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 INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do disposto no no.º 5 do artigo 16º do Decreto-Lei nº 151-B, de 31 
de Outubro, procedeu-se à Consulta Pública da Reformulação do Projeto “Central 
Fotovoltaica de Margalha” 

O proponente é a Amarguilha Unipessoal, Lda. 

 

 PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA 

 

A Consulta Pública decorreu durante 10 dias úteis, de 25 de maio a 8 de junho de 
2021. 

 

 DOCUMENTOS PUBLICITADOS E LOCAIS DE 
CONSULTA 

 

O Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico (RNT), foi 
disponibilizado para consulta nos seguintes locais:  

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

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

 MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO  

 

A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi 
feita por meio de: 

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

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

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

Durante o período de Consulta Pública foram recebidas 5 exposições das seguintes 
entidades e particulares: 

 Turismo de Portugal 
 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável  
 3 Cidadãos 

O Turismo de Portugal refere o seguinte: 
 

 A área do projeto em termos de IGT, tanto no PDM de Abrantes, como no PDM 
de Gavião, não abrange espaços preferenciais ou afetos exclusivamente ao 
uso turístico, contudo, nas categorias de solo abrangidas pela área de 
intervenção e envolvente, de forma genérica é admitido o uso turístico, para 
a implementação de empreendimentos turísticos, constituindo a Central Solar 
Fotovoltaica, desde logo, um constrangimento à futura implementação de 
novos empreendimentos turísticos na envolvente. 

 Na consulta ao Sistema de Informação Geográfica do Turismo (SIGTUR), 
considerou-se um buffer de 3km, igual ao limiar que o estudo estabeleceu, 
para efeitos de avaliação de potenciais impactes ao nível do descritor 
paisagem, a partir do qual considerou que a Central, tem absorção visual e se 
torna impercetível. Naquela área, foram identificadas as seguintes 
ocorrências: 

o O Agroturismo “Herdade da Maxuqueira”, com uma capacidade de 24 
camas, localizado no concelho de Gavião, a cerca de 1,6Km da área de 
instalação dos painéis; 

o 4 estabelecimentos de alojamento local, dos quais o mais próximo 
“Ondas de Harmonia”, com uma capacidade de 15 utentes, localizado 
no concelho de Abrantes, a cerca de 860m da linha elétrica aérea; 

o 2 agentes de animação turística (estabelecimentos), um localizado em 
Gavião e outro em Abrantes; 

o Contata-se, ainda, a abrangência de parte da área do Plano de 
Urbanização do Pego (concelho de Abrantes), que embora preveja 
“zonas de turismo”, não tem delimitação para a implementação destas 
“zonas”. 

 Das ocorrências acima identificadas, sublinha particular preocupação com os 
eventuais impactes negativos, ao nível da qualidade da paisagem, sobre os 
alojamentos turísticos mais próximos da implementação do projeto, 
designadamente o estabelecimento de alojamento local, localizado a cerca de 
860m da linha elétrica aérea e com o empreendimento de Agroturismo, 
implantado a cerca de 1,6km das áreas de implantação dos painéis. Contudo, 
o estudo refere, na análise dos impactes na paisagem, que os campos visuais 
da linha área entre os 500 e os 1.500m, assumem uma alguma relevância no 
ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada e que nos 
campos visuais, entre os 1.500 e os 2.500m, é possível visualizar a Central, 
esta não se destaca de forma evidente na paisagem, promovendo uma 
intrusão visual reduzida. 

 Na caraterização do ambiente afetado pelo projeto, dentro da componente 
socio economia, designadamente na abordagem turística, o estudo, tal como 
acima referido, refere que “No website do Turismo de Portugal, aplicação 
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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.”. Contudo, 
conforme, acima já identificado, na envolvente próxima da área do projeto, 
existem diversas ocorrências, nomeadamente, oferta de alojamento turístico, 
situação que deve ser corrigida e acautelada no EIA, tal como já referido no 
parecer do Turismo de Portugal, sobre a versão anterior do projeto. 

 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 14 áreas de 
implantação da Central 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. Para o efeito, na análise 
da visibilidade dos painéis solares fotovoltaicos, efetuada sobre o descritor 
paisagem, deverá ser considerada a oferta de alojamento turístico existente, 
bem como identificadas as medidas de minimização a prever, 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 
do projeto. 

 Pese embora o estudo preveja medidas de minimização para atenuar os 
impactes visuais, tais como a implementação de uma cortina arbóreo-
arbustiva, tendo em conta a extensão da área de implementação da Central 
Solar, será difícil reduzir o impacte negativo na qualidade da paisagem. A 
implementação da Central, traduz impactes negativos na qualidade da 
paisagem, que se repercutem na perda de atratividade turística, 
nomeadamente na instalação de novos empreendimentos turísticos na 
envolvente e no desenvolvimento do turismo de natureza e atividades 
associadas de outdoor. 

 
Face ao exposto, alerta para a necessidade do estudo ser retificado e complementado 
de acordo com o atrás referido. 
 
A Zero refere o seguinte: 
 

 Tendo em consideração, a área de intervenção que se insere em terrenos 
pertencentes à Bacia do Baixo Tejo e do Maciço Hespérico, em geral 
constituído por arenitos argilosos, areias e cascalheiras, é com preocupação 
que constata a utilização de áreas com declives significativos e como tal com 
riscos de erosão elevados, aspeto particularmente relevante na fase de 
instalação do equipamento assim como na fase de manutenção com a 
passagem de máquinas. 

 No que respeita à ocupação de solo, é referido que a área de estudo da Central 
Solar Fotovoltaica e buffer de estudo das Linhas Elétricas de 30 kV abrange 
principalmente povoamentos florestais de eucalipto e montado de sobro. 
Acresce a menção à existência de povoamentos de quercíneas, assim como 
ao previsível abate de exemplares de sobreiros dispersos. 
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Considera importante ter acesso ao número de sobreiros em questão, de 
forma a ter uma ideia do impacte do projeto, pelo que considera inaceitável 
esta omissão. 

 Para além disso, é referido que a instalação das mesas da Central Solar 
Fotovoltaica afetará cerca de 69,50 ha. Aquele valor corresponde à área 
ocupada pelos painéis fotovoltaicos, sendo a área de implantação mais vasta, 
ou seja, atingirá os 278 ha, valor que deveria ser tido em consideração na 
caracterização das áreas afetadas segundo a sua tipologia de ocupação.  

 Quanto à Linha Elétrica de Muito Alta Tensão a 400 kV, desenvolve-se ao 
longo de 21 km num território onde predomina o eucalipto, seguido de 
pinheiro-bravo e montado de sobro. É com preocupação que a ZERO constata 
o incremento indiscriminado de linhas de ligação aéreas de Muita Alta Tensão 
associados a projetos para produção de energia renovável com impactes 
significativos sobre a biodiversidade, ficando a interrogação sobre a existência 
ou não de áreas com características similares próximo do ponto de ligação 
atribuído no leilão, que não exigissem a instalação de uma linha desta 
natureza ou se foi ponderada a possibilidade do enterramento das linhas. 

 Relativamente aos impactes positivos para a região, considera mais um 
exemplo de projeto em que o retorno em termos de emprego para a região 
será muito reduzido dado que o nível de especialização no período de 
construção exigirá aquisição de serviços fora da região. Considera 
fundamental avaliar de forma real qual o verdadeiro retorno e o quais os reais 
benefícios para as populações locais. 

 
Por fim, não coloca em causa que o balanço final de emissões com a implementação 
de um projeto daquela 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. 

 
Face ao exposto, a ZERO considera que os aspetos acima referidos carecem de 
clarificação e um maior 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 esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em meio 
urbano e industrial, em terrenos já ocupados, descaracterizados e degradados por 
atividades antrópicas, e que também pode permitir a produção de energia elétrica 
num regime descentralizado junto aos locais de consumo, o que permite reduzir 
significativamente os impactes ambientais da sua utilização e as perdas associadas 
ao transporte da energia.  
 
Assim, considera que aquela deverá ser a forma privilegiada de utilização fotovoltaica 
e na qual se deve apostar em primeiro lugar. 
 

Um cidadão refere o seguinte: 

 A empresa em questão utiliza módulos de 525 W (apesar de selecionar na 
especificação técnica o modelo KM520M-72HL4-BDVP), parte-se do princípio 
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que é usado o modelo JKM525M-7TL4-V. Nenhum dos modelos mencionados 
estará comercialmente disponível na data de construção do parque pelo que 
toda a documentação gerada parte de um elemento basilar que já não está 
disponível.  

 Além do detalhe atrás referido, a Jinko é conhecida pelo sourcing de polisilício 
através de trabalho forçado existindo inúmeros artigos sobre o tema; 

 Por outro lado a central é de 120 MVA mas são instalados 28 inversores 4600-
UP perfazendo 128,8 MVA de potência instalada. O mesmo é indicado na 
simulação PVSyst. Aquela simulação não menciona qualquer perda nos 
transformadores ou procura explicar o sobredimensionamento de 120 para 
128 MVA. Em qualquer um dos casos não está de acordo com o projeto nem 
com a licença.  

 Na documentação técnica é omissa a informação técnica do sistema seguidor 
a instalar. Indica que a área será de 69,5 ha para painéis solares quando a 
simulação refere apenas 67,8968 ha. Não entende a necessidade de consumir 
ainda mais área, num total perto dos 2 ha.  

 Como o tipo de estrutura usada não está suficientemente documentado é 
impossível comprovar que o pastoreio por ovinos é possível.  

 Não há qualquer menção que não serão usados químicos no coating dos 
módulos, apesar da probabilidade de ocorrência estar mencionada como 
baixa. Isto leva a crer que o promotor não acautelou aquele parâmetro. 
Aquele coating, que vem de origem no módulo em questão, irá infiltrar-se no 
solo nas primeiras chuvas e lavagens. Para a fase de exploração a lavagem 
dos módulos mencionada refere apenas água desmineralizada. Não existem 
meios de controlo.  

 Aquele fator não espelha corretamente a degradação da vida útil e 
performance do parque. O promotor parecer ter ocultado as operações de 
manutenção, incluindo os cenários de manutenção do óleo do transformador 
de 400 kV que parece francamente insuficiente.  

 Evoluindo a mobilidade para eletrificação, não se compreende como o 
promotor não prevê já a instalação de postos de carga, continuando a 
desenvolver um projeto assente em locomoção fóssil para a fase de 
exploração.  

 Na fase de reformulação, o edifício é substancialmente aumentado bem como 
a linha de 30 kV. 

Uma cidadã manifesta-se contra o projeto em análise pela grande ocupação de 
espaço de solo florestal e com o consequente abate de árvores (principalmente da 
família dos carvalhos). 

Considera um erro construir uma central para reduzir o carbono emitido à custa da 
destruição da fauna e flora.  

Considera, ainda, que haverá locais, como telhados industriais ou albufeiras de 
barragens onde o impacte ambiental da produção fotovoltaica seja mais reduzido.  

Por último, e pesando o impacte ambiental, o impacte económico para a região e 
para a economia local a longo prazo, considera que também não será muito benéfico, 
já que apenas empregará menos de 10 pessoas em permanência na central. 

Uma cidadã manifesta-se contra o projeto em análise pelas seguintes razões: 

 Impactes no turismo; 
 Impactes socioeconómicos devido ao desemprego nas atividades ligadas ao 

turismo, à produção de madeira e ao corte da cortiça; 
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 Afetação do solo; 
 Afetação de eucaliptais; pinhais e montado; 
 Impactes na ecologia. 

Considera que deverá ser feita uma avaliação séria e consequente de qual a dimensão 
e localização ótimas para que se mantenha o equilíbrio ecológico e ambiental. 
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RELATÓRIO DE CONSULTA PÚBLICA 

Reformulação do Projeto “Central Fotovoltaica de Margalha” 
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V/ Refª.: S034237-202105-DCOM.DCA   N/ Refª: SAI/2021/15712/DVO/DEOT/FV 
V/Comunicação: 21.05.2021   Procº. 14.01.14/737 

Data: 08/06/2021 
 
 
 

Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da reformulação do projeto da  
                      Central Solar Fotovoltaica de Margalha e Linha Elétrica de Muito 
                      Alta Tensão - concelhos de Abrantes e Gavião (AIA 3351) 
                      Proponente: Amarguilha Unipessoal, Lda.  
 
 
 
Reportando-nos ao assunto mencionado em epígrafe, junto se envia cópia da 

Informação de Serviço deste Instituto, com o nº INT/2021/5453[DVO/DEOT/VC], 

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 2021.I.5453 [DVO/DEOT/VC] 
 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da reformulação do projeto da Central Solar 
Fotovoltaica de Margalha e Linha Elétrica de Muito Alta Tensão - concelhos de Abrantes e 
Gavião (AIA 3351)  
 
Proponente: Amarguilha Unipessoal, Lda. 
 
Processo: 14.01.14/737 
__________________________________________________________________________ 
 
Destaca-se que o projeto da central solar fotovoltaica terá impactes negativos na qualidade 
da paisagem, que se repercutem na perda de atratividade turística, nomeadamente na 
instalação de novos empreendimentos turísticos na envolvente e no desenvolvimento do 
turismo de natureza e atividades associadas de outdoor.  
  
 
Envie-se o presente parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, via portal PARTICIPA, 
alertando para os aspetos identificados nos pontos III.2, III.3 e III.4 no parecer técnico que 
antecede. 
 
Leonor Picão 
Diretora Coordenadora 
(por subdelegação de competências) 
 
 
 
 

 
08.06.2021 
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Informação de serviço n.º INT/2021/5453 [DVO/DEOT/VC] 
Assunto: Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da reformulação do projeto da 
Central Solar Fotovoltaica de Margalha e Linha Elétrica de Muito Alta Tensão - 
concelhos de Abrantes e Gavião (AIA 3351)  
Proponente: Amarguilha Unipessoal, Lda. 
Processo: 14.01.14/737 
 
__________________________________________________________________ 
 

Concordando com a análise e apreciação efetuadas na Informação que antecede, sobre o EIA 
supra referenciado, releva-se que o projeto da central solar fotovoltaica terá impactes 
negativos na qualidade da paisagem, que se repercutem na perda de atratividade turística, 
nomeadamente na instalação de novos empreendimentos turísticos na envolvente e no 
desenvolvimento do turismo de natureza e atividades associadas de outdoor. 
 
Proponho comunicação do presente parecer à Agência Portuguesa do Ambiente, via portal 
PARTICIPA, alertando para os aspetos identificados nos pontos III.2, III.3 e III.4 da 
Informação de serviço. 
 
A Diretora do Departamento  
de Ordenamento Turístico 

 
 
Fernanda Praça 
02.06.2021 
 

 



 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA  
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
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Informação de serviço n.º INT/2021/5453 [DVO/DEOT/VC] 
01/06/20201 

Assunto:  Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da reformulação do projeto da Central Solar 
Fotovoltaica de Margalha e Linha Elétrica de Muito Alta Tensão - concelhos de Abrantes e 
Gavião (AIA 3351) 

Promotor: Amarguilha Unipessoal, Lda. 
Processo:  14.01.14/737 
 

 
I. ENQUADRAMENTO / ANTECEDENTES 
 
O presente parecer incide sobre o Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da reformulação do projeto em 
assunto, no âmbito da consulta pública a decorrer (até dia 8 de junho do presente ano), do processo de 
AIA 3351, comunicada a este Instituto pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), através do ofício n.º 
S034237-202105-DCOM.DCA, de 20/05/2021, remetido a estes serviços em 24/05/2021, onde foi 
registado com o n.º ENT/2021/17739, na mesma data. A análise teve por base os elementos 
disponibilizados no Portal Participa. 
 
O Turismo de Portugal, em fase de consulta pública, pronunciou-se favoravelmente sobre o EIA da anterior 
versão do projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF), através da Informação de serviço n.º 
INT/2020/13487/DVO/DEOT, de 21/11/2020, submetida no Portal Participa em 23/11/2020. Na referida 
informação alertou-se para a necessidade de serem 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.  
 
No âmbito do processo de avaliação do EIA, a Comissão de Avaliação (CA), emitiu parecer desfavorável ao 
anterior projeto, por considerar que, apesar de alguns benefícios na concretização dos objetivos 
energéticos nacionais, o projeto teria impactes negativos muito significativos para os sistemas ecológicos, 
em particular o abate de um elevado número de quercíneas.   
 
II. DESCRIÇÃO  
 
O EIA incide sobre a reformulação do projeto da CSF da Margalha e Linha Elétrica de Muito Alta Tensão 
(400 kV), em fase de Projeto de Execução, a localizar nos concelhos de Abrantes e Gavião. O projeto agora 
apresentado resulta da reformulação da anterior proposta, tendo em conta as questões identificadas no 
parecer da CA, destacando-se a redução da área a afetar ao projeto (de 329ha para 278ha), bem como a 
relocalização e redução da área de implantação dos painéis solares (de 74,5 ha para 69,5ha), por forma a 
minimizar os impactes negativos nas áreas de maior sensibilidade ambiental. Foram ainda introduzidas 
alterações de caracter tecnológico, nomeadamente o aumento da potência unitária dos painéis 
fotovoltaicos bifaciais (de 405 Wp para 525 Wp) e a instalação de seguidores em declives até 17%, 
mantendo-se a potência de ligação à rede de 120 MW e a potência de instalação inicialmente prevista de 
144 MWp.  
 
A Central Solar Fotovoltaica localizar-se-á em parcelas de terreno descontínuas com uma área total de 
cerca de 278 ha, dos quais apenas 69,5 ha serão efetivamente ocupados por painéis solares, divididos em 
14 subáreas, ligadas, entre si, por Linhas Elétricas subterrâneas e Linhas Elétricas aéreas a 30 kV, com um 
total de 55 apoios. As áreas de instalação dos painéis solares localizam-se na totalidade no concelho de 
Gavião (União de Freguesias de Gavião e Atalaia e freguesia de Margem). Por sua vez, a Linha Elétrica de 
Muito Alta Tensão, que irá ligar a CSF à Rede Nacional de Transporte (Posto de Corte do Pego), 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), com 14 apoios 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), onde serão 
implementados os restantes 41 apoios.  
 
A implementação deste projeto tem uma previsão aproximada de 10 a 12 meses e terá uma vida útil de 
funcionamento de 30 anos. Durante a fase de construção, promoverá a criação de um grande número de 
postos de trabalho, estimando-se uma média 100 trabalhadores permanentes e 400 trabalhadores em 
período de pico e na fase de exploração, estima-se a afetação de cerca de 5 a 6 trabalhadores, para as 
atividades de manutenção preventiva e corretiva e atividades respeitantes à operação da Central.  
 
 



 
DIREÇÃO DE VALORIZAÇÃO DA OFERTA  
DEPARTAMENTO DE ORDENAMENTO TURÍSTICO 
 

 

Turismo de Portugal, IP 
Rua Ivone Silva, Lote 6  1050-124 Lisboa - Portugal  T. +351 211 140 200  F. +351 211 140 830   NIF: 508 666 236  
info@turismodeportugal.pt  www.turismodeportugal.pt   www.visitportugal.com 
                                                                                                                                                                                          Pág. 2/4 

 

Tendo como objetivo a produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e não poluente, a 
energia solar, este projeto, cujo investimento ronda proximamente 95 milhões de euros, 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. 
contribuindo para o cumprimento dos objetivos do PNEC 2030 (Plano Nacional Energia e Clima 2021-
2030), associados ao compromisso da transição energética, com o objetivo de redução das suas emissões 
de gases com efeito de estufa. 
 
Área de intervenção em IGT 

Como já acima referido o projeto abrange território dos concelhos de Abrantes e de Gavião. Grande parte 
das estruturas da CFS, localizam-se no concelho de Gavião, incidindo sobre as seguintes categorias solo, 
no âmbito do PDM de Gavião: Espaços Florestal - Espaço Afeto à Produção Florestal; Espaço Natural - 
Espaços Naturais de proteção; Espaço Agrícola - Espaço afeto à prática agrícola. Por sua vez, cerca de 14 
km (13 apoios) do corredor da Linha Elétrica a 400 kV, incidentes no concelho de Gavião, inserem-se em 
Espaço Florestal, Espaço Agrícola e Espaço Canal. Os restantes apoios, localizados no território do concelho 
de Abrantes, coincidem maioritariamente com Espaço Agroflorestal e Espaço Natural. 
 
A área de implantação do projeto abrange ainda áreas afetas à RAN e à REN. Sublinhando-se que no caso 
da RAN, não existe sobreposição com estruturas do projeto, exceto pequenos troços da vala de cabos e da 
vedação. Já no caso da REN (134,3ha), o projeto contempla 32,1ha, destinados afetos à implantação dos 
painéis solares e postos de transformação, inseridos em áreas tipificadas, nos termos do regime da REN, 
como “Cursos de água e respetivos leitos e margens”.   
 
Avaliação de Impactes  
Segundo o estudo, na atual proposta de layout, foi reduzido para menos de metade o número de sobreiros 
e azinheiras em povoamento a abater, face ao projeto original, e pese embora ainda a significância do 
abate de povoamento de quercíneas se mantenha elevada, verifica-se a diminuição na magnitude do 
impacte negativo nos sistemas ecológicos. Em relação aos restantes impactes o estudo refere que não 
existem alterações à sua significância, face ao previsto no projeto original. 
 
Sobre o descrito da paisagem a reformulação do layout da CSF apresenta impactes visuais e estruturais na 
paisagem semelhantes ao projeto inicial, verificando-se que, na generalidade, as novas áreas de 
intervenção não implicam um acréscimo nas alterações da morfologia do terreno previstas, afetam menos 
vegetação com valor cénico e ecológico, razão pela qual se procedeu à reformulação do projeto, e não 
implicam, regra geral, uma intrusão visual negativa superior à aferida na primeira fase. O novo layout, 
constitui uma maior dispersão de áreas transformadas na paisagem, e uma ampliação da área afetada 
visualmente por estes elementos exógenos. Contudo, dada a reduzida presença humana no território, o 
estudo prevê que os impactes na paisagem se mantenham pouco significativos. Não obstante, prevê-se 
que para algumas povoações o impacte se assuma mais significativo, pela maior proximidade à Linha 
elétrica e pela amplitude visual que fruem para esta, com é o caso das povoações de Amieira Cova e 
Barrada, os lugares de Carregal Fundeiro e Negrinhos, os montes Negrinhos de Cima e Monte 3 e o ponto 
de interesse Igreja de S. Pedro. 
 
Na fase de construção, o estudo considera os impactes na paisagem, como “impactes visuais e estruturais 
negativos, diretos, locais, de magnitude reduzida a moderada, mas pouco significativos, pelo seu caráter 
temporário e reversível/minimizável e pelo afastamento que manifestam relativamente a focos de 
potenciais observadores.”1  Na fase de exploração, o estudo considera que “não se preveem alterações 
estruturais significativas na morfologia do terreno, nem a afetação relevante de vegetação com valor 
cénico e ecológico, pelo que, embora se preveja uma redução do valor cénico da Paisagem envolvente, os 
impactes visuais e estruturais decorrentes da sua presença se afiguram negativos, diretos, certos, locais, 
imediatos, irreversíveis, globalmente de magnitude reduzida e pouco significativos.”   
 
Os impactes socioeconómicos, na reformulação do projeto continuam muito positivos, tanto na fase de 
construção, como na fase de exploração. Na fase de construção, os benefícios são maioritariamente de 
caracter local, quer pelas contrapartidas financeiras dos proprietários dos terrenos, quer pela eventual 
adjudicação de empreitadas e contratação de mão-de-obra ser feita localmente, constituem impactes 
positivos. Na fase de exploração importa salientar, também, o impacte positivo do fornecimento de energia 
elétrica a rede. O aumento da produção de energia elétrica a partir da energia solar e, por conseguinte, de 
energia renovável, contribuirá para reduzir a produção de energia com base em combustíveis fosseis, 

 
1 Relatório Síntese (pág. 554 
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reduzindo ao mesmo tempo a dependência energética nacional. Deste modo, a execução da Central Solar 
Fotovoltaica, vai de encontro da política energética nacional. 
 
Por último, ainda no âmbito da componente socio economia, não são identificados quaisquer impactes 
sobre a atividade turística. De forma genérica, na abordagem à atividade turística, é referida a importância 
do setor como motor de desenvolvimento económico e criação de emprego, tendo-se ainda se 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.)”2. 
 
Medidas de mitigação  

Por forma a mitigar impactes negativos identificados, sublinham-se algumas das medidas previstas, em 
particular ao nível da paisagem, que passam, nomeadamente, pela implementação de cortinas arbóreo-
arbustivas ao longo dos limites das áreas de intervenção, ou a reconversão das fileiras de floresta de 
produção existente na envolvente, para que no caso de eliminação das formações vegetais circundantes, o 
impacte visual da sua presença permaneça minimizado.  
 
III. ANÁLISE   
 
Analisado o estudo do ponto de vista do turismo informa-se o seguinte: 

1. A área do projeto em termos de IGT, tando no PDM de Abrantes, como no PDM de Gavião, não 
abrange espaços preferenciais ou afetos exclusivamente ao uso turístico, contudo, nas categorias de 
solo abrangidas pela área de intervenção e envolvente, de forma genérica é admitido o uso turístico, 
para a implementação de empreendimentos turísticos, constituindo a CSF, desde logo, um 
constrangimento à futura implementação de novos empreendimentos turísticos na envolvente.  
 

2. Na consulta ao Sistema de Informação Geográfica do Turismo (SIGTUR), considerou-se um buffer de 
3km, igual ao limiar que o estudo estabeleceu, para efeitos de avaliação de potenciais impactes ao 
nível do descritor paisagem, a partir do qual considerou que a CSF, tem absorção visual e se torna 
impercetível. Nesta área, foram identificadas as seguintes ocorrências (Fig. 1): 

 O Agroturismo “Herdade da Maxuqueira”, com uma capacidade de 24 camas, localizado no 
concelho de Gavião, a cerca de 1,6Km da área de instalação dos painéis; 

 4 estabelecimentos de alojamento local, dos quais o mais próximo “Ondas de Harmonia”, com 
uma capacidade de 15 utentes, localizado no concelho de Abrantes, a cerca de 860m da linha 
elétrica aérea; 

 2 agentes de animação turística (estabelecimentos), um localizado em Gavião e outro em 
Abrantes; 

 Contata-se ainda a abrangência de parte da área do Plano de urbanização do Pego (Concelho 
de Abrantes), que embora preveja “zonas de turismo”, não tem delimitação para a 
implementação destas “zonas”.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1 – Localização geográfica de alojamento turístico e outras ocorrências, num Buffer de 3km da área do projeto.  

 
2 Relatório Síntese (pág. 294) 
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Das ocorrências acima identificadas, sublinha-se particular preocupação com os eventuais impactes 
negativos, ao nível da qualidade da paisagem, sobre os alojamentos turísticos mais próximos da 
implementação do projeto, designadamente o estabelecimento de alojamento local, localizado a cerca 
de 860m da linha elétrica aérea e com o empreendimento de Agroturismo, implantado a cerca de 
1,6km das áreas de implantação dos painéis. Contudo, o estudo refere, na análise dos impactes na 
paisagem, que os campos visuais da linha área entre os 500 e os 1.500m, assumem uma alguma 
relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada e que nos campos visuais, 
entre os 1.500 e os 2.500m, é possível visualizar a CSF, esta não se destaca de forma evidente na 
paisagem, promovendo uma intrusão visual reduzida.  
 

3. Na caraterização do ambiente afetado pelo projeto, dentro da componente socio economia, 
designadamente na abordagem turística (ponto 5.9.7), o estudo, tal como acima referido, refere 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.”. Contudo, conforme, acima já identificado, na envolvente próxima da 
área do projeto, existem diversas ocorrências, nomeadamente, oferta de alojamento turístico, 
situação que deve ser corrigida e acautelada no EIA, tal como já referido no parecer deste instituto, 
sobre a versão anterior do projeto.    

4. 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 14 áreas de implantação da CSF 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, na 
análise da visibilidade dos painéis solares fotovoltaicos, efetuada sobre o descritor paisagem, deverá 
ser considerada a oferta de alojamento turístico existente, bem como identificadas as medidas de 
minimização a prever, 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. 

5. Pese embora o estudo preveja medidas de minimização para atenuar os impactes no sistema de 
vistas, tais como a implementação de uma cortina arbóreo-arbustiva, tendo em conta a extensão da 
área de implementação da Central Solar, será difícil reduzir o impacte negativo na qualidade da 
paisagem. A implementação da CSF, traduz impactes negativos na qualidade da paisagem, que se 
repercutem na perda de atratividade turística, nomeadamente na instalação de novos 
empreendimentos turísticos na envolvente e no desenvolvimento do turismo de natureza e atividades 
associadas de outdoor.  

 

IV. CONCLUSÃO 
 

Face ao exposto, propõe-se transmitir à APA o teor da presente informação, alertando-se para 
necessidade do estudo ser retificado e complementado de acordo o referido nos pontos III.2., III.3 e 
III.4.  

 
 
À consideração superior, 

 
    Vera Guedes, arqt.ª 



 Parecer 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável - www.zero.ong 

 

Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto de execução 
da Central Solar Fotovoltaica de Margalha 

 

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 referente à reformulação do Projeto Central Solar 
Fotovoltaica de Margalha, incluindo como projeto associado a linha de interligação a 400 
kV com um total de 21 km que irá ligar a subestação da central ao Posto de Corte do Pego. 

Enquadramento 

O projeto Central Solar Fotovoltaica de Margalha localiza-se freguesia de Margem e na 
União de Freguesias de Gavião e Atalaia (ambas no concelho de Gavião, distrito de 
Portalegre), de 120 MW de potência de ligação e 144 MW de potência instalada. Estima-se 
uma produção líquida anual de 296 GWh, que poderá reduzir o consumo anual em cerca de 
27,7 milhões de m3/ano de gás natural ou em 41.175 ton/ano de carvão, evitando assim, 
a emissão de cerca de 99.471 ton CO2/ano comparativamente com recurso a carvão, e a 
emissão de cerca de 60.011 ton CO2/ano, considerando que o combustível utilizado seria 
o gás natural. 

A Central Solar Fotovoltaica da Falagueira abrange uma área de aproximadamente 278 
hectares (ha), dos quais cerca de 69,5 ha serão efetivamente ocupados pelos painéis 
solares. 

O Proponente deste Projeto é a empresa AKUO Renováveis Portugal. 

Considerações  

Trata-se de um projeto que foi alvo de reformulação tendo em consideração o parecer 
desfavorável emitido pela Comissão de Avaliação dado terem sido identificados impactes 
negativos muito significativos para os sistemas ecológicos, em particular os resultantes de 
abate de um elevado número de quercíneas. 

A ZERO considera que existe um conjunto de aspetos que importa enfatizar neste projeto 
reformulado em consulta pública. 

Relativamente à área adicional de estudo com cerca de 200 ha que foram selecionados 
para satisfazer um conjunto de restrições para além das relacionadas com a presença de 
povoamentos de quercíneas, é referida na alínea i) condições topográficas adequadas 
(declives inferiores a 15%, para instalação das estruturas de seguimento). Constata-se que 
no estudo que o promotor avançou com alterações tecnológicas ao projeto com o aumento 
de potência unitária dos painéis fotovoltaicos a instalar, assim como a instalação de 
seguidores em declives até 17%. Mais adiante no estudo é referido que “a área para 
implantação da Central Solar Fotovoltaica de Margalha desenvolve-se sensivelmente entre 
os 260 e os 290 m, manifestando uma morfologia suave, com pendentes na sua maioria 
inferiores a 6%, atingindo em situações muito localizadas, 12% de inclinação, verificando-
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se ainda algumas áreas mais acentuadas ao longo das estremas das parcelas, atingindo 
pontualmente os 20%”. 

Tendo em consideração, a área de intervenção se insere em terrenos pertencentes à Bacia 
do Baixo Tejo e do Maciço Hespérico em geral constituído por arenitos argilosos, areias e 
cascalheiras, é com preocupação que constatamos a utilização de áreas com declives 
significativos e como tal com riscos de erosão elevados, aspeto particularmente relevante 
na fase de instalação do equipamento assim como na fase de manutenção com a passagem 
de máquinas. 

No que respeita à ocupação de solo, é referido que a área de estudo da Central Solar 
Fotovoltaica e buffer de estudo das Linhas Elétricas de 30 kV abrange principalmente 
povoamentos florestais de eucalipto e montado de sobro. Acresce a menção à existência 
de povoamentos de quercíneas, assim como ao previsível abate de exemplares de sobreiros 
dispersos que será sempre precedido de pedido específico para o efeito. Seria importante 
ter acesso ao número de sobreiros em questão de forma a ter uma ideia do impacte deste 
projeto, pelo que é inaceitável esta omissão. 

Para além disso, é referido que a instalação das mesas da Central Solar Fotovoltaica afetará 
cerca de 69,50 ha. Este valor corresponde à área ocupada pelos painéis fotovoltaicos, 
sendo a área de implantação mais vasta, ou seja, atingirá os 278 ha, valor este que deveria 
ser tido em consideração na caracterização das áreas afetadas segundo a sua tipologia de 
ocupação. De outra forma cai-se no ridículo de identificar o impacte somente na área de 
implantação dos painéis, o que é completamente errado. 

Quanto à Linha Elétrica de Muito Alta Tensão a 400 kV, desenvolve-se ao longo de 21 km 
num território onde predomina o eucalipto, seguido de pinheiro-bravo e montado de sobro. 
É com preocupação que a ZERO constata o incremento indiscriminado de linhas de ligação 
aéreas de Muita Alta Tensão associados a projetos para produção de energia renovável com 
impactes significativos sobre a biodiversidade, ficando a interrogação sobre a existência 
ou não de áreas com características similares próximo do ponto de ligação atribuído no 
leilão, que não exigissem a instalação de uma linha desta natureza ou se foi ponderada a 
possibilidade do enterramento das linhas. 

Em termos de impacte positivo para a região, este é mais um exemplo de projeto em que 
o retorno em termos de emprego para a região será muito reduzido dado que o nível de 
especialização no período de construção exigirá certamente aquisição de serviços fora da 
região. Também o acenar com 5-6 postos de trabalho durante a exploração nos parece 
padecer de um otimismo desnecessário. Para projetos desta natureza com impactes 
significativos era fundamental avaliar de forma séria qual o verdadeiro retorno e o quais 
os reais benefícios para as populações locais. 

Por fim, não colocamos 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. 
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Face ao exposto a ZERO considera que os aspetos acima referidos carecem de clarificação 
e um maior aprofundamento em sede de Avaliação de Impacte Ambiental. 

Importa enfatizar que a ZERO considera 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, de referir ainda que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em 
meio urbano e industrial, em terrenos já ocupados, descaracterizados e degradados por 
atividades antrópicas, e que também pode permitir a produção de energia elétrica num 
regime descentralizado junto aos locais de consumo, o que permite reduzir 
significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas associadas ao 
transporte da energia. Esta deve ser a forma privilegiada de utilização fotovoltaica e na 
qual se deve apostar em primeiro lugar. 

3 de junho de 2021 

A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável 
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Anexo 1 - Pareceres entidades externas_6339.zip 
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Anexo 3 - Ambiente Sonoro_5332.zip 
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Anexo 4 - Projeto de Execução CSF e Linha Elétrica.zip 
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${id#1} ID 40471 Moreira Silva em 2021-06-08 

Comentário: 

A empresa em questão utiliza módulos de 525 W (apesar de selecionar na especificação 
técnica o modelo KM520M-72HL4-BDVP), parte-se do principio que é usado o modelo 
JKM525M-7TL4-V. Nenhum dos modelos mencionados estará comercialmente disponível na 
data de construção do parque pelo que toda a documentação gerada parte de um elemento 
basilar que já não está disponível. Além deste detalhe, a Jinko é conhecida pelo sourcing de 
polisilício através de trabalho forçado existindo inúmeros artigos sobre o tema: 
https://www.greentechmedia.com/articles/read/solar-industry-pushed-to-examine-supply-
chain-after-reports-of-forced-labor-in-china Não se entende como o promotor escolhe uma 
empresa que está na mira de ser excluida como potencial fornecedor na União Europeia. 
https://www.indiablooms.com/world-details/SA/28056/xinjiang-forced-labour-us-and-
europe-are-seeking-to-exclude-the-region-from-polysilicon-supply-chains.html Por outro 
lado a central é de 120 MVA mas são instalados 28 inversores 4600-UP perfazendo 128,8 
MVA de potência instalada. O mesmo é indicado na simulação PVSyst. Esta simulação não 
menciona qualquer perda nos transformadores e que constitui um erro de cálculo ou 
procura explicar o sobre-dimensionamento de 120 para 128 MVA. Em qualquer um dos 
casos não está de acordo com o projeto nem com a licença. Na documentação técnica é 
omitida a informação técnica do sistema seguidor a instalar. Indica o documento da sinanbi 
que a área será de 69,5 ha. para paineis solares quando a simulação (que usa cálculo exato) 
refere apenas 67,8968 ha. Não se entende a necessidade de consumir ainda mais área num 
total perto dos 2 ha. Como o tipo de estrutura usada não está suficientemente 
documentado é impossível comprovar que o pastoreio por ovinos é possível. Trata-se de um 
comentário meramente para positivar o projeto. Não há qualquer menção que não serão 
usados químicos no coating dos módulos, apesar da probabilidade de ocorrência estar 
mencionada como baixa. Isto leva a crer que o promotor em causa não acautelou este 
parametro. Este coating, que vem de origem no módulo em questão, irá infiltrar-se no solo 
nas primeiras chuvas e lavagens. Para a fase de exploração a lavagem dos módulos 
mencionada refere apenas água desmineralizada. Não há meios de controlo. Este fator não 
espelha correctamente a na degradação da vida útil e performance do parque. Parece ter o 
promotor ocultado as operações de manutenção, incluindo os cenários de manutenção do 
óleo do transformador de 400 kV que parece francamente insuficiente. Evoluindo a 
mobilidade para eletrificação, não se compreende como o promotor não prevê desde já a 
instalação de postos de carga e continua a desenvolver um projeto assente em locomoção 
fóssil para a fase de exploração. Na fase de reformulação o edificio é substancialmente 
aumentado assim como a linha de 30 kV. Não parecem acautelados elementos fundamenais 
a um projeto solar, começando desde logo pela escolha dos módulos... 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#2} ID 40470 Joana Colaço em 2021-06-08 

Comentário: 

Parecer do Turismo de Portugal, IP 

Anexos: 40470_Parecer- TdP_EIA-Central_Fot_Margalha.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Sugestão 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#3} ID 40464 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2021-06-03 

Comentário: 

Exmos/as. Senhores/as,  Serve a presente para remeter parecer da ZERO relativa 
reformulação do projeto da Central Solar Fotovoltaica de Margalha.  Cumprimentos  Direção 
da ZERO 

Anexos: 40464_Parecer_ZERO_Central_Solar_Fotovoltaica_de_Margalha.pdf 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

${id#4} ID 40462 Hugo Silva em 2021-06-03 

Comentário: 

A minha discordância prende-se pelo facto desta central fotovoltaica ocupar um grande 
espaço de solo florestal e com o consequente abate de árvores (principalmente da família 
dos carvalhos) que se terá de fazer para a sua construção. Acho uma aberração que se 
queria construir uma central para reduzir o carbono emitido à custa da destruição da fauna 
e flora. Penso que haverá mais sítios, como telhados industriais ou albufeiras de barragens 
onde o impacto ambiental da produção fotovoltaica seja mais reduzido. Pesando o impacto 
ambiental, o impacto económico para a região e para a economia local a longo prazo 
também não será muito benéfico, já que apenas empregará menos de 10 pessoas em 
permanência na central. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 



${id#5} ID 40458 Liliana Silva em 2021-06-02 

Comentário: 

Não podemos esquecer que a NATUREZA foi responsável pelo desenvolvimento turístico 
rural, quem investiu nestas regiões onde a vida tem por base o contacto com o campo, com 
os animais, com a floresta…vai assistir à sua falência. Portugal arrisca perder a imagem de 
destino ideal de férias! Ninguém procura um destino cuja artificialização da paisagem passa 
a ser o que temos para oferecer! A economia ligada ao turismo irá ressentir-se fortemente e 
não podemos esquecer o que a pandemia fez a este sector. Vai conduzir à eliminação de 
muitos postos de trabalho e de muitas actividades que sobrevivem desta relação. Ao 
devastarmos eucaliptais, pinhais e montado existentes e eliminarmos por arrasto outras 
espécies, estamos a contribuir para o aumento do desemprego nestas regiões e para a 
extinção da biodiversidade.   As actividades ligadas à produção de madeira e ao corte da 
cortiça dão trabalho a muita gente. Não podemos menosprezar o impacto que terá a 
importação de madeira e o seu transporte no aumento dos níveis de CO2!!  Existem 
alternativas!! Parece que o governo começa a perceber que o caminho para a 
descarbonização pode ser outro que não o de ocupar a eito o nosso solo e passarmos a 
produzir energia verde sem destruir o nosso país.   Precisamos atingir as metas traçadas 
para a descarbonização e por isso aceitamos a existência de centrais fotovoltaicas. Mas, 
exigimos uma avaliação séria e consequente de qual a dimensão e localização óptimas para 
que se mantenha o equilíbrio ecológico e ambiental e que esse resultado seja aplicado a 
todos os projectos.   O Ambiente está consagrado na Constituição portuguesa como tarefa 
fundamental do Estado… e a protecção da Paisagem é um direito de todos os cidadãos!  É 
crucial uma discussão transparente e participada com todos os intervenientes: Governo, 
Investidores, ONG’s, Municípios e Populações.  Portugal assumiu o compromisso de 
consolidar e aumentar o parque florestal, não podemos aceitar o abate milhões de árvores 
(apenas com a promessa em alguns casos de que vão ser replantadas).  A Floresta tem várias 
funções de grande valor: • É responsável por 50% do sequestro de carbono; .       Produção 
de oxigénio; • Preservação de ecossistemas; • Contribui para a economia nacional: papel, 
madeira, biomassa; • Contribui para a economia local: actividades de exploração, 
manutenção e conservação.  A Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional 
(instrumentos criados por Gonçalo Ribeiro Telles de classificação e salvaguarda do território) 
não devem ser invadidas por projectos, cuja relação custo-benefício não é devidamente 
avaliada.  Existe todo um ecossistema a preservar porque a  NATUREZA… • Montado • Vida 
selvagem • Habitats de muitas espécies • Avifauna • Espécies polinizadoras • Coberto 
vegetal • Filtragem do ar e da água  E AS PESSOAS IMPORTAM!  • Muitos trabalhadores 
dependem da floresta.  • Muitos trabalhadores dependem da pastorícia.  • Actividades 
ligadas ao turismo rural criam postos de trabalho.  • Projectos turísticos eco sustentáveis 
existentes e em curso criam postos de trabalho e riqueza local. 

Anexos: Não 

Estado: Tratada 

Tipologia: Discordância 

Classificação:  

Observações do técnico: 
 

 


