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INTRODUÇÃO 

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

O proponente é a Amarguilha Unipessoal, Lda. 

 

• PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 28 de outubro a 10 de 
dezembro de 2020. 

 

• DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

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

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

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

• MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

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

- Afixação de Anúncios na CCDR-Alentejo e Câmaras Municipal de Gavião e 
Abrantes; 

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

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

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 6 exposições das seguintes 
entidades e particulares: 

• Estado Maior da Força Aérea 
• Turismo de Portugal 
• REN – Redes Energéticas Nacionais S.G.P.S. 
• ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável  
• Catarina Vidoeira 
• Joana Vidoeira 

O Estado Maior da Força Aérea informa que o projeto em questão não se encontra 
abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há 
inconveniente na sua concretização.  
 
Contudo, refere que a linha elétrica pode constituir um obstáculo aeronáutico, pelo 
que deve ser remetida 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 estar de acordo com as normas 
expressas no documento “Circular de 1nformaço Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, 
da ANAC. 
 
O Turismo de Portugal verifica que, num buffer de aproximadamente 3 000 m à 
área destinada à instalação da central solar fotovoltaica há registo de um 
Empreendimento Turístico (ET), designadamente de um estabelecimento de agro 
turismo (Herdade da Maxuqueira) com uma capacidade de 24 camas distribuídas por 
12 unidades de alojamento e de um estabelecimento de alojamento local (AL), com 
capacidade para 8 utentes, localizado na povoação de Vale de Bordalo.  
 
Verifica, ainda, que num buffer de 500 m à linha elétrica que lhe está associada, não 
há registo de qualquer alojamento turístico existente ou previsto. 
 
O EIA em apreciação refere ter sido considerado, para efeitos de avaliação de 
potenciais impactes, designadamente ao nível do descritor paisagem, também, um 
buffer de 3000m à área de instalação dos painéis solares, por considerar ser esse o 
limite a partir do qual a central solar fotovoltaica, a instalar, se torna impercetível. 
 
No entanto, verifica que quando é feita a caraterização do ambiente afetado pelo 
projeto, dentro da componente socio economia, designadamente quando é 
caraterizada a atividade turística, embora seja mencionada, de forma genérica, a 
importância do setor como motor de desenvolvimento económico e criação de 
emprego é referido que “No website do Turismo de Portugal, aplicação SIGTUR, não 
constam quaisquer negócios do turismo (empreendimentos turísticos, alojamento 
local, campos de golfe, marinas, Planos de Urbanização, Planos de Pormenor e 
Loteamentos com parecer favorável do Turismo de Portugal, etc.), na área de estudo 
e envolvente próxima.”  
 
Como tal, refere que essa informação deverá ser corrigida e acautelada no EIA. 
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Refere, ainda, que considerando que a paisagem, onde se desenvolve o projeto, é 
caracterizada pela presença de um relevo ondulado, na generalidade suave, com 
algumas aplanações e também algumas áreas mais acentuadas, e que as oito áreas 
de implantação da Central Solar Fotovoltaica serão localizadas numa zona de 
cumeada aplanada, importa acautelar eventuais impactes negativos sobre a atividade 
turística existente, acima identificada, bem como sobre a qualidade cénica da 
paisagem, a qual se assume, em termos gerais, como fundamental para o 
desenvolvimento da componente turística da região. 
 
Assim, considera fundamental que ao nível do descritor paisagem, quando é feita a 
análise da visibilidade dos painéis solares fotovoltaicos, seja considerada a oferta de 
alojamento turístico existente, bem como que sejam desenvolvidas medidas de 
minimização direcionadas para o descritor paisagem, tais como a eventual 
implementação de barreiras visuais naturais de forma integrada na paisagem, o 
controlo do ângulo de reflexão solar dos painéis em relação à orientação, altimetria 
e distância aos principais pontos de observação, ou outras que se mostrem 
adequadas à minimização do impacte visual resultante deste projeto. 
 
A REN informa que, como o projeto em análise interseta zonas de servidão da RNT, 
a empresa SINIAMBI em nome do promotor AKUOENERGY consultou a REN para a 
disponibilização de informações, recomendações e servidões existentes da RNTGN e 
da RNT na área de estudo do projeto. 
 
Informa, que a resposta disponibilizada e que consta no Volume III do EIA, mantém-
se atualizada, devendo a implementação daquele respeitar integralmente as 
distâncias de segurança indicadas. 
 
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. 
 
Refere, ainda, que não fica claro qual o número de sobreiros e azinheiras que na 
realidade serão afetados, pelo que se torna fundamental que seja feito um 
levantamento real no terreno que permita apresentar valores reais relativo ao 
número de árvores que vão verdadeiramente ser abatidas e as que devido à 
mobilização de solos resultantes das obras no terreno poderão ser seriamente 
afetadas a curto prazo. 
 
Assim, a ZERO considera que os aspetos atrás referidos carecem de aprofundamento 
em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 
 
Por último, refere que a tecnologia em causa 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.  

Catarina Vidoeira refere que não existe qualquer tipo de faixa de prevenção de 
incêndios florestais na zona em análise, visto estar rodeada na sua totalidade por 
floresta, cuja tipologia principal é o montado de sobro.  
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Considera que as áreas dedicadas à tipologia de projeto em estudo, são normalmente 
áreas sem qualquer tipo de vegetação à volta e cujo tipo de solo não tem qualquer 
proveito em termos de produção, o que não acontece naquela situação.  

Assim, manifesta-se contra o projeto em análise. 

Joana Vidoeira refere que a sua propriedade faz estrema com 2 campos de painéis 
solares da Central em estudo:    

- A Norte para onde está projetada a subestação e as infraestruturas 
condutoras de energia;  

 - A Este de outro campo de painéis.    

Refere que sendo toda a área constituída por floresta densa, maioritariamente 
ocupada por montado de sobro puro, pinheiros mansos, azinheiras e outras espécies 
de interesse florestal, questiona se o impacte ambiental naquele tipo de floresta 
protegida foi devidamente acautelado nos seguintes pontos:   

1. Aumento da temperatura ambiente local. Refere que aquela região tem sido 
vítima de violentos incêndios florestais ao longo dos anos. As temperaturas 
chegam a atingir 43 graus no verão e os períodos de seca têm sido agravados 
e cada vez mais longos. Qual a influência daquelas extensas áreas de campos 
de painéis solares nas zonas vizinhas? Existe algum estudo científico? 

 2. Proteção do montado de sobro. Refere que: 

• o sobreiro e o montado de sobro são espécies protegidas e um dos 
maiores valores naturais de Portugal.  

• o valor ecológico é reconhecido mundialmente e existem inúmeros 
estudos sobre a capacidade de retenção de CO2 durante o crescimento 
dos sobreiros e retido na cortiça.  

• constituem um dos ecossistemas mais importantes na conservação da 
biodiversidade sendo o habitat natural de cerca de 135 espécies de 
plantas e mais de 200 espécies de animais (aves, mamíferos, anfíbios 
e insetos). Considera um aliado de peso na luta contra as alterações 
climáticas. Refere, ainda, que o projeto não prevê faixas de contenção 
para a prevenção dos incêndios florestais.   

3. Localização e benefícios para o concelho. Segundo observação e leitura do 
EIA e de outros parques de painéis solares que existem e que estão projetados 
para o concelho e para os concelhos limítrofes, e também o conhecimento 
efetivo do concelho de Gavião e da Quinta da Margalha, considera que a zona 
em questão não será a mais apropriada para aquele tipo de projeto não só 
pelas razões evocadas anteriormente como também porque é essencialmente 
de natureza agraria e florestal. Com uma população de fracos recursos 
financeiros e envelhecida, cujas pequenas courelas estão em muitos casos 
abandonadas, considera que aquele tipo de instalação não vai favorecer em 
nada o bem-estar da população e os munícipes de Gavião. Refere, ainda, que 
é um concelho cuja maior riqueza é a população, a floresta e a paisagem.  
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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

Central Solar Fotovoltaica de Margalha 

 

  

 



MINISTËRIO DA DEFESA NACIONAL
FORÇA AÉREA

%_Ç 1.a..t_,

Em resposta

refira: O9.NflV.2O2OO11413 P.°:45120

Pan: Exmo. Senhor

Dr. Nuno Lacasta

Presidente do Conselho Diretivo da APA

Assunto: CONSULTA PÚBLICA “CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA DE

MARGALHA” - AIA 3351

(DI 60.310/20 IDP 109137)

Ref?: VI Oficio a° S05 1474-202010-DCOM.DCA, de 26 de outubro de 2020

. —-
&D

£

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

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

Margalha, e da respetiva linha eléuca associada, sitas na união de freguesias de Gavião e

Atalaia, freguesia de Margem, wncelho de Gavião, e na unifio de freguesias de Alvega e

Concavada, união de freguesias de So Facundo e Vale das Mós e freguesia do Pego, concelho

de Abrantes, cujo promotor é a empresa Amarguilha Unipessoal, Ua., encarrega-me S. Ex? o

Chefe do Estado-Maior da Força Aérea de informar que o projeto em questüo nâo se encanin

abrangido por qualquer Servidão de Unidades afetas à Força Aérea, pelo que não há

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

aeronáutico, pelo que deve ser remetida 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.

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

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

“Circular de 1nformaço Aeronáutica 10/2003 de 6 de maio”, da ANAC,

Com os melhores cumprimentos

((O CHEFE DO GABINETE

/
Rui José dos Santos P. P. de Freitas

Major-Gcoza1 PiloloAiador

Ai. da Força Aérea Portuguesa, ri’ 1 • A!fragde • 2614506 Amadora • PORTUGAL • Tel. 214712095 • Fax 214?13237 • &mai[: geraIemta p1
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V/ Refª.: S061474-202010-DCOM.DCA   N/ Refª: SAI/2020/24976/DVO/DEOT/FV 

V/Comunicação: 26.10.2020   Procº. 14.01.14/737 
Data: 23.11.2020 

 
 
 

 Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da  
                       “Central Solar Fotovoltaica da Margalha" – AIA 3351 
                       Promotor: Amarguilha Unipessoal Lda 
                                   

 
 
 
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2020/13487[DVO/DEOT/SG], 

bem como dos despachos que sobre a mesma recaíram. 

 

Com os melhores cumprimentos 

 

 

 

 

 

 

Fernanda Praça 

Diretora do Departamento de  
Ordenamento Turístico                                                                       

                                               
 

Em anexo: O mencionado 

 

 Exmo(a) Sr(a) 
Agência Portuguesa do Ambiente 
Rua da Murgueira, 9/9 A – Zambujal 
Ap. 7585 
2610-124   AMADORA 

 

 

ASSUNTO:  
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Informação de serviço n.º 2020.I.13487 [DVO/DEOT/SG] 
 
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “Central Solar 
Fotovoltaica da Margalha" – AIA 3351 
 
(Proc. n.º 14.01.14/737)   
 
Promotor: Amarguilha Unipessoal Lda 
 
Emite-se parecer favorável ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “Central Solar 
Fotovoltaica da Margalha", devendo ser acautelados os potenciais impactes negativos 
expectáveis sobre o alojamento turístico existente na envolvente próxima e adotadas medidas 
de minimização em conformidade ao nível do descritor paisagem, conforme parecer técnico 
que antecede. 
Comunique-se à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., via portal PARTICIPA. 
 
  
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
 

 
21.11.2020 
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Informação de serviço n.º INT/2020/13487 [DVO/DEOT/SG] 
Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “Central 
Solar Fotovoltaica da Margalha" – AIA 3351 
(Proc. n.º 14.01.14/737)   
Promotor: Amarguilha Unipessoal Lda 
________________________________________________________________ 
 

Considerando o teor da Informação de serviço que antecede, a qual conclui que devem ser 
acautelados os potenciais impactes negativos expectáveis sobre o alojamento turístico 
existente na envolvente próxima da Central Solar Fotovoltaica da Margalha, bem como 
adotadas medidas de minimização em conformidade ao nível do descritor paisagem, 
proponho comunicação do presente parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P., via 
portal PARTICIPA. 
 
 
A Diretora do Departamento  
de Ordenamento Turístico 

 
 
Fernanda Praça 
19.11.2020 
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Informação de serviço n.º INT/2020/13487 [DVO/DEOT/SG] 
19/11/2020 

Assunto: Consulta Pública do Estudo de Impacte Ambiental do Projeto da “Central Solar 
Fotovoltaica da Margalha" – AIA 3351 
(Proc. n.º 14.01.14/737)   

Promotor: Amarguilha Unipessoal Lda 
 

 

I – ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES 

A Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. (APA) vem comunicar ao Turismo de Portugal, I.P.(TdP), através 
de email - ofício n.º S061474-202010-DCOM.DCA, com o n.º de entrada neste Instituto ENT/2020/36092, 
de 28/10/2020, que se encontra a decorrer, entre 28 de outubro e 10 de dezembro, a consulta pública do 
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) do Projeto da “Central Solar Fotovoltaica da Margalha”. 

O presente parecer analisa o EIA mencionado em epígrafe, em fase de Projeto de Execução, tendo por 
base os elementos disponibilizados no Portal Participa. 

Não há, no TdP, antecedentes relativos ao Projeto em apreciação. 

 

II – DESCRIÇÃO e APRECIAÇÃO 

O EIA em apreciação incide sobre a Central Fotovoltaica da Margalha, que se pretende que venha a ter 
uma potência de ligação à rede de 120 MVA e uma potência instalada de 144 MWp, e respetiva Linha 
Elétrica associada (400 kV). 

A Central Solar Fotovoltaica localizar-se-á em parcelas de terreno descontínuas com uma área total de 
cerca de 329 ha, dos quais apenas 74,5 ha serão efetivamente ocupados por painéis solares, na freguesia 
de Margem e na União de Freguesias de Gavião e Atalaia, ambas no concelho de Gavião. Por sua vez, a 
Linha Elétrica, que terá como função ligar a Central Solar Fotovoltaica à Rede Nacional de Transporte, terá 
um comprimento total de cerca de 21 Km e desenvolver-se-á ao longo do concelho de Gavião (União de 
Freguesias de Gavião e Atalaia) e do concelho de Abrantes (União de Freguesias de Alvega e Concavada,  
União de Freguesias de São Facundo e Vale das Mós e Freguesia de Pego). 

Tendo como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente, a 
energia solar, a Central Solar Fotovoltaica da Margalha, cuja construção terá uma duração aproximada de 
10 a 12 meses e uma vida útil de funcionamento de 30 anos, enquadra-se nas linhas de desenvolvimento 
preconizadas pelo Governo, nomeadamente no que diz respeito à “Dinamização do Cluster das Energias 
Renováveis” e, consecutivamente, contribuirá para a persecução dos objetivos assumidos pelo Estado 
Português no âmbito do Protocolo de Quioto e dos acordos que lhe seguiram. 

Na sequência de consulta efetuada ao Sistema de Informação Geográfica do Turismo – SIGTUR 
(https://sigtur.turismodeportugal.pt)1  – verifica-se que, num buffer de aproximadamente 3 000 m à área 
destinada à instalação da central solar fotovoltaica há registo de 1 Empreendimento Turístico (ET), 
designadamente de um estabelecimento de agro-turismo (Herdade da Maxuqueira) com uma capacidade 
de 24 camas distribuídas por 12 unidades de alojamento e de 1 estabelecimento de alojamento local (AL), 
com capacidade para 8 utentes, localizado na povoação de Vale de Bordalo. Num buffer de 500 m à linha 
elétrica que lhe está associada, não há registo de qualquer alojamento turístico existente ou previsto. 
(Fig.1) 

 

 

 
1 Sistema de Informação Geográfica da oferta turística na web, a partir da qual poderá ser obtida informação 
georreferenciada sobre vários temas de negócio do turismo 
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Et Existentes Estabelecimentos AL 

Fig.1  – Oferta de Alojamento Turístico na área de intervenção do Projeto (central solar fotovoltaica - buffer de 3000m; 
linha elétrica – buffer e 500m) 

 

O EIA em apreciação refere ter sido considerado, para efeitos de avaliação de potenciais impactes, 
designadamente ao nível do descritor paisagem, também, um buffer de 3000m à área de instalação dos 
painéis solares, por considerar ser esse o limite a partir do qual a central solar fotovoltaica, a instalar, se 
torna impercetível. 

Verifica-se, contudo, que quando é feita a caraterização do ambiente afetado pelo projeto, dentro da 
componente socio economia, designadamente quando é caraterizada a atividade turística, embora seja 
mencionada, de forma genérica, a importância do setor como motor de desenvolvimento económico e 
criação de emprego é referido que “No website do Turismo de Portugal, aplicação SIGTUR, não constam 
quaisquer negócios do turismo (empreendimentos turísticos, alojamento local, campos de golfe, marinas, 
Planos de Urbanização, Planos de Pormenor e Loteamentos com parecer favorável do Turismo de Portugal, 
etc.), na área de estudo e envolvente próxima.”2 Conforme se pode verificar através da Fig.1, e já referido 
anteriormente, na envolvente próxima da área do projeto há oferta de alojamento turístico registada, 
situação que deve ser corrigida e acautelada no EIA. 

Considerando que a paisagem, onde se desenvolve o projeto, é caracterizada pela presença de um relevo 
ondulado, na generalidade suave, com algumas aplanações e também algumas áreas mais acentuadas, e 
que as oito áreas de implantação da Central Solar Fotovoltaica serão localizadas numa zona de cumeada 
aplanada, importa acautelar eventuais impactes negativos sobre a atividade turística existe, acima 
identificada, bem como sobre a qualidade cénica da paisagem, a qual se assume, em termos gerais, como 
fundamental para o desenvolvimento da componente turística da região. 

Para o efeito, considera-se fundamental que ao nível do descritor paisagem, quando é feita a análise da 
visibilidade  dos painéis solares fotovoltaicos, seja considerada a oferta de alojamento turístico existente, 
bem como que sejam desenvolvidas medidas de minimização direcionadas para o descritor paisagem, tais 
como a eventual implementação de barreiras visuais naturais de forma integrada na paisagem, o controlo 
do ângulo de reflexão solar dos painéis em relação à orientação, altimetria e distância aos principais pontos 

 
2 Relatório Síntese, página 280 
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de observação, ou outras que se mostrem adequadas à minimização do impacte visual resultante deste 
projeto. 

 

III - CONCLUSÃO 

Face ao exposto, e do ponto de vista do turismo, considera-se que devem ser acautelados potenciais 
impactes negativos sobre o alojamento turístico existente na envolvente próxima da Central Solar 
Fotovoltaica da Margalha, bem como adotadas medidas de minimização, ao nível do descritor paisagem, 
que minimizem potenciais impactes negativos sobre a atividade turística. 

Propõe a comunicação da presente informação de serviço à Agência Portuguesa do Ambiente, I.P. 

 

À consideração superior, 

 

19/11/2020

X Susana Grácio
Susana Grácio

Assinado por: SUSANA ISABEL MENDES DA SILVA GRÁCIO  
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Parecer relativo ao Estudo de Estudo de Impacte Ambiental da Central 
Solar Fotovoltaica de Margalha (120 MVA) e Linha Elétrica de Muito Alta 

Tensão (400 kV) 

 

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos 
disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo 
ao Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da Central Solar Fotovoltaica de Margalha (120 MVA) 
e Linha Elétrica de Muito Alta Tensão (400 kV).  

Enquadramento 

A Central Solar Fotovoltaica de Margalha, com uma área total de cerca de 329 hectares 
(ha), localizar-se-á na freguesia de Margem e na União de Freguesias de Gavião e Atalaia 
(ambas no concelho de Gavião, distrito de Portalegre). Da área total, cerca de 74,5 ha 
serão efetivamente ocupados com painéis solares. A Linha Elétrica de Muito Alta Tensão 
(400 kV), com um comprimento total de cerca de 21 Km. 

Análise das principais questões críticas 

O Estudo de Impacte Ambiental mereceu uma análise atenta por parte da ZERO, pelo que 
sobre o mesmo há a tecer as seguintes considerações: 

Ponto um – É referido no estudo que a área da Central Solar Fotovoltaica de Margalha é 
dominada por eucaliptal, que corresponde a 36%, e montado de sobro, que corresponde a 
30%; e o corredor da Linha Elétrica a 400 kV é dominado por eucaliptal, que corresponde 
a 45%, seguindo-se o pinhal bravo que ocupa 14%.  

Ponto dois – A Central Solar Fotovoltaica afetará cerca de 75,49 ha, maioritariamente de 
povoamentos florestais de eucalipto (cerca de 41 ha) e pastagens/forragens (área agrícola- 
cerca de 12 ha), sendo também afetadas áreas de povoamentos florestais de pinheiro 
manso (cerca de 9 ha), povoamentos florestais de pinheiro bravo (cerca de 4 ha), matos 
(cerca de 6 ha) e acacial (<1 ha). 

Ponto dois – No estudo é referido que as manchas de povoamentos e montado, pela sua 
importância visual e ecológica, serão salvaguardadas pela implantação dos painéis, PT, 
Subestação, Edifício de operação e manutenção e ainda estaleiro, e que mesmo as valas, 
que inevitavelmente atravessa uma zona de montado de sobro e de plantação de sobreiros, 
não obrigam ao abate de qualquer exemplar arbóreo de sobreiro. 

Ponto três – É ainda referido que, está previsto o abate de exemplares de sobreiros 
dispersos, que carece de autorização do ICNF. Mas estranhamente, não se encontra menção 
ao número de exemplares de sobreiros e/ou azinheiras a abater na implementação do 
presente projeto. 
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Considerações finais 

Trata-se 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. 

Não fica claro qual o número de sobreiros e azinheiras que na realidade serão afetados, 
pelo que torna-se fundamental que seja feito um levantamento sério no terreno que 
permita apresentar valores reais relativo ao número de árvores que vão verdadeiramente 
ser abatidas e as que devido à mobilização de solos resultantes das obras no terreno 
poderão ser seriamente afetadas no curto prazo, ainda para mais quando é sabido que a 
área de sobreiro tem vindo a regredir de forma muito significativa, pelo que a pressão na 
instalação de infraestruturas é um fator acrescido que não deverá ser menosprezado. 

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

Por fim, de referir ainda que esta 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. Esta deve ser a forma privilegiada de utilização 
fotovoltaica e na qual se deve apostar em primeiro lugar. 

 

10 de dezembro de 2020 

A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 

 

 




