposta, sendo que, a vegetação a preservar, 
para além da do género Quercus e de outras que possam estar presentes (pinheiro-bravo, 
pinheiro manso e outras), inclui também as espécies de eucalipto que, neste último caso, 
serão, gradualmente/progressivamente, substituídas de acordo com um período a propor. 
Para a apresentação da largura da referida faixa de vegetação e da vegetação a manter 
deve ser apresentada graficamente sobre uma imagem do orto em adenda. 

 Na faixa proposta devem ser preservadas numa primeira fase todas as árvores existentes, 
destacando-se as situações mais críticas que carecem de maior rigor de tratamento: 
extensão da Área 1 e Área 4 adjacente à N532 e Praia Fluvial da Ribeira da Venda, a 300 m 
da Área 4. 

 A cortina deve fazer-se em linhas descontínuas, compostas por duas ou três linhas paralelas 
entre si e interrompidas de forma alternada entre si. 

 Deve integrar todos os exemplares existentes de sobreiros e azinheiras de porte relevante 
que não apresentem deficientes condições fitossanitárias, ou isolados, devendo ser criado 
um buffer em torno dos mesmos. 

 Salvaguardar o enquadramento paisagístico e das perspetivas de contemplação do 
elemento patrimonial OP 19 (classificado IIP) e dos elementos patrimoniais inventariados 
no PDM de Gavião – OP 17, 21, 23, e 25, bem como da zona definida pela área de 
sensibilidade arqueológica da OP 24. 

 Delimitar um buffer em torno das linhas de água/escorrência preferencial/barrancos 
(Sistema Húmido) que deve ter representação gráfica sobre imagem de orto atualizado e 
cuja largura deverá ser proposta. O buffer deve ter em consideração, no mínimo, a largura 
da zona húmida do talvegue existente, dentro do qual, deve ser preservada a vegetação 
existente, a identificar e a constar no plano de plantação, assim como a vegetação a propor 
de modo a reforçar e a consolidar em termos ecológicos e paisagísticos a rede de drenagem, 
ao nível da conservação do solo e da água. 

 As áreas de maior declive, a identificar graficamente em cartografia, destacando-se a Área 
4, com base no levantamento topográfico para a execução da central, devem ser protegidas 
através da preservação da vegetação existente e, eventualmente, a reforçar com 
plantações e sementeiras, reforçadas em densidade. Complementarmente, sobretudo, 
deverão ser consideradas medidas de Engenharia Natural e outras adequadas ao controle 
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e redução da erosão, sobretudo, se na Fase Prévia à Obra se se detetarem já sinais de 
erosão. 

 Deverão ser contempladas todas as ligações possíveis e potenciais entre Sistema Húmido e 
Sistema Seco, destacando-se a Área 4. 

 As áreas que se encontrem em regeneração natural devem ser consideradas na proposta e 
as espécies em presença devem ser identificadas e caracterizadas. A regeneração natural 
não contempla deixar o terreno em solo nu. 

 A composição de espécies, a distribuição espacial e a estrutura dos módulos 
arbóreo/arbustivos e arbustivos deve ter em consideração: cingir-se a espécies autóctones; 
observar quer as formações fitossociológicas em presença; as características 
edafoclimáticas dos locais a considerar e ecológicas específicas como as linhas de água ou 
charcas temporárias. 

 Os módulos de plantação a considerar devem ter: discriminadas e identificadas todas as 
espécies; maior largura; o sentido da sua repetição (longitudinal e transversal) e as 
unidades da grelha devem constar referidas em unidade de “metro”. 

 Todo o material vegetal a plantar – herbáceas, arbustos e árvores - deverá ser 
acompanhado de certificados de origem e deverá apresentar-se em boas condições 
fitossanitárias e bem conformado, sem podas ou cortes que tenham danificado a sua 
arquitetura, forma e copa. As dimensões dos exemplares a plantar deverão apresentar 
portes médios já significativos, quer em altura quer em dap/pap, que deverão ser referidos, 
sobretudo, para as situações mais críticas. A sua origem deverá ser local. 

 Proposta de sementeiras para toda a área de intervenção, incluindo as zonas de clareira, 
sobretudo, se houver o objetivo de permitir o pastoreio. As espécies a considerar podem 
ser as habitualmente existentes nos prados da região, ou, em alternativa, com recurso a 
“Pastagens Semeadas Biodiversas” no sentido de evitar o recurso à aplicação de adubos, 
de promover maior retenção e infiltração de água e do combate à desertificação e proteção 
do solo vivo, simultaneamente, beneficiadora dos habitats paras as espécies de avifauna e 
outras existentes e potenciais. As sementeiras devem ter expresso as densidades. 

 Deverão ser equacionados, eventuais, transplantes de exemplares presentes e passíveis de 
tal operação devendo ser discriminadas detalhadamente as “medidas preparatórias” das 
quais depende maior grau de sucesso das mesmas. 

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

 Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, 
paliçadas - no que diz respeito, por um lado, ao acesso – pisoteio, veículos – e, por outro, à 
herbivoria, nos locais a recuperar e mais sensíveis de forma a permitir a recuperação e a 
instalação da vegetação natural. 
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22. Plano de Controle de Erosão (PCE) de acordo com as seguintes orientações: 

i. Produção de cartografia de declives com base no levantamento topográfico e suscetibilidade 

dos solos à erosão; 

ii. Recurso a técnicas de Engenharia Natural e manutenção do estrato arbustivo em locais 

estratégicos, a identificar, focado, sobretudo, nas áreas de maior declive; 

iii. Ter em consideração os sentidos de drenagem preferencial dominantes em cada área; 

iv. Uma abordagem mais integral para a Área 4 que considere toda a sua área; 

v. Plano de Monitorização ou de Acompanhamento; 

vi. Apresentação de relatórios associado quer à implementação quer ao acompanhamento 

devendo ser propostos os intervalos de tempo para a sua apresentação. 

23. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, incluindo cartografia atualizada com o 
levantamento georreferenciado das áreas onde se registe a presença de espécies vegetais exóticas 
invasoras, assim como a sua quantificação, a caracterização das espécies em presença e as 
metodologias a aplicar no controle específico e gestão de cada uma das espécies ocorrentes. As áreas 
a abranger são relativas a todas as áreas de implantação de painéis e às faixas de proteção legal de 
todas as linhas elétricas aéreas associadas. O plano deve definir as ações a realizar para as fases de 
construção e exploração e deve incluir um programa de monitorização para a fase de exploração. 

24. Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Proteção Legal das Linhas, a 30 e a 400kV (PGRFPLL), 
constituído pelos seguintes elementos: 

i. Cartografia com a localização das áreas onde se registe regeneração natural com vista à sua 

preservação e proteção; 

ii. Identificação e delimitação cartográfica de áreas passíveis de serem reconvertidas através da 

plantação de espécies autóctones; 

iii. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação edafoclimática/ecológica no 

que se refere aos locais de plantação como por exemplo linhas de água permanentes ou de 

escorrência preferencial; 

iv. Plano de Manutenção. 

Até ao final da execução da obra  

Apresentar à Autoridade de AIA, para apreciação e pronúncia, os seguintes elementos: 

25. Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI), considerando as seguintes orientações. 

i. Todas as áreas afetadas, não sujeitas ao Projeto de Integração Paisagística da Central Solar 

Fotovoltaica de Polvorão, deverão ser recuperadas procedendo-se à criação de condições para 

a regeneração natural da vegetação; 

ii. Representação em cartografia (orto) das áreas afetadas temporariamente, a escala adequada; 

iii. Cada área deve estar devidamente identificada e caracterizada quanto ao uso/ocupação que 

tiveram durante a Fase de Construção; 

iv. A recuperação deve incluir operações de limpeza de resíduos, remoção de todos os materiais 

alóctones, remoção completa em profundidade das camadas dos pavimentos dos 

caminhos/acessos existentes e desativar, descompactação do solo, regularização/modelação 

do terreno, de forma tão naturalizada quanto possível e o seu revestimento com as terras 
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vivas/vegetais; 

v. A cada área cartografada graficamente devem ser associadas o conjunto de operações/ações 

a aplicar; 

vi. No caso de haver recurso a plantações ou sementeiras apenas deverão ser consideradas 

espécies autóctones e todos os exemplares a plantar devem apresentar-se bem conformados 

e em boas condições fitossanitárias; 

vii. Deverão ser previstas medidas dissuasoras e/ou de proteção temporária – vedações, paliçadas 

- no que diz respeito ao acesso – pisoteio, veículos e herbivoria - nos locais a recuperar e mais 

sensíveis, de forma a permitir a recuperação e a instalação da vegetação natural. 
26. Relatório de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente apoiado em 

registo fotográfico, o qual também deve focar as medidas relacionadas com a Paisagem. Para 
elaboração dos diversos relatórios de acompanhamento de obra, deve ser estabelecido um conjunto 
de pontos/locais estrategicamente colocados para a recolha de imagens que ilustrem as situações e 
avanços de obra das mais diversas componentes do projeto (antes, durante e final). O registo deve 
fazer-se sempre a partir desses “pontos de referência” de forma a permitir a comparação direta dos 
diversos registos e deve permitir visualizar não só o local concreto da obra assim como a envolvente. 

  

Medidas de minimização 

Todas as medidas de minimização dirigidas às fases prévias e de execução da obra devem constar de um 
Plano de Gestão Ambiental de Obra, a desenvolver pelo empreiteiro. 

O Plano de Gestão Ambiental de Obra deve ser integrado no respetivo caderno de encargos da empreitada 
e nos contratos de adjudicação que venham a ser produzidos pelo proponente, para a execução do projeto. 

A Autoridade de AIA deve ser previamente informada do início e término das fases de construção e de 
exploração do projeto, bem como do respetivo cronograma da obra, de forma a possibilitar o desempenho 
das suas competências em matéria de pós-avaliação.  

De acordo com o artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual, devem 
ser realizadas auditorias por verificadores qualificados pela APA. A realização de auditorias deve ter em 
consideração o documento “Termos e condições para a realização das Auditorias de Pós-Avaliação”, 
disponível no portal da APA. Os respetivos Relatórios de Auditoria devem seguir o modelo publicado no 
portal da APA e ser remetidos pelo proponente à Autoridade de AIA no prazo de 15 dias úteis após a sua 
apresentação pelo verificador. 

Medidas a introduzir no Projeto 

1. Aplicar, na edificação de infraestruturas, a legislação em vigor referente ao seu dimensionamento 
sísmico, nomeadamente o Anexo Nacional do Eurocódigo 8. 

2. Dotar a vedação dos recintos da central fotovoltaica de passagens para a fauna de pequeno/médio 
porte, com as medidas de 20 x 20 cm. Estas passagens são um complemento às passagens hidráulicas 
existentes e previstas, as quais funcionam em geral como locais preferenciais de passagem de fauna, 
e deverão ser localizadas de 50 em 50 metros, ao longo das vedações a construir. 
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3. Garantir que a vedação perimetral a instalar nas várias áreas que compõem a central solar fotovoltaica 
não será dotada de arame farpado na última fiada. 

4. Assegurar que a vedação da área da Central Solar não inviabiliza o livre escoamento das águas 
precipitadas. 

5. Apresentar soluções para os materiais inertes a utilizar nos acessos internos definitivos, sobretudo, 
para a camada de desgaste e na cobertura do solo no caso da Subestação. Os materiais a utilizar devem 
observar as seguintes condições: não serem excessivamente refletores de luz, como saibros ou 
tonalidades brancas, devendo assim contemplar materiais com tonalidades próximas do existente ou 
tendencialmente neutras e deverão oferecer níveis significativos de baixa libertação de poeiras 
durante a Fase de Exploração. 

6. A iluminação exterior da subestação ou a prevista para outras situações não deve ser geradora de 
poluição luminosa, devendo acautelar todas as situações que conduzam a um excesso de iluminação 
artificial, com vista a minimizar a poluição luminosa. Todo o equipamento a utilizar no exterior deve 
assegurar a existência de difusores de vidro plano e fonte de luz oculta, para que o feixe de luz se faça 
segundo a vertical. 

Linha Elétrica de Ligação a 30 kV 

7. Adotar as medidas normalizadas pela EDP de antipouso e antinidificação. 

8. Adotar as medidas de antipouso e antinidificação específicas para a cegonha-branca. 

9. Assegurar a redução dos planos de colisão para o menor número possível (p. ex. armações em pórtico, 
esteira horizontal ou outras que se venham a considerar, evitando as armações em galhardete), ou 
recurso a tecnologias que aumentem a visibilidade dos cabos (p. ex. spacer cable, tree wire, cabo 
torçada, cabo coberto), sendo nesse caso dispensada a sinalização da linha. 

10. Garantir a sinalização de toda a extensão da linha, para prevenção do risco de colisão com aves, dos 
condutores em toda a extensão do vão, através da instalação de sinalizadores, sendo que o 
afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser superior a 5m (d=5m) (ou 
seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 10 em 10 metros, alternadamente em condutor). A 
sinalização deve ser feita com instalação de dispositivos do tipo Fireflies. 

11. Garantir a colocação do seccionador em posição vertical ou invertida, por baixo do topo do poste a 
uma distância mínima de 35 cm. 

12. Evitar a utilização de condutores nus sobre isoladores rígidos, exceto nos isoladores para reenvio de 
arcos. 

13. Evitar elementos em tensão por cima do topo do poste ou das travessas sem proteção. 

14. Colocar isolamento dos condutores junto das cadeias de amarração a uma distância mínima de 70 cm, 
recorrendo a cabo coberto, mangas de silicone ou outras soluções de isolamento adequadas à 
situação. 

15. Instalar os arcos dos condutores abaixo do plano da travessa e a uma distância inferior a 70 cm. Em 
situações em que é necessária a passagem do arco acima do plano da travessa, deverão ser cobertos 
em toda a sua extensão, através de soluções de cobertura dos elementos em tensão mais adequadas 
à situação. Quando instalados abaixo do plano da travessa e a uma distância não inferior a 70 cm dessa 
travessa, poderão ser constituídos em cabo nu. 
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16. Revestir numa extensão de 70 cm os condutores e os respetivos arcos da linha principal e derivada(s), 
nos apoios de derivação, através das soluções de cobertura dos elementos em tensão mais adequadas. 
Os 70 cm devem ser contados a partir dos isoladores adjacentes às pinças de amarração. 

17. Garantir a cobertura dos condutores e arcos existentes, nas mesmas distâncias acima descritas, nos 
postos de transformação aéreos e transições aéreo-subterrâneas. 

Linha de Muito Alta Tensão a 400 KV 

18. Adotar uma tipologia de linha que reduza o n.º de planos de colisão (p. ex. MTG ou Q para circuito 
simples, ou YDR, para duplo circuito), se tecnicamente possível. 

19. Garantir que os cabos de guarda são sinalizados em toda a extensão do vão, através da instalação de 
sinalizadores, sendo que o afastamento aparente entre cada dispositivo de sinalização não deverá ser 
superior a 10 m (d=10m) (ou seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 20 em 20 metros, 
alternadamente em cada cabo de guarda). 

20. Garantir que a sinalização é feita por instalação de espirais de sinalização-dupla de cor branca ou 
amarela/vermelha/laranja, alternando as referidas cores. 

21. Garantir que entre os apoios 1 ao 12 e 26 ao 38, a sinalização é feita com BFD (Bird Flight Diverters) 
dinâmicos do tipo Firefly Rotativos. 

22. Assegurar que em linhas dentro da área de nidificação de cegonha-branca são instalados dispositivos 
antipouso e antinidificação. 

Medidas para a fase prévia ao início da execução da obra 

23. Comunicar o início dos trabalhos à Autoridade de AIA bem como às Câmaras Municipais e Juntas de 
Freguesias abrangidas pelo projeto e às entidades envolvidas em operações de socorro e de proteção 
civil. 

24. Remeter ao Estado Maior da Força Aérea (EMFA), o projeto de execução, com a indicação das 
coordenadas de implantação e altitudes máximas de cada apoio das linhas de transporte de energia. 

25. Divulgar o programa de execução das obras e o plano geral de gestão ambiental às populações 
interessadas, designadamente, as populações mais próximas, mediante divulgação em locais públicos, 
nomeadamente nas Juntas de Freguesia e nas Câmaras Municipais. A informação disponibilizada deve 
incluir o objetivo, a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, as medidas de gestão 
ambiental, respetiva calendarização e eventuais afetações à população, designadamente a afetação 
temporária das acessibilidades. 

26. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para a receção de reclamações, sugestões 
e/ou pedidos de informação sobre o projeto. Este mecanismo deve contemplar pontos de 
atendimento telefónico e contato por correio eletrónico e devem estar afixados, pelo menos, à entrada 
do estaleiro e em cada frente de obra. 

27. Definir e adotar medidas que visem minimizar a afetação da mobilidade da população (quer rodoviária, 
quer pedonal) e da acessibilidade a áreas residenciais e outras áreas sociais adjacentes à obra. 

28. Identificar e implementar, em colaboração com as autarquias locais, as alternativas de percurso e 
acesso à obra que venham a verificar-se necessários, de modo a evitar, tanto quanto possível, o 
atravessamento de povoações, durante toda a fase de construção. 
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29. Delimitar a vegetação a proteger, recorrendo a fitas sinalizadoras, de forma a evitar a destruição da 
mesma durante a fase de construção. O balizamento do arvoredo a proteger deverá salvaguardar, no 
mínimo, o dobro da projeção do raio da copa (com um mínimo de 4 m) dos exemplares arbóreos 
limítrofes. As árvores existentes na proximidade da área de intervenção do projeto deverão ser, no 
mínimo, identificadas com cintas de modo a não serem afetadas pelas movimentações de máquinas e 
de viaturas ou outras ações no decorrer da obra. 

30. Limitar às áreas estritamente necessárias a remoção do coberto vegetal, a movimentação de terras, a 
circulação e o parqueamento de máquinas e de veículos, através do balizamento das zonas que serão 
sujeitas a intervenções. 

31. Balizar com uma vedação as espécies RELAPE presentes na área de intervenção do projeto, 
salvaguardando um raio de 20 m de forma a evitar a sua afetação. 

32. Interditar a passagem de maquinaria/veículos pesados afetos à obra na área de sensibilidade 
arqueológica da OP 17 – Alto das Bicas. 

33. Interditar a passagem de maquinaria/veículos pesados afetos à obra na área da OP 21 – Ribeira da 

Cabeça. 

34. Promover ações de formação/sensibilização aos trabalhadores envolvidos na execução da 
obra, relativamente às ações suscetíveis de causar impactes ambientais e às medidas de minimização 
a implementar, designadamente normas e cuidados a ter no decurso dos trabalhos (incluído no Plano 
de Gestão Ambiental da Obra) Este ação deve abranger os valores patrimoniais em presença e s 
medidas cautelares estabelecidas para os mesmos no decurso de construção. Esta ação deve incluir a 
informação da interdição da passagem de maquinaria /veículos pesados afetos à obra na OP 25 e nas 
áreas de sensibilidade arqueológica definidas da OP 17 e OP 24. 

35. Sinalizar e vedar permanentemente todas as ocorrências patrimoniais identificadas na Planta de 
Condicionamentos ou outras que venham a ser identificadas durante os trabalhos de prospeção da 
fase precedente, situadas a menos de 20 m da frente de obra, de modo a evitar a passagem de 
maquinaria e pessoal afeto à obra, sendo estabelecida uma área de proteção com cerca de 10 metros 
em torno do limite da ocorrência. Caso se verifique a existência de ocorrências patrimoniais a menos 
de 25 m, estas deverão ser vedadas com recurso a painéis. Deverá proceder-se à manutenção e 
vigilância das sinalizações /balizamentos, até ao final das obras, incluindo, na fase final (em que já não 
existe mobilização de sedimentos), as operações de desmonte de pargas e, mesmo, durante os 
trabalhos de recuperação e de integração paisagística. 

36. Garantir para a OP 11 – Sepultura da Urra: 

a. A sinalização e vedação com material de alta visibilidade implantada a dez metros dos limites 
físicos da estrutura; 

b. Que antes da conclusão das obras são implementadas as ações de conservação / salvaguarda / 
proteção /sinalização e vedação, de acordo com o faseamento / cronograma proposto no Plano 
de Salvaguarda Patrimonial (PSP) previsto apresentar em fase prévia ao Licenciamento. 

37. Garantir para a OP 24 – Ribeira da Venda 1: 

a. A sinalização e vedação com material de alta visibilidade, implantada a 10 metros do limite 
exterior da zona definida como área de sensibilidade arqueológica; 
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b. Elaboração de memória descritiva com descrição das características morfo-funcionais, estado de 
conservação, bem como registo gráfico e fotográfico, e levantamentos topográficos, incluindo 
perfis e alçados, georreferenciados; 

c. Antes da conclusão das obras devem ser implementadas as ações de salvaguarda / proteção 
/vedação permanente, de acordo com o faseamento / cronograma proposto no Plano de 
Salvaguarda Patrimonial (PSP). 

38. Garantir para a OP 25 – Ribeira da Venda 2: 

a. A sinalização e vedação com material de alta visibilidade implantada a 10 metros dos limites 
físicos das áreas do afloramento onde se registaram os trilhos; 

b. Elaboração de memória descritiva com descrição das características morfo-funcionais, estado de 
conservação, bem como registo gráfico e fotográfico, e levantamentos topográficos, incluindo 
perfis e alçados, georreferenciados. 

39. Reprospeção da área da OP 2 – Barroqueira, em fase anterior aos trabalhos de construção (desmatação 
e implantação dos apoios da linha elétrica) e acompanhamento permanente dos trabalhos dos apoios 
da LE. 

40. Implementação do Plano de acessibilidades no qual deverá constar a interdição de movimentação de 
maquinaria afeta à obra nas zonas definidas para as OP.s 17, 19,21, 23, 24 e 25 dos percursos de obra. 

41. Estabelecer, em todas as áreas sujeitas a intervenção, incluindo as dos corredores/faixas de 
proteção/servidão legal das linhas elétricas aéreas, e antes do início de qualquer atividade relacionada 
com a obra, os limites para além do quais não deve haver lugar a qualquer perturbação, quer pelas 
máquinas quer por eventuais depósitos de terras e/ou outros materiais. No caso da circulação de 
veículos, e máquinas, deve a mesma realizar-se de forma controlada, fundamentalmente, dentro de 
corredores balizados, que devem corresponder aos que irão constituir a rede final/definitiva de 
caminhos a usar na Fase de Exploração, de forma a não haver compactação de solos de forma 
indiscriminada. Consequentemente, os referidos limites devem ser claramente balizados, e não 
meramente sinalizados, antes do início da obra, devendo permanecer em todo o perímetro, durante a 
execução da mesma. 

42. Balizar devidamente, e não apenas sinalizar, todos os exemplares arbóreos, com particular destaque 
para o género Quercus quando próximos de áreas intervencionadas. A balizagem, enquanto medida 
preventiva e de proteção, deve ser realizada, no mínimo, na linha circular de projeção horizontal da 
copa, sobre o terreno, do exemplar arbóreo em causa, em todo o seu perímetro ou, no mínimo, na 
extensão voltada para o lado da intervenção. 

43. Privilegiar, sempre que possível, a contratação e requalificação de mão-de-obra local e o fornecimento 
de bens e serviços preferencialmente locais. 

Medidas para a fase de execução da obra 

44. Assegurar a implementação de boas práticas de modo a que sejam apenas intervencionadas as áreas 
estritamente necessárias à execução dos trabalhos. 

45. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro. 

46. Assegurar a execução/implementação coordenada do Projeto de Integração Paisagística da Central 
Fotovoltaica de Margalha, do Plano de Controle de Erosão, do Plano de Gestão e Controlo de Espécies 
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Exóticas Invasoras e do Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Proteção Legal das Linhas 
Elétricas Aéreas. A implementação dos referidos planos e projetos deve ser acompanhada pelos 
especialistas que procederam à sua elaboração, devendo estes estar reconhecidos nos referidos 
planos, em todas as fases de desenvolvimento da obra e exploração. 

47. No planeamento, deve ter-se especial cuidado com os acessos para reduzir a afetação de áreas 
cultivadas. Deve dar-se preferência ao uso de caminhos já existentes que possam ficar afetos à 
exploração; 

48. O(s) estaleiro(s) deverão ser organizado(s) nas seguintes áreas:  

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

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

 Armazenamento de materiais poluentes (óleos, lubrificantes, combustíveis): esta zona deverá ser 
devidamente dimensionada, impermeabilizada e coberta de forma a evitar transbordamentos e 
que, em caso de derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes (deverá possuir 
um sistema de drenagem para uma bacia de retenção estanque);  

 Parqueamento de viaturas e equipamentos. 

49. O(s) estaleiro(s) deverão possuir instalações sanitárias amovíveis. Em alternativa, caso os contentores 
que servirão as equipas técnicas possuam instalações sanitárias, as águas residuais deverão drenar 
para uma fossa séptica estanque, a qual terá de ser esvaziada sempre que necessário por entidade 
licenciada para o feito. 

50. A área de estaleiro deverá ser vedada com barreiras de proteção e devem ser colocadas placas de aviso 
das regras de segurança a observar, bem como a calendarização das obras. A vedação restringirá os 
impactes do seu normal funcionamento e evitará que a movimentação de máquinas cause estragos 
fora da área definida. Por razões de segurança, o acesso de pessoal não afeto à empreitada deve ser 
evitado ou se possível interditado. 

51. A área do estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de manuseamento e 
armazenamento de substâncias poluentes. 

52. O(s) estaleiro(s) e as diferentes frentes de obra deverão estar equipados com todos os materiais e 
meios necessários que permitam responder em situações de incidentes/acidentes ambientais, 
nomeadamente derrames acidentais de substâncias poluentes. Deverão ser impermeabilizadas e com 
drenagem eficaz, de fácil acesso, de forma a facilitar a operação de trasfega de resíduos 

53. Realizar os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a exposição 
do solo desprovido de vegetação, sempre que possível, durante os períodos em que não é provável a 
ocorrência de precipitação intensa. 

54. Realizar as ações de desflorestação do centro para a periferia, de modo a fomentar a fuga dos animais 
para o meio circundante. 

55. Garantir que os trabalhos se restringem ao período diurno de dias úteis, e que sejam adotadas medidas 
de boa prática durante a obra. 
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56. Interditar a execução de trabalhos que causem perturbação à avifauna, nomeadamente a remoção de 
vegetação no período noturno e entre março e junho, período de reprodução da maioria das aves com 
estatuto de proteção potencialmente existentes na área de intervenção do projeto. 

57. Garantir que quando não for possível evitar o atravessamento de linhas de água, são estabelecidos 
locais de atravessamento preferenciais evitando a sua perturbação generalizada. 

58. Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. 

59. Proceder, nos locais onde ocorra a compactação dos solos, provocada pela abertura de acessos 
temporários e pela circulação de máquinas e viaturas, à adequada descompactação dos solos. 

60. Armazenar, caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, 
em locais que evitem a contaminação dos solos e das águas subterrâneas, por infiltração ou 
escoamento das águas pluviais, até esses materiais serem encaminhados para destino final adequado. 

61. Proceder à manutenção e revisão periódica de todas as máquinas e veículos afetos à obra, de forma a 
manter as normais condições de funcionamento. 

62. Assegurar, sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de 
linhas de água, que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e das condições de escoamento 
dessas linhas de água. 

63. Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos. 

64. Assegurar a drenagem da zona de armazenamento de produtos e do parque de estacionamento de 
viaturas para uma bacia de retenção, impermeabilizada e isolada da rede de drenagem natural, de 
forma a evitar que os derrames acidentais de óleos, combustíveis ou outros produtos perigosos 
contaminem os solos e as águas. Os efluentes aí armazenados deverão ser recolhidos por entidade 
habilitada para o encaminhamento a destino final adequado. 

65. Proceder, sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, à recolha do solo 
contaminado, se necessário com o auxílio de um produto absorvente adequado, e ao seu 
armazenamento e envio para destino final ou recolha por operador licenciado. 

66. Proceder, após conclusão dos trabalhos de construção, à desativação da área afeta aos trabalhos para 
a execução da obra, com a desmontagem dos estaleiros e remoção de todos os equipamentos, 
maquinaria de apoio, depósitos de materiais, entre outros. Proceder à recuperação de caminhos e vias 
utilizados como acesso aos locais em obra. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos 
hidráulicos de drenagem que possam ter sido afetados pelas obras de construção. Proceder ao 
restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente degradada, se aplicável, através do 
restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento dos 
solos. Proceder à recuperação paisagística dos locais de empréstimo de terras, caso se constate a 
necessidade de recurso a materiais provenientes do exterior da área de intervenção. 

67. Proceder ao acompanhamento arqueológico integral, permanente e presencial, de todas as operações 
que impliquem movimentação dos solos (desmatações, decapagens superficiais, preparação e 
regularização do terreno, escavações, terraplenagens, abertura de valas, depósitos e empréstimos de 
inertes) quer estas sejam feitas em fase de construção, quer nas fases preparatórias, como a instalação 
de estaleiros, abertura/alargamento de acessos; O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, 
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pelo que se houver mais que uma frente de obra a decorrer em simultâneo terá de se garantir o 
acompanhamento de todas as frentes. 

68. Efetuar a reprospeção arqueológica sistemática, após desmatação e antes do avanço das operações 
de decapagem e escavação, das áreas de incidência do projeto que apresentavam reduzida visibilidade, 
de forma a colmatar as lacunas de conhecimento, incluindo os caminhos de acesso, áreas de estaleiro, 
depósitos temporários e empréstimos de inertes e áreas a afetar pelos trabalhos. Os resultados 
obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de minimização 
complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre outras). 

69. Suspender a obra localmente, sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, ficando o 
arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à Tutela do Património Cultural as ocorrências, 
acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar sob a forma de um 
relatório preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente justificada, 
for considerada como inevitável, deverá ficar expressamente garantida a salvaguarda pelo registo da 
totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da escavação arqueológica integral. 

70. Compatibilizar a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais que possam ser 
detetados, de modo a garantir a sua salvaguarda, antes da adoção de qualquer medida de mitigação, 
de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual. Sempre que se venham a 
identificar ocorrências patrimoniais que justifiquem a sua salvaguarda, a planta de condicionamentos 
deverá ser atualizada. 

71. Conservar as ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento 
arqueológico da obra, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, in 

situ (mesmo que de forma passiva), de acordo com parecer prévio da Tutela, de tal forma que não se 
degrade o seu estado de conservação atual. Os achados móveis deverão ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

72. Garantir que o material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras a realizar 
em todas as áreas a intervencionar, é totalmente separado do restante material vegetal e levado a 
destino final adequado, devendo ser evitado o corte durante a época de produção e dispersão de 
sementes. A estilhagem, e o espalhamento desta, não podem ser considerados como ações a 
desenvolver. O seu transporte, a destino adequado, deve assegurar que não há risco de propagação 
das espécies em causa, pelo que deverão ser tomadas as medidas de acondicionamento adequadas a 
cada espécie de acordo com as orientações expressas no documento e na cartografia elaboradas com 
este fim. 

73. Efetuar as operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras 
e, consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, por corte raso, com corta-matos, e 
rechega do material cortado. Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as 
operações de desmatação deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na 
camada superficial do solo. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que 
possam ser utilizadas como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

74. Limitar os trabalhos de decapagem de solos deverão às áreas estritamente necessárias. As áreas 
adjacentes às áreas a intervencionar pelo Projeto, ainda que possam ser utilizadas como zonas de 
apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 
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75. Realizar a decapagem da terra viva/vegetal sempre no sentido de a máquina nunca circular sobre o 
terreno ainda não decapado. Ou seja, a sua progressão deve fazer-se sempre sobre o terreno já 
decapado. As áreas adjacentes às áreas a intervencionar pelo projeto, ainda que possam ser utilizadas 
como zonas de apoios, não devem ser desmatadas ou decapadas. 

76. A profundidade da decapagem da terra viva deverá corresponder à espessura da totalidade da terra 
vegetal, em toda a profundidade do horizonte local (Horizontes O e A) e não em função de uma 
profundidade pré-estabelecida, sobretudo, na área de implantação da Subestação. As operações de 
decapagem devem ser realizadas com recurso a balde liso e por camadas. A terra viva decapada deve 
ser segregada e permanecer sem mistura com quaisquer outros materiais inertes e terras de escavação 
de horizontes inferiores. 

77. Armazenar a terra viva/vegetal proveniente das operações de decapagem, possuidora do banco de 
sementes das espécies autóctones, em pargas. Estas deverão ter até 2 m de altura; devem ser 
colocadas próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em áreas 
planas e bem drenadas; e devem ser protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma 
sementeira de leguminosas e/ou da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos de 
duração e das condições atmosféricas. 

78. As terras de zonas onde tenha sido identificada a presença de espécies vegetais exóticas invasoras, 
devem ser objeto de cuidados especiais quanto ao seu armazenamento e eliminação devendo ser 
levadas a depósito definitivo devidamente acondicionadas. Devem ser totalmente separadas da 
restante terra viva/vegetal a reutilizar nas ações de recuperação e integração paisagística, não 
devendo por isso ser reutilizadas como terra vegetal em qualquer circunstância. A ser aplicada a 
inversão do perfil deve ser garantida a sua deposição no mínimo a 1 m de profundidade. 

79. Dar atenção especial à origem/proveniência, e condições de armazenamento, de todos materiais 
inertes para a construção dos acessos, ou terras de empréstimo se aplicável, não devendo ser 
provenientes em caso algum, de áreas ocupadas por espécies vegetais exóticas invasoras, para que as 
mesmas não alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

80. Realizar o planeamento dos trabalhos de forma a minimizar as movimentações de terras e a exposição 
dos solos nos períodos de maior pluviosidade ou de vento. 

81. Assegurar que a iluminação em Fase de Obra, incluindo os estaleiros, deve ser dirigida, o mais possível, 
segundo a vertical do lugar, e apenas sobre os locais que efetivamente seja exigida. 

82. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. 

83. Realizar as intervenções de corte, controlo da vegetação e trabalhos de montagem da própria linha, 
apenas no final do ciclo reprodutor da maioria dos grupos de fauna e flora (entre julho e dezembro). 

84. Assegurar que o Plano de Emergência interno da Central Solar se encontra elaborado e operacional 
quando da entrada em exploração da central fotovoltaica. 

Medidas para a Fase de Exploração 

85. Garantir as condições de acessibilidade e operação dos meios de socorro. 

86. Fornecer aos empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada, incluindo com a 
implantação de todos os elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que venham a 
ser identificados na fase de construção, devendo ser respeitada a interdição de movimentação de 
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maquinaria afeta à obra nas zonas definidas para as OP. 17, 19,21, 23, 24 e 25, sempre que se 
desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos. 

87. Assegurar o acompanhamento arqueológico sempre que ocorram trabalhos de manutenção que 
envolvam alterações que obriguem a revolvimentos do subsolo, circulação de maquinaria e pessoal 
afeto, nomeadamente em áreas anteriormente não afetadas pela construção das infraestruturas (e 
que não foram alvo de intervenção), devendo ser cumpridas as medidas de minimização previstas para 
a fase de construção, quando aplicáveis. 

88. As ações relativas à exploração da projeto, incluindo operações de manutenção de vegetação, deverão 
restringir-se às áreas já ocupadas;  

89. Realizar as intervenções de controlo da vegetação no final do ciclo reprodutor da fauna da maioria dos 
grupos de fauna e flora (entre julho e dezembro). 

90. Acompanhar a recuperação da vegetação da área de implantação da CSF. Caso se verifique uma 
deficiente recuperação da vegetação e/ou a existência de zonas erodidas, deverão ser implementadas 
medidas corretivas, nomeadamente a aplicação de hidrosementeiras. 

91. Proceder às operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das 
estruturas, em área impermeabilizada. 

92. Armazenar os óleos usados em recipientes adequados e estanques. Na eventualidade de um derrame 
acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias, deverá ser imediatamente removida a camada 
de solo afetada e o seu encaminhamento para local adequado. 

93. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações ou sugestões. Neste âmbito deve ainda ser assegurada a 
monitorização de possíveis queixas das populações e o devido acompanhamento.  

94. Garantir para a OP 11 – Sepultura da Urra: 

a. Monitorização periódica de acordo com o estabelecido no Plano de Salvaguarda Patrimonial; 

b. Manutenção periódica das estruturas de vedação /sinalização de acordo com o Plano de 
Salvaguarda; 

c. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção na LE e respetiva faixa de servidão que 
impliquem, corte de vegetação e revolvimentos do subsolo na proximidade da OP 11, tais ações 
devem ser realizadas com acompanhamento arqueológico. 

95. Garantir para a OP 24 – Ribeira da Venda 1: 

a. Monitorização periódica de acordo com o estabelecido no Plano de Salvaguarda Patrimonial; 

b. Manutenção periódica das estruturas de vedação de acordo com o Plano de Salvaguarda. 

96. Implementar o Plano de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica de Polvorão (PIP), o Plano 
de Gestão de Espécies Exóticas e Invasoras (PGEEI), o Plano de Controle de Erosão (PCE) e o Plano de 
Gestão e Reconversão da Faixa de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL). 

97. Apresentar os Relatórios de Acompanhamento dos planos por um período mínimo de 3 anos após a 
concretização efetiva de cada um deles. 
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Medidas para a Fase de Desativação 

98. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil do projeto e a dificuldade de prever as condições 
ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, deve ser apresentado à 
autoridade de AIA, no último ano de exploração do projeto, para apreciação e pronúncia, um plano de 
desativação pormenorizado, contemplando nomeadamente:  

 Solução final de requalificação da área de implantação do projeto, a qual deverá ser compatível 
com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então 
em vigor; 

 Memória descritiva dos trabalhos a executar para a selagem das captações de água 
subterrânea; 

 Ações de desmantelamento e obra a ter lugar;  

 Destino a dar a todos os elementos retirados;  

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

 Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

Este plano deve ainda prever o cumprimento das condições da presente decisão que sejam também 
aplicáveis às ações de desativação e requalificação a desenvolver, complementadas com o conhecimento e 
imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 

 

Medidas de Compensação 

1. Implementar o Plano de Compensação de Quercíneas aprovado. 

A compensação pelo abate de sobreiros e azinheiras isolados será calculada pela multiplicação de um 
fator de três vezes (3x), face ao número de árvores a abater e afetadas. Por sua vez, a compensação 
pelo abate de sobreiros e azinheiras em povoamento deverá processar-se nos termos do Decreto-Lei 
nº 169/2001, de 25 de maio, alterado pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de junho, pelo que se propõe 
a plantação em novas áreas numa razão de duas (2x) vezes a área a afetar pelo abate de quercíneas. 

2. Implementar o Plano de Salvaguarda Patrimonial para salvaguarda e valorização da ocorrência 
patrimonial – OP 11 – Sepultura da Urra , nos termos em que for aprovado. 

3. Implementar o Plano de Salvaguarda Patrimonial para salvaguarda da ocorrência patrimonial – OP 24 
– Ribeira da Venda 1, nos termos em que for aprovado. 

 

Programas de monitorização 

1. Implementar os Planos de monitorização para as componentes Flora e Vegetação e Avifauna 
constantes do Plano Geral de Gestão Ambiental, considerando o seguinte: 

a. No que diz respeito à prospeção da mortalidade da avifauna, deverá ser monitorizada pelo menos 

60% da Linha Elétrica, entre os apoios 1 e 12, e 26 e 38; 

b. A monitorização da avifauna, incluindo a da sua mortalidade, deverá compreender um ano de 
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situação de referência (anterior à construção – em curso), a fase de construção e 5 anos da fase 

de exploração. 

2. Implementar o Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos, de acordo com as seguintes 
orientações: 

a. Na fase de exploração e para efeitos de controlo do coberto vegetal da área da implantação da 
Central Solar, deverá ser monitorizada a regeneração da vegetação. O relatório a apresentar, neste 
âmbito, deverá incluir o registo fotográfico e integrar eventuais medidas adicionais, 
nomeadamente nova sementeira, caso o coberto vegetal autóctone não se encontre estabelecido 
ou apresente interferência de infestantes.  

b. A periodicidade deverá ser anual, durante os primeiros três anos. A partir deste período o relatório 
de monitorização poderá ser apresentado de três em três anos, podendo vir a ser alterada a 
periodicidade ou dispensada a sua apresentação, em função ao conhecimento que existir sobre a 
situação. 

3. Implementar o Plano de Monitorização do Ambiente Sonoro, nos seguintes termos: 

a. Local de amostragem - Ponto A (habitação Monte do Arneiro) a ≈250m do PT mais próximo e a 
2310m da LMAT; 

b. A periodicidade de monitorização deverá ser a seguinte: 

i. Se o início das obras ocorrer num período até dois anos em relação às medições realizadas 

para caracterização da situação atual (2020), estas poderão continuar a ser consideradas 

como a situação inicial; se tal não ocorrer e o período de desfasamento for superior a 2 

anos deverá ser realizada uma campanha de monitorização da situação preexistente 

antes do início de qualquer trabalho relativo à materialização física deste projeto; 

ii. Após o início das obras, com a implantação do estaleiro e o início do normal decurso das 

operações de construção; 

iii. Na fase de exploração deverão ser monitorizados os indicadores Ld, Le e Ln, de modo a 

permitir avaliar também o cumprimento do Critério de Incomodidade, além da 

verificação do cumprimento dos valores limites de exposição associados. 

iv. A duração das medições e considerando a diversidade de ações desenvolvidas, tanto 

durante a fase de construção como de exploração, assume-se uma monitorização efetiva 

mínima acumulada de 1 hora, em cada período e dia de medição, de forma a assegurar a 

representatividade dos diferentes regimes de emissão sonora. 

v. Os relatórios de monitorização deverão ser entregues à autoridade de AIA até 2 meses 

após a realização das campanhas de medição. 
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