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Declaração de Impacte Ambiental 

(Anexo ao TUA) 

 

Designação do projeto Central Solar Fotovoltaica de Margalha 

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 e linhas a 30 kV: freguesia da Margem e União das freguesias de Gavião 
e Atalaia, no concelho de Gavião 

Linha de Muito Alta Tensão: União de Freguesias de Gavião e Atalaia no 
concelho de Gavião; União de Freguesias de Alvega e Concavada, União de 
Freguesias de São Facundo e Vale das Mós e Freguesia de Pego no concelho de 
Abrantes 

Identificação das áreas 

sensíveis 
Não são afetadas áreas sensíveis definidas nos termos do disposto na alínea a) 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro 

Proponente Amarguilha 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 visa a instalação de uma Central Solar Fotovoltaica numa área de implantação de 278 ha e a 
construção de uma Linha de Muito Alta Tensão, a 400 kV, de ligação à rede elétrica de Serviço Público 
(RESP), neste caso, a Subestação do Pego. Este projeto pretende concretizar um Título de Reserva de 
Capacidade atribuído pelo Governo Português no âmbito do Leilão Solar de 2019, promovido pela Direção-
Geral de Energia e Geologia. 

Importa desde já referir que o projeto de execução inicialmente submetido a procedimento de AIA e objeto 
de uma primeira 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. Com efeito, este parecer concluiu pela existência de 
algumas lacunas no EIA e Aditamento e de impactes negativos muito significativos, não reversíveis nem 
minimizáveis, para os sistemas ecológicos. 
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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:  

 No projeto inicial, a avaliação incidia sobre uma área de cerca de 329 ha, em que 74,5 ha 
correspondiam à área de painéis fotovoltaicos, a qual estava dividida em 8 subáreas de implantação 
dos referidos painéis. A ligação entre as áreas 2 e 3 era efetuada por vala de cabos e as ligações entre 
as restantes áreas (1, 4, 5, 6, 7, e 8) seriam efetuadas por Linhas Elétricas aéreas de 30 kV.  

 Com a alteração do layout do Projeto, e dado o aumento de potência unitária dos painéis (de 405Wp 
para 525 Wp), a área de implantação passou a ser de 278 ha, o que representa uma redução da área 
ocupada por painéis solares para 69,5 ha. 

 Na sequência da reformulação do projeto e para efeitos da implantação da Central Solar (CS) foram 
selecionadas novas áreas de implantação de painéis fotovoltaicos (num total de 6), alteradas as áreas 
anteriormente definidas e excluída uma área. Daqui resultou o aumento do número de áreas que irão 
integrar a CS (de 8 áreas para 13 áreas) e a redução da área vedada, de 329 ha para 278 ha. 

 A alteração das áreas de implantação de painéis fotovoltaicos conduziu a alterações na localização e 
no número de postos de transformação/inversores (de 26 para 28), na extensão da vala de cabos e na 
extensão da Linha Elétrica a 30 kV (de 14,5 km para 17,3 km) e respetivo número de apoios (de 28 para 
55). A extensão de vala de cabos (linha a 30 kV enterrada) diminuiu de 9 840 m para 8 878 m. 

 Relativamente à Linha Elétrica a 400 kV do projeto reformulado, os dois primeiros apoios foram 
relocalizados devido à falta de acordo com o proprietário do terreno. Esta alteração levou a uma ligeira 
redução da extensão da linha elétrica, de 20 985 m para 20 926 m. Por outro lado, obrigou à 
relocalização da subestação que distará do local inicialmente previsto cerca de 40 m a Este. Em 
consequência, o edifício de apoio foi também relocalizado para perto da subestação a construir. 

A potência pico global de 144 MW foi mantida, correspondendo a uma potência de ligação à rede de 120 
MVA. O projeto reformulado é, assim, essencialmente composto pelas seguintes componentes: 

 O centro electroprodutor inclui os equipamentos necessários para conversão, proteção e ligação à 
subestação, nomeadamente: 274 316 módulos fotovoltaicos bifaciais de células monocristalinas, com 
a potência de pico unitária de 525 Wp; 28 postos de transformação, incluindo 1 inversor com a 
potência máxima de 4 600 kVA e 1 transformador de 4 600 kVA (tensão 0,645/30 kV); cabos elétricos 
(enterrados e/ou fixados nas estruturas de suporte dos painéis) a estabelecer a ligação dos 
componentes elétricos; inversores ligados às caixas de junção através de cabos subterrâneos e ainda 
linhas elétricas subterrâneas (no interior das parcelas) e aéreas (de ligação entre as várias parcelas) a 
30 kV. O projeto prevê ainda a instalação de um edifício de comando (com uma área de 220 m2) e de 
vedações delimitadoras das várias parcelas. 

 A subestação 30/400 kV que fica localizada num espaço a céu aberto, junto ao limite poente do Projeto, 
em área adjacente ao edifício de comando e ocupa uma área aproximada de 6 337 m². 

 A Linha Elétrica a 400 kV, a construir, que mantém as mesmas características apresentadas na fase 
anterior: um comprimento de cerca de 21 km e 55 apoios metálicos, sendo constituída por elementos 
estruturais e equipamentos adequados para o respetivo escalão de tensão. Em termos de traçado, 
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desenvolve-se paralelamente a uma Linha Elétrica também a 400 kV existente (Falagueira – Pego) e os 
novos apoios foram dispostos, sempre que possível, a par com os existentes. 

A duração da fase de construção está estimada em cerca de 10 a 12 meses, prevendo-se que a fase de 
exploração tenha uma duração de 30 anos. A desativação ou descomissionamento do Projeto terá a 
duração estimada de 6 meses. 

 

Síntese do procedimento 

O presente procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) teve início a 17/06/2020, 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. (ICNF), 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 21 de outubro 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 28 de outubro 
a 10 de dezembro de 2020. 

 Solicitação de parecer específico a entidades externas. 

 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, indicando uma proposta de decisão desfavorável. 

 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 
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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 da avaliação 
ambiental 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 
25 de maio a 08 de junho de 2021. 

 Elaboração de novo Parecer da CA, com vista a apoiar a tomada de decisão relativamente 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.  

 Em sede de audiência de interessados o proponente expressou a sua concordância com os termos e 
condições da proposta de DIA, pelo que se procedeu à 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 

Câmara Municipal de Gavião, Direção Regional da Agricultura e Pescas do Alentejo e do Instituto da 
Conservação da Natureza e das Florestas relativamente ao projeto inicialmente submetido a AIA. 

A Câmara Municipal de Gavião emite parecer favorável à Central Solar Fotovoltaica de Margalha, com a 
condição de plantação do mesmo número de quercíneas que venham a ser identificadas como a abater. 

Adicionalmente, alerta para o facto da área de intervenção abranger áreas integradas nas classes de 
ordenamento de Espaço Natural – Reserva Ecológica Nacional (REN) e de Espaço Florestal. Para as áreas de 
REN, a entidade competente para a emissão de parecer no âmbito da REN, é a Comissão de Coordenação 
de Desenvolvimento Regional (CCDR).  

Em Espaço Florestal, e uma vez que o Plano Diretor Municipal (PDM) de Gavião, não prevê a possibilidade 
de instalação de centrais solares fotovoltaicas, a Câmara Municipal deliberou 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”. 
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No que se refere ao Regime Jurídico da RAN (Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 199/2015, de 16 de setembro) a Direção Regional da Agricultura e Pescas 

do Alentejo (DRAP Alentejo) salienta que na área delimitada pela vedação da CSF de Margalha existem 
áreas afetas ao regime da RAN. Contudo, a implantação de algumas das principais infraestruturas (módulos 
fotovoltaicos, pontos de apoio da linha elétrica a 30 kV, edifício de apoio, estaleiro e PT), apesar de se situar 
fora da área RAN, contorna a mesma de uma forma adjacente, pelo que alerta para a importância da 
verificação do Sistema de Referência das coordenadas a utilizar de modo a garantir que no terreno a 

implantação é a correta e não existem sobreposições. Também a vedação assim como alguns troços dos 
caminhos preferenciais, a LE 30, a MV Line e, pelo menos, um troço do trajeto da vala de cabos atravessam 
várias áreas integradas na RAN. 

A DRAP Alentejo chama a atenção para o facto das utilizações não agrícolas de áreas integradas na RAN só 
poderem verificar-se (Art.º 22.º, n.º 1) quando, cumulativamente, não causem graves prejuízos para os 
objetivos a que se refere o artigo 4.º e não exista alternativa viável fora das terras ou solos da RAN. 

Quanto ao potencial impacte nos solos a DRAP Alentejo destaca as seguintes ações previstas para a fase de 
construção: 

 Desmatação, desarborização, limpeza e decapagem dos solos; 

 Implantação e gestão dos estaleiros, parques de materiais, outras áreas de apoio à obra e frentes de 
obra; 

 Construção e/ou reabilitação dos acessos; 

 Aberturas e fechos de valas; 

 Zonas de construção de edifícios e montagem das várias infraestruturas incluindo a extensa área de 
painéis fotovoltaicos; 

 Escavações, e movimentações de terra; 

 Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria; 

 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

Não obstante os vários potenciais impactes negativos previstos, do ponto de vista dos solos e usos do solo, 
tendo em consideração a tipologia e natureza do projeto, salvaguardando o esclarecimento das questões 
identificadas, o cumprimento em todas as fases do projeto, das medidas de minimização, bem como, das 
condicionantes identificadas, a DRAP Alentejo entende, não existir nada a opor à implementação do 
mesmo, emitindo um parecer favorável condicionado aos termos mencionados e ao cumprimento das 
condições e medidas de minimização dos riscos ao nível do solo. 

O Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF I.P / DRCNF Alentejo), no âmbito das suas 
competências, emite parecer desfavorável ao projeto da Central Solar Fotovoltaica da Margalha, atendendo 
a que: 

1. Não foi apresentado o correto levantamento de todos os exemplares de sobreiro que poderão ser 
afetados pela obra inerente à implementação do projeto, pelo que, com base nos elementos 
facultados pelo proponente, não é possível desenvolver uma adequada AIA, com quantificação dos 
impactes negativos expectáveis associados; 
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2. O número de sobreiros georreferenciados pelo proponente e afetados com a instalação da central 
solar é elevado (4.074 sobreiros adultos e jovens com altura superior a 1 m), dando origem a um 
impacte negativo, muito significativo, de magnitude elevada e não minimizável; 

3. Os sobreiros com altura inferior a 1 m não foram identificados e quantificados, o que se considera 
uma omissão grave, uma vez que os mesmos ocorrem de forma heterógena na área e com uma 
densidade entre 400 a 600 plantas/ha. Importa realçar que, no terreno, estes pequenos sobreiros 
têm vigor vegetativo, sendo que, em cerca de 1-2 anos, terão altura para serem contabilizados como 
povoamento. Este facto incrementa muito significativamente a magnitude do impacte negativo 
expectável associado. 

4. A vistoria de campo permitiu concluir que o número de sobreiros com altura inferior a 1 m poderá 
ser elevadíssimo, mais de 10.000 exemplares, pelo que os pressupostos da presente avaliação, em 
termos de quantificação de afetação de quercíneas não são os corretos, não sendo, por esse motivo, 
possível validar a informação constante do EIA, Aditamento, informação georreferenciada e demais 
anexos; 

5. A área de abate em povoamento de sobreiro, apurada pela DRCNF Alentejo, com base na 
georreferenciação feita pelo proponente é de 63 ha, o que configura um impacte negativo, muito 
significativo, de magnitude elevada, não minimizável; 

6. Não foram caracterizados os impactes negativos gerados pelo abate dos povoamentos de eucalipto, 
pinheiro-manso e pinheiro-bravo, facto que se considera uma lacuna grave, atendendo às extensas 
áreas a afetar e que não permite efetuar uma avaliação de impactes rigorosa do projeto; 

7. A perda de potencial produtivo de cortiça poderá ser muito elevada, tendo em vista não só o número 
elevadíssimo de sobreiros que será necessário abater, mas também pelo facto da aptidão da região 
para o desenvolvimento do sobreiro ser elevada. Essa quantificação não foi estimada no EIA, pelo 
que são desconhecidos os proveitos económicos e mais-valias ambientais do projeto em causa; 

8. A legislação apenas contempla a possibilidade de conversão de povoamentos de sobreiros e/ou 
azinheiras (excetuando empreendimentos agrícolas de relevante e sustentável interesse para a 
economia local), quando se trata de obras de imprescindível utilidade pública, aspeto que ficou por 
demonstrar. 

9. O projeto não prevê acautelar a preservação das espécies RELAPE e dos habitats identificados na área 
de intervenção do projeto, dando, por esse motivo, origem a impactes negativos significativos; 

10. Os impactes cumulativos do projeto são negativos e muito significativos para a avifauna, 
considerando que a linha de muito alta tensão prevista no projeto, com uma extensão total de 21 
km, se desenvolve paralelamente à Linha Pego-Falagueira, a 400 kV, incrementando a pressão, em 
termos da presença de linhas elétricas a que o Norte Alentejano está sujeito; 

11. Não foram apresentadas as áreas de povoamentos florestais percorridos por incêndios, bem como a 
indicação do ano de ocorrência (parte da área de intervenção do projeto ardeu no período de 1990-
1999 e entre 2000 e 2008), o que de acordo com a legislação em vigor poderá condicionar a 
implementação do projeto da CSFM; 
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12. Não foi apresentada no EIA qualquer alternativa do projeto fundamentada na grande afetação de 
floresta de produção, circunstância que não é aceitável atendendo ao impacte deste projeto sobre o 
património natural. 

 

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 152-B/2017, de 11 de dezembro, 
procedeu-se à Consulta Pública do Projeto, em fase de projeto de execução, para a “Central Solar 
Fotovoltaica de Margalha”. 
De acordo com o definido naquele diploma legal, a Consulta Pública decorreu durante 30 dias úteis, de 28 
de outubro a 10 de dezembro de 2020. Durante este período foram recebidas 6 participações 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 e 2 Cidadãs. 

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 3000 m 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 - Redes Energéticas Nacionais, SGPS 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 - Associação Sistema Terrestre Sustentável 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 verdadeiramente serão 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. 

Uma cidadã 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. 

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. 
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Outra cidadã refere que a sua propriedade faz estrema com 2 parcelas com 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. 

Síntese dos resultados da segunda Consulta Pública 

A consulta pública da alteração do projeto da “Central Solar Fotovoltaica de Margalha”, 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, decorreu por um 
período de 10 dias úteis, de 25 de maio a 08 de junho de 2021. Durante este período foram recebidas 5 
exposições das seguintes entidades e cidadãos: Turismo de Portugal, ZERO - Associação Sistema Terrestre 
Sustentável e 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 
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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 
3 km, 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 1,6 Km 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 860 m 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 860 m da linha elétrica aérea e com o empreendimento de Agroturismo, implantado a cerca de 
1,6 km 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 1.500 m, assumem uma alguma 
relevância no ambiente visual, promovendo uma intrusão visual moderada e que nos campos visuais, 
entre os 1.500 e os 2.500 m, 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 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, 

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 

 

 

11 / 40 

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. 

 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 
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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 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.  
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 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 outra 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; 

 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. 

Consideração dos resultados das Consultas Públicas na decisão 

Na sequência do veiculado nas exposições recebidas e acima sintetizadas, tecem-se os seguintes 
comentários: 

 Quanto aos vários impactes referidos para os sistemas ecológicos, paisagem e socioeconomia, destaca-
se o facto de várias entidades (ICNF, ISA/CEABN e CCDR Alentejo, entre outras) terem feito parte da 
Comissão de Avaliação. Aliás, tal como referido no primeiro parecer CA, os impactes muito 
significativos identificados para os sistemas ecológicos levaram ao processo de reformulação. Assim, 
considera-se que essas questões foram analisadas em detalhe e enquadradas na decisão, sempre que 
possível. 

 Quanto às restantes questões apresentadas importa esclarecer que o presente procedimento de AIA 
visa precisamente definir as disposições consideradas necessárias para evitar ou, pelo menos, 
minimizar os principais impactes negativos do projeto. Verifica-se, contudo, que algumas das questões 
apresentadas ultrapassam o âmbito do procedimento de AIA. 
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Os resultados da participação pública foram devidamente ponderados no âmbito da avaliação 
desenvolvida. As preocupações manifestadas coincidem com as principais temáticas abordadas e 
ponderadas na avaliação encontrando, na sua generalidade, reflexo no vasto conjunto de condições 
impostas na presente decisão para a minimização dos respetivos impactes ambientais.  

 

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 enquadra-se no Plano Regional de Ordenamento do Território do 
Alentejo (PROTA), salientando-se a coerência da intervenção com o especificado no “Eixo Estratégico III — 
Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional”.  
Quanto ao PDM de Gavião, considerou-se subsistirem dúvidas no que se refere à compatibilização do 
projeto da Central Solar com as propostas de gestão territorial preconizadas neste plano. No que diz 
respeito ao PDM de Abrantes verifica-se que, no respetivo Regulamento, não existe referência à 
implantação de infraestruturas de eletricidade. Assim, deverão ser consultadas estas duas autarquias. 

No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, salienta-se que a central incidirá 
parcialmente sobre áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), nas tipologias “áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo” e ”leitos e margens de cursos de água”.  
Quanto aos solos inseridos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) verificou-se que, no projeto reformulado, 
se mantém a sua afetação. Esta situação requer parecer favorável prévio por parte da Entidade Regional da 
RAN do Alentejo (ERRAN) e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL). 

 

Razões de facto e de direito que justificam a decisão 

A avaliação anteriormente desenvolvida, refletida no parecer da CA de janeiro de 2021 concluiu 
desfavoralmente sobre o projeto da Central Solar de Margalha, por terem sido identificados impactes 
negativos muito significativos, irreversíveis e não minimizáveis, nos Sistemas Ecológicos.  

Tendo por base o referido parecer, 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, tendo o proponente considerado existirem soluções viáveis para o efeito, dentro 
da área de estudo, para ultrapassar as questões identificadas. 

Na sequência da reformulação do projeto e para efeitos da implantação da Central Solar (CS) foram 
selecionadas novas áreas de implantação de painéis fotovoltaicos (num total de 6), alteradas as áreas 
anteriormente definidas e excluída uma área. Daqui resultou o aumento do número de áreas que irão 
integrar a CS (de 8 áreas para 13 áreas) e a redução da área vedada, de 329 ha para 278 ha. 

A alteração das áreas de implantação de painéis fotovoltaicos conduziu a alterações na localização e no 
número de postos de transformação/inversores (de 26 para 28), na extensão da vala de cabos e na extensão 
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da Linha Elétrica a 30 kV (de 14,5 km para 17,3 km) e respetivo número de apoios (de 28 para 55). A 
extensão de vala de cabos (linha a 30 kV enterrada) diminuiu de 9 840 m para 8 878 m. 

Relativamente à Linha Elétrica a 400 kV do projeto reformulado, os dois primeiros apoios foram 
relocalizados devido à falta de acordo com o proprietário do terreno. Esta alteração levou a uma ligeira 
redução da extensão da linha elétrica, de 20 985 m para 20 926 m. Por outro lado, obrigou à relocalização 
da subestação que distará do local inicialmente previsto cerca de 40 m a Este. Em consequência, o edifício 
de apoio foi também relocalizado para perto da subestação a construir. 

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. 

Face à 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 e Paisagem. 

No que se refere aos Sistemas Ecológicos, a análise ao projeto reformulado permitiu verificar que o 
proponente desenvolveu esforços no sentido de minimizar a afetação de quercíneas, quer isoladas, quer 
em povoamento (o principal impacte negativo expectável que esteve na base da emissão de parecer 
desfavorável por parte do ICNF/DRCNF Alentejo). Contudo, verifica-se ainda a afetação direta destes 
exemplares legalmente protegidos. 

Assim, face ao anteriormente exposto e aos valores apurados de exemplares a afetar com o projeto 
reformulado, considera-se que o impacte expectável será negativo, muito significativo e de magnitude 
elevada, embora compensável, pelo que se propõe, para minimizar este impacte, a preservação das 
quercíneas existentes nos montados (em povoamento) com PAP superior a 80 cm, atendendo ao valor 
ecológico e maior capacidade de promover a regeneração natural do arvoredo de maiores dimensões após 
a desativação da central. 

Considerou-se também que as quercíneas com PAP inferior a 80 cm têm um período de entrada em 
produção longo, pelo que o impacte negativo expectável será menor, quando comparado com os 
exemplares com PAP superior. Dando cumprimento a estas condicionantes, deverão ser preservados 2 
exemplares de quercíneas isoladas com PAP igual ou superior a 80 cm e 63 exemplares de quercíneas com 
PAP igual ou superior a 80 cm em povoamento, num total de 65 exemplares. 

A compensação pelo abate de sobreiros e azinheiras isolados será calculada pela multiplicação de um fator 
de três (3x) vezes, 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.  

No que diz respeito às restantes componentes ambientais, cujos impactes identificados não foram 
inicialmente (ou seja, na primeira versão do projeto) considerados tão significativos, apresenta-se 
seguidamente uma síntese de cada apreciação setorial sobre o projeto reformulado. 

Os principais impactes na Geologia estão associados a terraplanagens, fundações, abertura ou melhoria de 
acessos. Para este projeto podem ser classificados como: Pouco significativos; Permanentes; Negativos; 
Diretos; Certos; Irreversíveis. Com efeito, não estão previstas obras de grande volumetria as escavações 
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previstas serão, em princípio, pouco profundas e não originarão taludes ou aterros significativos. A afetação 
das formações geológicas que ocorrem no local deverá assim também ser reduzida.  

No que respeita ao Património Geológico e aos Recursos Minerais não se preveem afetações. No que se 
refere ao risco geológico refere-se que não estão previstas intervenções que suscitem preocupação 
significativa quanto a movimentos de massa ou erosão, quer por não se prever obra nas áreas com maior 
declive na CSF, quer porque a LMAT se desenvolve geralmente em terreno com afastamento a linhas de 
água importantes. 

No que se refere à avaliação dos impactes nos Recursos Hídricos superficiais foi apresentado o Estudo 
Hidrológico e Hidráulico (EHH), datado de outubro de 2020. Foi avaliada a capacidade de vazão das linhas 
de água na área do projeto, incluindo as condições de inundabilidade da área de intervenção para o período 
de retorno de 100 anos. Contudo, não se considerou a totalidade das linhas de água das subáreas que 
integram a Central Solar nem se incluiu a reformulação do projeto em análise, encontrando-se em falta a 
integração das novas subáreas A9 a A14. Daqui resultaram algumas situações de desconformidade entre a 
implantação de algumas áreas painéis fotovoltaicas e de alguns apoios das linhas a 30 kV e o traçado das 
linhas de água existentes. Estas situações terão ainda de ser retificadas pelo que são definidas medidas 
específicas de minimização da afetação das linhas de água.  

Na fase de construção, as ações de desmatação e movimentação de maquinaria irão alterar as condições 
naturais de infiltração, induzindo um impacte negativo, pouco significativo e reversível na área de estaleiro 
e nas áreas ocupadas pelos painéis, os quais assentam em estruturas que não impedem a infiltração. Para 
a fase de exploração é provável que ocorra uma concentração das águas pluviais nas entrelinhas das mesas 
que ficam a descoberto, o que potencia o aumento da velocidade de escoamento e a erosão hídrica. No 
entanto, este impacte negativo é minimizado pela recuperação/manutenção do coberto vegetal que 
revestirá a área da Central Solar. Também as valetas de drenagem irão assegurar o correto 
encaminhamento das águas superficiais. 

Quanto aos Recursos Hídricos subterrâneos, refere-se que não é expectável a sua afetação pelos trabalhos 
que serão desenvolvidos quer na instalação/manutenção da Central quer na implantação/manutenção das 
Linhas Elétricas (a 30 kV e a 400 kV). 

Da apreciação sobre a interferência do projeto com as áreas da Reserva Ecológica Nacional (REN), conclui-
se que, do ponto de vista dos recursos hídricos, não serão colocadas em causa as funções das tipologias da 
REN em presença. 

No que respeita aos Solos e Uso do Solo, Socioeconomia e Ordenamento do Território, foi possível apurar 
que as novas localizações dadas às componentes do Projeto reformulado não vêm alterar os impactes 
ambientais anteriormente identificados e cuja anterior apreciação aqui se recorda. 

Assim, para a Socioeconomia, na fase de construção, é expectável um impacte positivo ao nível local, 
associado à dinamização da economia pela aquisição de bens e serviços, significativo mas temporário dada 
a curta duração da obra mas também um impacte negativo associado à afetação temporária da qualidade 
de vida dos habitantes locais, com a instalação e operação de estaleiros e com as atividades de construção 
civil propriamente ditas. Estes impactes negativos podem ser considerados pouco significativos atendendo 
à distância das povoações mais próximas da central.  

Para a fase de exploração, prevê-se um impacte positivo ao nível nacional associado à entrada de energia 
de fonte renovável na rede elétrica nacional. Este impacte pode ser considerado significativo devido à 
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contribuição do projeto para as metas nacionais de produção de energia através de fontes renováveis e 
para a descarbonização da economia nacional. 

Quanto ao Uso do Solo, na fase de construção será expectável um impacte negativo pouco significativo, 
devido à perda de solos com limitações severas à prática agrícola, pela instalação da Central. A Linha a 400 
kV incidirá sobre áreas com um uso maioritariamente florestal. 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 Projeto durante 30 anos. 

Os impactes negativos mais significativos nos Solos irão ocorrer essencialmente na fase de construção, em 
resultado das diversas atividades construtivas e da instalação das infraestruturas do projeto, com destaque 
para a ocupação de leitos e margens de cursos de água. Quanto à linha elétrica a 400 kV, os impactes mais 
significativos coincidem com os apoios 7 a 13 (de um total de 55) que se implantam em áreas identificadas 
como de elevado risco de erosão hídrica do solo. Na fase de exploração a implantação das diversas 
componentes do projeto (da central solar e, ainda, os apoios das linhas elétricas) representa uma ocupação 
permanente do recurso solo (durante o período de vida útil do projeto) que fica assim indisponível para 
outos fins, um impacte negativo, certo, reversível e significativo.  

Do ponto de vista do Ordenamento do Território, o projeto enquadra-se no Plano Regional de 
Ordenamento do Território do Alentejo (PROTA), salientando-se a coerência da intervenção com o 
especificado no “Eixo Estratégico III — Diversificação e Qualificação da Base Económica Regional”. Quanto 
ao PDM de Gavião, considerou-se subsistirem dúvidas no que se refere à compatibilização do projeto da 
Central Solar com as propostas de gestão territorial preconizadas neste plano. No que diz respeito ao PDM 
de Abrantes verifica-se que, no respetivo Regulamento, não existe referência à implantação de 
infraestruturas de eletricidade. Assim, deverão ser consultadas estas duas autarquias. 

No que se refere às Servidões e Restrições de Utilidade Pública, salienta-se que a central incidirá 
parcialmente sobre áreas de Reserva Ecológica Nacional (REN), nas tipologias “áreas de elevado risco de 
erosão hídrica do solo” e ”leitos e margens de cursos de água”.  
Quanto aos solos inseridos na Reserva Agrícola Nacional (RAN) verificou-se que se mantém alguma afetação 
no projeto reformulado, situação que requer parecer favorável prévio por parte da Entidade Regional da 
RAN do Alentejo (ERRAN) e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL). 

Na fase de construção, os impactes no Ambiente Sonoro deverão ser pouco significativos, desde que se 
garanta que a montagem dos equipamentos e atividades mais ruidosas se restrinjam ao período diurno de 
dias úteis, e que sejam adotadas boas práticas durante a obra. Para a fase de exploração valida-se a 
conclusão do EIA, de que o projeto da central solar fotovoltaica não terá impactes negativos nos recetores 
identificados. A mesma conclusão é válida para a linha a 400 kV a construir. 

Relativamente à Paisagem, no projeto reformulado mantêm-se os impactes visuais e estruturais negativos 
anteriormente identificados, tanto para a fase de construção como para a fase de exploração. Referem-se 
como mais relevantes a transformação de uma paisagem de cariz silvícola/florestal num vasto “manto” 
quase contínuo de painéis solares. Este impacte pode ser considerado muito significativo, sempre que 
envolve a eliminação de uma vasta quantidade de exemplares de sobreiros e azinheiras adultos. Daqui 
decorre também uma perda de qualidade cénica de uma área de dimensão significativa e, 
simultaneamente, uma elevada artificialização da paisagem.  
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Em termos de impactes cumulativos, refere-se a presença da própria subestação de Pêgo e das diversas 
linhas elétricas que a ela afluem, as quais, conjuntamente com a central e linha em avaliação, agravam a já 
referida artificialização. Neste âmbito, salienta-se apenas o facto positivo de uma parte da nova linha a 400 
kV se desenvolver de forma paralela, em cerca de 8,5 km, à linha existente LFR.ETM. Com efeito, tal permite 
alguma minimização dos impactes visuais. 

Quanto ao Património, referidas, não se deve excluir a possibilidade de ocorrência de impactes sobre o 
património arqueológico durante a construção, fase esta potencialmente impactante para eventuais 
vestígios arqueológicos que se possam encontrar ocultos, quer pela vegetação, quer pelo solo e subsolo. 
Na fase de exploração salientam-se as ações inerentes à remodelação ou reparação das infraestruturas do 
projeto e de acessos tanto associados à Central Solar Fotovoltaica como da Linha Elétrica; corte de 
vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre que a dimensão da vegetação cause 
ensombramento) e gestão da faixa de combustíveis da Linha Elétrica. Contudo, não tendo sido identificada 
nenhuma afetação em particular, todos estes potenciais impactes podem ser minimizados com a adoção 
de medidas adequadas de salvaguarda do património. 

Relativamente à Saúde Humana, durante a fase de construção e desativação, haverá um aumento da 
emissão de poeiras e do nível do ruído. Porém, daqui não deverão resultar efeitos negativos significativos 
junto das populações. Também não é provável a existência de impactes negativos na resposta de cuidados 
de saúde à população. Durante a fase de exploração não é expectável a existência de risco para a saúde 
humana e das populações, face à fraca exposição aos campos eletromagnéticos na linha a 400 kV. No 
entanto, não se deve deixar de considerar o "risco percebido" face a esta exposição pelo que importa 
informar e esclarecer as populações locais.  

Da análise aos resultados da Consulta Pública, verifica-se que as preocupações manifestadas poderão ser 
acauteladas com a implementação das condicionantes, medidas e planos de monitorização constantes do 
presente documento. 

Face aos impactes positivos identificados para a socioeconomia e o contributo para a produção de energia 
elétrica com base numa fonte renovável (a energia solar) e tendo em consideração que os impactes 
negativos acima referidos podem, na sua generalidade, ser suscetíveis de minimização e de compensação, 
emite-se decisão favorável ao projeto de execução reformulado da Central Solar de Margalha, condicionado 
ao cumprimento dos termos e condições impostas no presente documento. 

Por último, acresce evidenciar que, relativamente à ocupação de áreas afetas à REN, a pronúncia da CCDR-
Alentejo e da APA no âmbito do procedimento de AIA, determina a não rejeição da comunicação prévia 
para as intervenções consideradas. 

 

Condicionantes 

1. Ajustar o layout do projeto de forma a: 

 Assegurar a preservação das quercíneas existentes nas áreas de povoamento de quercíneas, cujos 
PAP sejam superiores a 80 cm. Para os indivíduos de PAP inferior ou superior ao referido valor, em 
povoamento, em grupo/bosquete ou isolados, os mesmos devem ser preservados no maior 
número possível no âmbito da Estrutura Verde a definir no PIP. 
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 Garantir 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 pedido de 
abate. Para o efeito deverão 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. 

 Salvaguardar a faixa de servidão de todas as linhas de água do Domínio Hídrico, incluindo as linhas 
de água que secam temporariamente. 

 Todas as infraestruturas e equipamentos previstos no projeto devem ainda garantir um 
distanciamento de 10 m, medido 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. 

 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.  

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

2. Obter a Declaração de Imprescindível Utilidade Pública (DIUP) referente ao abate de quercíneas em 
área de povoamento de sobreiro e/ou azinheira. 

 

Elementos a Apresentar 

Previamente ao licenciamento 

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

1. Layout final do projeto (Central Solar, Linha de Muito Alta Tensão a 400 kV e das Linhas Elétricas a 30 
kV) demonstrando o cumprimento da Condicionante nº 2. O layout final deve localizar-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 da Condicionante nº2. 

2. Plano de Compensação referente às quercíneas - isoladas e em povoamento – 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, não devendo produzir agravamento das condições de 
escoamento existentes, no que respeita ao encaminhamento das águas para jusante do projeto, e 
tendo presente a capacidade de vazão da rede natural a jusante e ainda as caraterísticas dos 
ecossistemas a jusante do projeto. 

Em sede de licenciamento  
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Devem ser apresentados à entidade licenciadora os seguintes elementos: 

4. Autorização para abate das quercíneas previstas abater no âmbito do projeto revisto. 

5. 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. 

6. Parecer prévio vinculativo das Câmaras Municipais de Abrantes e Gavião para verificação do 
enquadramento do projeto nos respetivos Planos Diretores Municipais, de acordo com a versão final 
que resultar do cumprimento das condicionantes acima referidas. 

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

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

9. 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. 

10. Parecer favorável prévio por parte da Entidade Regional da Reserva Agrícola Nacional do Alentejo 
(ERRAN Alentejo) e da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Alentejo (DRAPAL) ao Projeto 
reformulado e revisto, para utilização não agrícola de áreas integradas na Reserva Agrícola Nacional 
(RAN). 

Previamente ao início da execução da obra 

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

11. Informação geográfica do projeto em formato vetorial (por exemplo ESRI shapefile), designadamente 
com todas as componentes do projeto revisto. 

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

13. Projeto de Integração Paisagística (PIP) da Central Solar de Margalha, 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 Sementeiras necessárias à correta 
execução do projeto e 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 (arquiteta/o paisagista), em fitossociologia e em biologia, entre 
outros, se pertinente, a identificar no projeto. 

iii. O PIP deve apenas contemplar as questões específicas enquanto projeto de execução e não 
integrar informação não relevante tratada adequadamente e especificamente noutros planos. 
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iv. 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. 

v. 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. 

vi. Definir/delimitar graficamente “faixas de gestão de combustível” referidas no plano. 
vii. As áreas de maior declive, a identificar graficamente em cartografia, 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 e redução da erosão, sobretudo, se na Fase Prévia à 
Obra se se detetarem já situações com sinais de erosão. 

viii. A rede de caminhos propostos deve eliminar todas as situações que impliquem situações de 
maior conflito com o atravessamento das linhas de água ou de escorrência preferencial e 
vegetação a preservar mais consolidadas. A rede de caminhos deve suportar-se no caminho 
perimetral e nos caminhos existentes que não atravessam as linhas de água. 

ix. 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, devendo o mesmo fazer-se acompanhar de um ponto de 
situação à data e de uma análise crítica das situações assim como indicar medidas de correção 
dos problemas detetados, sobretudo, ao nível dos taludes e áreas com muito maior potencial 
de erosão (declives acima dos 20%). A sua elaboração deve contemplar sempre um registo 
fotográfico, deve 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. As fotografias a apresentar devem ter uma elevada resolução/definição. 

x. A Estrutura Verde/Corredores Ecológicos 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 a 14, 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. 
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Para a apresentação da largura da referida faixa de vegetação e da vegetação a manter deve 
ser apresentada 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: 
envolvente norte à Área 9 – povoações de Degracia Cimeira e Fundeira e Parque de 
Merendas do PR2; N118 do lado da Área 1 e Área 9; N224 do lado da Área 5, 11 e 12 e Rua 
25 de Abril de ambos os lados da Área 3. 

 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. 

 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, 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 e redução da 
erosão, sobretudo, se na Fase Prévia à Obra se se detetarem já situações com sinais de 
erosão. 

 Deverão ser contempladas todas as ligações possíveis e potenciais entre Sistema Húmido e 
Sistema Seco. 

 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 nú. 

 A composição de espécies, a distribuição espacial e a estrutura dos módulos 
arbóreo/arbustivos e arbustivos 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”. 
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 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. 

14. Plano de Gestão e Controlo de Espécies Exóticas Invasoras, incluindo cartografia atualizada com o 
levantamento georreferenciado das áreas, sobrepostas à Carta Militar, onde se registe a presença de 
espécies vegetais exóticas invasoras, assim como a sua quantificação em área, 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 ao Projeto. O Plano deve definir 
as ações a realizar quer para a Fase de Construção/Obra quer para a Fase de Exploração. Deve incluir 
um programa de monitorização para a Fase de Exploração para um período temporal a propor/definir. 
O referido plano deve ser elaborado por especialistas ou entidades reconhecidas quanto a esta 
matéria.  

15. Plano de Gestão e Reconversão das Faixas de Proteção Legal das Linhas (PGRFPLL), o qual deve ser 
constituído por peças escritas e desenhadas em que devem constar os seguintes elementos: 

i. Cartografia 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. 
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iii. Elenco de espécies a considerar, garantindo a sua diferenciação no que se refere aos locais de 
plantação como por exemplo linhas de água, ou de escorrência preferencial. 

iv. Plano de Manutenção. 

Deve incidir sobre a faixa de proteção sob as linhas elétricas a 30 kV e a 400 kV e recorrer a vegetação 
autóctone presente nas formações locais, com espécies de porte reduzido e/ou crescimento lento 
(sobreiros, azinheiras, outros carvalhos, carrascos, folhados, pilriteiros, entre outros), minimizando a 
expressão da faixa e linhas no território.  

As espécies selecionadas deverão ter porte reduzido e/ou crescimento lento, de modo a cumprir as 
distâncias mínimas de segurança entre os cabos condutores e a vegetação. 

16. Plano de Controle de Erosão (PCE) com base nas técnicas de Engenharia Natural focado, sobretudo, 
nas áreas de maior declive e tendo em consideração os sentidos de drenagem preferencial de cada 
área. O mesmo deve contemplar um Programa de Monitorização ou de Acompanhamento. Associado 
à implementação e ao acompanhamento deve ser previsto a elaboração de relatórios cuja 
apresentação em termos temporais deve ser proposta. A sua elaboração deverá ser devidamente 
ponderada tendo em consideração as situações existentes. 

Até ao final da execução da obra 

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

17. 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 Margalha, 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. A 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 
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. 

18. Relatórios de Acompanhamento da Obra com periodicidade trimestral, fundamentalmente, apoiado 
em registo fotográfico focado nas questões/medidas do fator ambiental Paisagem. Para elaboração 
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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 
no âmbito da verificação do cumprimento das medidas/DIA.  

 

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 

Genéricas 

1. Assegurar um balanço de terras nulo, sem recurso a vazadouro autorizado, mas antes utilizando o 
volume excedente previsto de 4.489 m3 em soluções na própria obra. 

2. Dotar a vedação das áreas fotovoltaicas 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 30 em 30 metros, ao longo das vedações a construir. 

3. Garantir que as vedações perimetrais a instalar nas várias áreas que compõem a central solar 
fotovoltaica não poderão estar dotadas de arame farpado na última fiada. 

4. 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. 

5. A iluminação exterior da subestação (ou a prevista para outras situações) não deve ser geradora de 
poluição luminosa. Devem ser acauteladas todas as situações que conduzam a um excesso de 
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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 

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

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

8. 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. 

9. Efetuar 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. 

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

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

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

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. 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 

17. Adoção de 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. 

18. Os cabos de guarda deverão ser 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 
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superior a 10m (d=10m) (ou seja, os sinalizadores deverão serão dispostos de 20 em 20 metros, 
alternadamente em cada cabo de guarda). 

19. A sinalização deverá ser feita por instalação de espirais de sinalização-dupla de cor branca ou 
amarela/vermelha/laranja, alternando as referidas cores. 

20. Nos seguintes vãos, a sinalização deverá ser feita com BFD (Bird Flight Diverters) dinâmicos do tipo 
Firefly Rotativos: Vãos 1-2, 10-11, 16-17, 19-20, 22-24, 27-28, 28-29, 30-35, 37-45, 46-52, 53-55. 

21. Dentro da área de nidificação de cegonha-branca deverão ser instalados dispositivos antipouso e 
antinidificação. 

22. Assegurar que não são colocados em causa: 

 O acesso de meios aéreos a pontos de água de 1.ª ordem para apoio ao combate a incêndios rurais; 

 A operacionalidade de pontos de scooping utilizados por aeronaves anfíbias de combate, com 
destaque para duas charcas existentes no concelho de Abrantes. 

Medidas para a fase prévia à 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, bem como na prevenção e combate aos incêndios florestais. 

24. Remeter a informação necessária (incluindo coordenadas de implantação e altitudes máximas de cada 
apoio) sobre a construção da Linha Elétrica, às entidades utilizadoras do espaço aéreo na zona 
envolvente ao Projeto. 

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 e eventuais riscos percecionados. 

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. 

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 
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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. Realizar ações de formação e de sensibilização ambiental para os trabalhadores e encarregados 
envolvidos na execução das obras 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). A formação deve ainda contemplar a 
temática das espécies vegetais autóctones e exóticas invasoras e os procedimentos a ter em obra para 
cada uma delas. 

33. 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 considerando 
uma área de proteção em torno das mesmas, e não meramente sinalizados, antes do início da obra, 
devendo permanecer em todo o perímetro, durante a execução da mesma. 

34. 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.  

35. Privilegiar, sempre que possível, a contratação e requalificação de mão-de-obra local e do 
fornecimento de produtos e serviços preferencialmente locais. 

Medidas para a Fase de Construção 

Planeamento dos trabalhos, estaleiros e áreas a intervencionar 

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

37. Garantir as condições de acessibilidade dos meios de socorro, incluindo os aéreos. 

38. 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. 
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39. Realizar as intervenções de corte, controlo da vegetação e trabalhos de montagem da própria linha a 
400 kV, apenas no final do ciclo reprodutor da maioria dos grupos de fauna e flora (entre julho e 
dezembro). 

40. Quando não for possível evitar o atravessamento de linhas de água, estabelecer locais de 
atravessamento evitando a sua perturbação generalizada. 

41. Efetuar um acompanhamento ambiental da construção que valide e verifique os limites da obra bem 
como a implementação das medidas propostas. 

42. 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 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. 

43. 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; 

44. 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. 

45. 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. 

46. 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. 

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

48. 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.  
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49. As infraestruturas propostas não deverão interferir no funcionamento da rede de comunicações dos 
agentes de proteção civil. 

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

Desmatação e Movimentação de Terras 

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

52. O material vegetal proveniente do corte de espécies vegetais exóticas invasoras a realizar em todas as 
áreas a intervencionar, deve ser totalmente separado do restante material vegetal e levado a destino 
final adequado, devendo ser evitado o corte não deve ser executada 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. 

53. As operações de desmatação em áreas onde não é necessário efetuar movimentações de terras e, 
consequentemente, não sejam sujeitas a mobilização do solo, deverão ser efetuadas 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. 

54. Os trabalhos de decapagem de solos deverão ser limitados 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. 

55. A decapagem da terra viva/vegetal deve ser realizada 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. 

56. 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. 

57. A terra viva/vegetal proveniente da decapagem, possuidora do banco de sementes das espécies 
autóctones, deverá ser removida e depositada de acordo com as seguintes orientações: em pargas até 
2 m de altura; próximo das áreas de onde foram removidas, mas assegurando que tal se realiza em 
áreas planas e bem drenadas; protegida de ações de compactação por pisoteio ou por passagem de 
máquinas; protegidas contra a erosão hídrica e eólica através de uma sementeira de leguminosas e/ou 
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da sua cobertura se necessário e aplicável em função dos tempos de duração e das condições 
atmosféricas. 

58. 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 
levada a depósito definitivo devidamente acondicionada. 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 1m de profundidade. 

59. Deverá ser dada atenção especial à origem/proveniência e condições de armazenamento na sua 
origem de todos materiais inertes para a construção civil - acessos e cobertura do solo da subestação 
-, terras de empréstimo e de terras vivas/vegetais para a recuperação/integração paisagística, 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. Não devem ser 
provenientes, em caso algum, de áreas ocupadas por plantas exóticas invasoras, sempre muito 
frequentes nas áreas de exploração de inertes e de depósito dos stocks, para que as mesmas não 
alterem a ecologia local e introduzam plantas invasoras. 

60. O planeamento dos trabalhos e a execução dos mesmos deve considerar todas as formas disponíveis 
para reduzir os níveis de poeiras no ar e a sua propagação, como: o não uso de máquinas de rastos; 
redução das movimentações de terras em períodos de ventos; limpeza regular dos acessos internos e 
externos de acesso às áreas em obra e o acondicionamento/proteção dos solos expostos quer a 
períodos de maior pluviosidade quer em tempo/período seco/ventoso. 

61. Caso se verifique a existência de materiais de escavação com vestígios de contaminação, estes devem 
ser armazenados 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. 

62. As áreas de depósitos temporários devem localizar-se no interior da área de intervenção, evitando a 
envolvente de exemplares arbóreos. 

63. A carga e descarga da terra vegetal armazenada nas pargas deve ser efetuada, de forma que os veículos 
afetos a essas operações não calquem as pargas. 

64. Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, este deverá ser efetuado em locais 
legalmente autorizados. A seleção dessas zonas de depósito deve excluir as seguintes áreas: áreas do 
domínio hídrico; áreas inundáveis; zonas de proteção de águas subterrâneas (áreas de elevada 
infiltração); perímetros de proteção de captações; áreas classificadas da RAN ou da REN; outras áreas 
com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da natureza; outras áreas onde 
possam ser afetadas espécies de flora e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou 
azinheiras; áreas que tenham na sua proximidade espécies alóctones com conhecido comportamento 
invasor e risco ecológico, de forma a evitar a sua propagação; locais sensíveis do ponto de vista 
geotécnico; locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; áreas de ocupação agrícola; proximidade de 
áreas urbanas e/ou turísticas; zonas de proteção do património. 

65. Não está prevista a necessidade de recorrer a terras de empréstimos, contudo, caso seja necessário as 
terras deverão ser provenientes de locais legalmente autorizados. Deverão ser respeitados os 
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seguintes aspetos para a seleção dos locais de empréstimo: as terras de empréstimo devem ser 
provenientes de locais próximos do local de aplicação, para minimizar o transporte; as terras de 
empréstimo não devem ser provenientes de: terrenos situados em linhas de água, leitos e margens de 
massas de água; zonas ameaçadas por cheias, zonas de infiltração elevada, perímetros de proteção de 
captações de água; áreas classificadas da RAN ou da REN; áreas classificadas para a conservação da 
natureza; outras áreas onde as operações de movimentação das terras possam afetar espécies de flora 
e de fauna protegidas por lei, nomeadamente sobreiros e/ou azinheiras; áreas que tenham na sua 
proximidade espécies alóctones com conhecido comportamento invasor e risco ecológico, de forma a 
evitar a sua propagação; locais sensíveis do ponto de vista geotécnico; locais sensíveis do ponto de 
vista paisagístico; áreas com ocupação agrícola; áreas na proximidade de áreas urbanas e/ou turísticas; 
zonas de proteção do património. 

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

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

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

69. Após a desmatação deve ser realizada a prospeção arqueológica sistemática do terreno onde se prevê 
a ocorrência de trabalhos de construção, no solo livre de vegetação, com a finalidade de colmatar as 
lacunas de conhecimento, (zona C e D, acessos a reabilitar/melhorar e a construir, escavação dos 
caboucos para instalação dos apoios da Linha Elétrica). 

70. Os resultados obtidos no decurso desta prospeção poderão determinar a adoção de medidas de 
minimização complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, entre 
outras). Deverá compatibilizar-se a localização dos elementos do projeto com os vestígios patrimoniais 
que possam ser detetados, de modo a garantir a sua preservação. 

71. Acompanhamento Arqueológico integral de todas as operações que impliquem movimentações de 
terras (desmatações, escavações, terraplenagens, depósitos de inertes), não apenas na fase de 
construção, mas desde as fases preparatórias da obra, como a instalação de estaleiro e desmatação. 
O acompanhamento deverá ser continuado e efetivo, pelo que se houver mais que uma frente de obra 
a decorrer em simultâneo, terá de ser garantido o acompanhamento de todas as frentes. Perante as 
características da área impõe-se uma redobrada atenção no sentido da deteção de eventuais materiais 
líticos antigos. A equipa responsável pelos trabalhos deve integrar um arqueólogo com experiência 
comprovada em Pré-História Antiga. 

72. No caso de, na fase de planeamento ou de construção, forem detetados vestígios arqueológico, a obra 
deve ser suspensa nesse local, ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela essa 
ocorrência. 

73. As ocorrências arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico da 
obra devem, tanto quanto possível, e em função do valor do seu valor patrimonial, ser conservadas in 

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

74. As ocorrências passíveis de afetação em consequência da execução do projeto, e por proximidade da 
frente de obra, têm de ser registadas, para memória futura, mediante representação gráfica, 
fotográfica e textual. 

75. Os resultados obtidos no Acompanhamento Arqueológico podem determinar a adoção de medidas de 
minimização específicas complementares (registo documental, sondagens, escavações arqueológicas, 
entre outras). Antes da adoção de qualquer medida de mitigação deverá compatibilizar-se a localização 
dos elementos do projeto, de modo a garantir a sua preservação e o seu enquadramento visual. 

76. Os achados móveis efetuados no decurso destas medidas devem ser colocados em depósito 
credenciado pelo organismo de tutela do património cultural. 

77. As escavações necessárias são realizadas por meios mecânicos, e, não se prevê a necessidade de 
recorrer à utilização de explosivos. No caso de vir a ser necessário recorrer à utilização de explosivos 
para a execução das escavações, devem assegurar-se as seguintes medidas:  

78. Quanto ao Património Geológico, nos trabalhos associados ao projeto deverá ser registada qualquer 
nova ocorrência que possa apresentar interesse em geoconservação. Verificando-se a observação local 
de ocorrências geológicas cujo interesse suscite dúvidas, por exemplo durante a exposição de novos 
taludes, apela-se ao dono da obra para que contacte o LNEG, para que se possa proceder ao seu 
reconhecimento, fotografia e eventual amostragem. 

Circulação de pessoas, veículos e funcionamento de maquinaria  

79. O acesso de pessoal não afeto à empreitada deve ser evitado ou se possível interditado (sobretudo a 
circulação de veículos motorizados). Assim, as zonas de intervenção que intersectem vias públicas e 
caminhos devem ser sinalizadas de acordo com os regulamentos de trânsito municipais, e sempre que 
se justifique, vedadas. 

80. Deverão ser adotadas medidas no domínio da sinalização informativa e da regulamentação do tráfego 
nas vias atravessadas pela Empreitada, visando a segurança e informação durante a fase de 
construção, cumprindo o Regulamento de Sinalização Temporária de Obras e Obstáculos na Via 
Pública. 

81. Definição rigorosa das zonas de circulação. Quanto a limite de velocidade, o mesmo não deverá 
ultrapassar os 20 km/h. 

82. As movimentações de máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de acessos existentes. 
Sempre que se verificar necessário criar novos caminhos deve reduzir-se ao máximo a largura da via, a 
dimensão dos taludes e a afetação de vegetação. 

83. Assegurar que os caminhos ou acessos nas imediações da área do Projeto não fiquem obstruídos ou 
em más condições, possibilitando a sua normal utilização por parte da população local;  

84. Caso se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente os respetivos 
planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

85. Deve ser garantida a consolidação das vias internas em terra batida usadas para circulação nos locais 
de obras no interior da área de implantação, de modo a evitar o levantamento de poeiras através da 
circulação de veículos e maquinaria. Complementarmente deve proceder-se à aspersão regular e 
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controlada de água, sobretudo durante os períodos mais secos e ventosos, nas zonas de trabalho e nos 
acessos utilizados pelos diversos veículos, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 
ressuspensão de poeiras, devendo ter-se em atenção a disponibilidade de água para a implementação 
desta medida. 

86. Proteger os depósitos de detritos e de materiais finos da ação dos ventos e das chuvas e, 
eventualmente, utilização de sistemas de aspersão de água sobre as vias não pavimentadas e sobre 
todas as áreas significativas do solo que fiquem a descoberto, especialmente em dias secos e ventosos. 

87. O transporte de materiais suscetíveis de serem arrastados pelo vento deverá ser efetuado em viatura 
fechada ou devidamente acondicionados e cobertos, caso a viatura não seja fechada. 

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

89. A saída de veículos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via pública deverá 
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afetação por arrastamento de terras e lamas pelos 
rodados dos veículos. Sempre que possível, deverão ser instalados dispositivos de lavagem dos 
rodados e procedimentos para a utilização e manutenção desses dispositivos adequados. 

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

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

92. Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o menor 
ruído possível e que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações (< 200 
m) se restringem ao período diurno de dias úteis. 

93. Garantir a presença em obra unicamente de equipamentos que apresentem homologação acústica nos 
termos da legislação aplicável e que se encontrem em bom estado de conservação/manutenção. 

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

95. Devem ser adotadas soluções estruturais e construtivas dos órgãos e edifícios, e instalação de sistemas 
de insonorização dos equipamentos e/ou edifícios que alberguem os equipamentos mais ruidosos, de 
modo a garantir o cumprimento dos limites estabelecidos no RGR. 

96. Tomar medidas de segurança, durante a fase de construção, de modo a que a manobra de viaturas e 
o manuseamento de equipamentos não originem focos de incêndio. 

Gestão de materiais, resíduos e efluentes  

97. Implementar o Plano de Gestão de Resíduos (PGR). 

98. Armazenar temporariamente todo o tipo de resíduos resultantes das diversas obras de construção 
(embalagens de cartão, plásticas e metálicas, armações, cofragens, entre outros), em contentores ou 
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outros equipamentos de armazenamento de resíduos que devem estar devidamente identificados com 
a tipologia de resíduo a que se destinam, para posterior transporte para local autorizado. 

99. Os materiais para reutilização que não constituam resíduos devem ser armazenados em condições 
adequadas, separados dos resíduos, devidamente identificados, e de forma a não causarem 
contaminação do solo ou da água. 

100. Os resíduos sólidos urbanos e os equiparáveis deverão ser triados de acordo com as seguintes 
categorias: vidro, papel/cartão, embalagens e resíduos orgânicos. Estes resíduos poderão ser 
encaminhados e recolhidos pelo circuito normal de recolha de RSU do município ou por uma empresa 
designada para o efeito. 

101. Os combustíveis, óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em 
recipientes adequados e estanques, devidamente acondicionados e dentro da zona de estaleiro 
preparada para esse fim, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 
reciclagem. 

102. Os recipientes para o armazenamento de resíduos no estaleiro deverão estar localizados numa área 
de fácil acesso aos veículos de recolha de resíduos e que esteja devidamente sinalizada por tipo de 
resíduo armazenado (indicando o respetivo código LER). 

103. O acesso à área de armazenamento de resíduos perigosos e produtos poluentes deverá ser 
condicionado e restrito. 

104. Não é admissível a deposição de qualquer tipo de resíduos ou qualquer outra substância poluente, 
mesmo que dentro de recipiente, sobre os solos ou linhas de água, ou em qualquer local que não tenha 
sido previamente autorizado pela Equipa de Acompanhamento Ambiental. 

105. Manter um registo atualizado das quantidades de resíduos gerados e respetivos destinos finais, com 
base nas guias eletrónicas de acompanhamento de resíduos (e-GAR). 

106. São proibidas queimas a céu aberto. 

107. As ações de abastecimento das viaturas e equipamentos afetos à obra terão que ser efetuadas no 
estaleiro, numa zona devidamente preparada para esse efeito. 

108. Verificar periodicamente as condições de segurança dos equipamentos a utilizar durante a execução 
dos trabalhos, com o objetivo de prevenir eventuais fugas de lubrificantes, combustíveis e emissões 
gasosas. 

109. A zona de armazenamento de produtos e o parque de estacionamento de viaturas devem ser drenados 
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. 

110. Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se 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.  

111. Não deverão ser efetuadas operações de manutenção e lavagem de máquinas e viaturas no local da 
obra. Caso seja imprescindível, deverão ser criadas condições que assegurem a não contaminação dos 
solos e recursos hídricos. 
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112. Prevenção e minimização dos riscos de poluição da água e solos, em particular na eventualidade de 
utilização de geradores (para abastecimento de energia elétrica do estaleiro, nas ações de testes dos 
aerogeradores ou para outros fins) e na armazenagem de combustíveis ou outras substâncias 
poluentes. 

113. Assegurar a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, desmatação e 
desflorestação necessárias à execução do Projeto, podendo os resíduos de vegetação ser armazenados 
provisoriamente junto aos locais de decapagem, e ser aproveitados na fertilização dos solos ou de 
acordo com o estabelecido no plano de controlo de espécies exóticas invasoras. 

114. Durante as operações de desembalagem dos painéis solares é necessário reunir as condições 
necessárias para que os resíduos leves de embalagem produzidos não sejam suscetíveis de serem 
transportados por ação do vento, espalhando-se pelos terrenos envolventes. 

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

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

Acessos, plataformas e fundações  

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

118. Sempre que a execução de valas para instalação de cabos obrigue a atravessamentos de linhas de 
água, deverá ser assegurado que não ocorrerão alterações de secção, de perfil e das condições de 
escoamento dessas linhas de água.  

Medidas para o final da execução da obra 

119. Proceder 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.  

120. Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que possam ter 
sido afetados pelas obras de construção.  

121. A instalação da vedação da área da Central Solar não deverá inviabilizar o livre escoamento das águas 
precipitadas. 

122. Remover, durante a fase de desmontagem dos estaleiros, todos os materiais sobrantes, não devendo 
permanecer no local quaisquer objetos que possam originar ou alimentar a deflagração de incêndios. 

123. Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou serviços 
existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam eventualmente afetadas no decurso da 
obra. 

124. Reparação do pavimento eventualmente danificado nas estradas utilizadas nos percursos de acesso à 
Central Solar Fotovoltaica pela circulação de veículos pesados durante a construção;  

125. Implementar o Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas. 
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126. 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.  

127. 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. 

128. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se venham a identificar na fase de 
construção. 

129. 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), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

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

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

132. 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). 

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

134. Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 
atendimento de eventuais reclamações ou sugestões. 

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

136. Assegurar a manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente da Central Solar 
Fotovoltaica de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o 
acesso e circulação a veículos de combate a incêndios. Assegurar a limpeza do material combustível 
na envolvente, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios. No espaço 
da Central Solar Fotovoltaica, como será efetuado o controlo frequente do desenvolvimento dos 
estratos arbustivos, a quantidade de combustível florestal será limitada, situação que favorece o 
controlo da propagação de fogos florestais que possam deflagrar no local.  

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

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 

 

 

38 / 40 

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

139. 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. 

140. Implementar o Plano de Integração Paisagística da Central Solar Fotovoltaica da Margalha (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). 

141. Apresentar os Relatórios de Acompanhamento dos anteriores Planos/Programas, por um período 
mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um deles. 

142. 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 

143. Sempre que se desenvolverem ações de manutenção ou outros trabalhos deverá ser fornecida aos 
empreiteiros e subempreiteiros a Carta de Condicionantes atualizada com a implantação de todos os 
elementos patrimoniais identificados quer no EIA quer com os que se venham a identificar na fase de 
construção. 

144. 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), deve efetuar-se o acompanhamento arqueológico destes trabalhos e cumpridas as 
medidas de minimização previstas para a fase de construção, quando aplicáveis. 

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

146. 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). 

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

148. 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.  

149. Assegurar a manutenção, conservação e limpeza dos acessos e zona envolvente da Central Solar 
Fotovoltaica de modo a garantir uma barreira à propagação de eventuais incêndios e a possibilitar o 
acesso e circulação a veículos de combate a incêndios. Assegurar a limpeza do material combustível 
na envolvente, de modo a garantir a existência de uma faixa de segurança contra incêndios. No espaço 
da Central Solar Fotovoltaica, como será efetuado o controlo frequente do desenvolvimento dos 
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estratos arbustivos, a quantidade de combustível florestal será limitada, situação que favorece o 
controlo da propagação de fogos florestais que possam deflagrar no local. 

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

151. As operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das estruturas, devem 
decorrer em área impermeabilizada. 

152. 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). 

153. Apresentar os Relatórios de Acompanhamento dos anteriores Planos/Programas, por um período 
mínimo de 3 anos após a concretização efetiva de cada um deles. 

Medidas para a Fase de Desativação 

154. Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil previsto para o projeto (30 anos), e a dificuldade de 
prever as condições ambientais locais e os instrumentos de gestão territorial e legais que irão estar em 
vigor, deve o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de 
ocupação da área de implantação da central solar, linhas elétricas a 30 e 400 kV e projetos associados 
após a respetiva desativação.  

Assim, no caso de reformulação ou alteração do projeto, sem prejuízo do quadro legal então em vigor, 
deve ser apresentado o estudo das alterações previstas, referindo especificamente as ações a ter lugar, 
os impactes previsíveis e as medidas de minimização. Deve igualmente ser indicado o destino a dar aos 
elementos a retirar do local.  

Se a alternativa passar pela desativação, deve ser apresentado um plano pormenorizado, 
contemplando nomeadamente: 

 A solução final de requalificação da área de implantação da central e projetos associados, a qual 
deve ser compatível com o direito de propriedade, os instrumentos de gestão territorial e com o 
quadro legal então em vigor; 

 As ações de desmantelamento e obra; 

 O destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 Um 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. Implementação do 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 
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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. 

 

Programas de monitorização 

1. Implementar um Programa de Monitorização dos Recursos Hídricos, de acordo com as seguintes 
orientações:  

 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. 

 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. 
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