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1 INTRODUÇÃO 

1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Na sequência do processo de Avaliação de Impacte ambiental (AIA) do Projeto de Execução da Central 

Solar Fotovoltaica The Happy Sun Is Shining (THSIS), procedimento de AIA n.º 3362, a Matos, Fonseca & 

Associados, Estudos e Projetos Lda., consultora responsável pela elaboração do Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), vem por este modo apresentar o Relatório da reavaliação ambiental do projeto na 

sequência da solicitação efetuada pela Comissão de Avaliação, através do ofício de referência 

S027618-202104-DAIA.DAP de 21/04/2021 e que se apresenta no Anexo 1. 

Esta solicitação tem por base o desencadeamento do procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16.º 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, diploma que estabelece o Regime Jurídico de Avaliação de Impacte Ambiental 

(RJAIA). 

1.2 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE 

O proponente deste Projeto é a empresa SUNSHINING S.A, , com o NIPC 514 880 970 e sede na Praça 

Duque de Saldanha, 1 - 9.H, (Edifício Atrium Saldanha), 1050-094 Lisboa – Portugal. 

1.3 OBJECTIVOS E ESTRUTURA DO RELATÓRIO  

Os elementos apresentados têm como objetivo responder ao pedido de alterações de Projeto com base 

num conjunto de premissas e medidas, fundamentalmente relacionadas com a ecologia, paisagem e 

socioeconomia, de modo a minimizar os impactes negativos significativos identificados no parecer da 

Comissão de Avaliação (CA), visando a conclusão do Procedimento de AIA. 

O presente relatório é constituído por dois volumes, nomeadamente o Relatório Síntese, que se apresenta 

no presente volume e um volume com os Anexos onde se inclui os Elementos de Projeto e as Peças 

Desenhadas. O presente Relatório (Relatório Síntese) é constituído por 8 capítulos, cujos conteúdos 

genéricos se descrevem seguidamente.  

No CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO: Apresentação geral do desencadeamento do procedimento do presente 

relatório. 

O CAPÍTULO 2 –ENQUADRAMENTO E ANTECEDENTES: corresponde ao presente Capítulo o processo de 

enquadramento da reformulação do Projeto e onde se apresenta sumariamente o conteúdo do estudo. 
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No CAPÍTULO 3 – DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS E SUA JUSTIFICAÇÃO: identificação das principais 

diferenças do Projeto em fase de EIA e na fase atual de reformulação do Projeto. 

No CAPÍTULO 4 – DESCRIÇÃO DO PROJETO: descreve-se a localização e a conceção geral do Projeto 

reformulado, salientando-se os principais aspetos relacionados com potenciais interações com o ambiente 

nas várias fases do seu desenvolvimento e ao longo da sua vida útil, nomeadamente, construção, 

exploração/funcionamento e desativação/conversão. 

O CAPÍTULO 5 – REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES ESPECTÁVEIS PARA TODAS AS FASES DO PROJETO: onde se identificam 

os principais impactes da reformulação do Projeto, para os factores ambientais considerados relevantes, 

assumindo-se que para os restantes fatores ambientais a alteração do Projeto não tem implicações na 

avaliação efetuada no EIA. É ainda efetuada a reavaliação da conformidade do novo Projeto com os 

instrumentos de gestão territorial a nível municipal, bem como as servidões e restrições de utilidade 

pública, nomeadamente ao nível das áreas afetadas, uma vez que existiram alterações, dentro da área 

de estudo, que podem ter modificado os valores apresentados em EIA.  

No CAPÍTULO 6 – MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO – descrevem-se as medidas e as técnicas previstas para evitar, 

reduzir ou compensar os impactes negativos e para potenciar os eventuais impactes positivos. Avaliam-

se medidas adicionais e verifica-se se as medidas propostas no EIA e se mantém aplicáveis. 

No CAPÍTULO 7 – MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL: definem-se os documentos fundamentais para a 

execução de uma adequada gestão ambiental em obra, nomeadamente o PLANO DE ACOMPANHAMENTO 

AMBIENTAL DA OBRA, que por sua vez integra o PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS e o PLANO DE RECUPERAÇÃO DAS 

ÁREAS INTERVENCIONADAS, que permitem verificar o desempenho do Dono de Obra e do Empreiteiro no 

cumprimento das medidas de minimização aplicáveis à fase de construção. Descrevem-se os programas 

de monitorização prepostos. 

No CAPÍTULO 8 – CONCLUSÕES: resumem-se os principais aspetos do novo Projeto, bem como os principais 

impactes e conclusões do estudo efetuado, fazendo-se ainda uma análise deste Projeto com o 

apresentado em Fase de EIA. 

Complementarmente ao presente relatório síntese, foi elaborado o conjunto de Anexos que se lista em 

seguida, nos quais estão incluídos elementos considerados necessários para o complemento dos aspetos 

descritos no presente Relatório: 

• Anexo 1 – Ofício da Agência Portuguesa do Ambiente 

• Anexo 2 – Elementos de Projeto 

• Anexo 3 – Paisagem 
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• Anexo 4 - Plano de Estrutura Verde  

• Anexo 5 – Peças Desenhadas 

 

1.4 DEFINIÇÃO DE ÂMBITO 

Em fase de EIA foi efetuada uma Caracterização da Situação de Referência para a área de estudo do 

Projeto, que consistiu numa descrição do estado atual do ambiente num dado espaço, o qual é suscetível 

de vir a ser alterado pelo Projeto em estudo. A análise foi efetuada com recurso a bibliografia da 

especialidade, visitas e reconhecimentos de campo realizados na área de intervenção pelos especialistas 

envolvidos no EIA e consulta a entidades locais.  

Uma vez que, que não houve alteração da área de estudo analisada na Caracterização da Situação de 

Referência do EIA, considera-se, em sede de reformulação, não haver necessidade de revisão dos fatores 

ambientais analisados.  

Devido à necessidade de reformulação do Projeto, justifica-se efetuar uma reavaliação dos Impactes 

Ambientais, fundamentalmente da fase de construção e exploração do Projeto, centrando a análise nos 

aspetos em que houve modificações com potenciais reflexos nos impactes previamente identificados. 

Considera-se, no entanto, que face ao tipo de reformulação do Projeto (que adiante se pormenorizará), 

que existem fatores ambientais para os quais as modificações concretizadas não provocarão alterações 

que se justifique reanalisar ao nível dos impactes previstos em EIA. 

Deste modo, embora os domínios de estudo, assim como os aspetos a incluir na presente análise, estejam 

identificados e também contemplados na legislação aplicável, importa reconhecer, face à reformulação 

do Projeto, quais os descritores ambientais que mereceram um cuidado particular e, consequentemente, 

maior aprofundamento e uma nova reavaliação de impactes e proposta de medidas de minimização 

adicionais. 

Neste enquadramento, os fatores ambientais em que não vão ser efetuadas novas reavaliações de 

impactes são: Clima e alterações climáticas; Geologia, geomorfologia e hidrogeologia; Solos e 

Capacidade de Uso do Solo; Qualidade do Ar, Gestão de Resíduos; Ambiente Sonoro; Saúde humana, 

Riscos e Cumulativos. Efetivamente, as alterações implementadas ao nível do Projeto, não induzem 

impactes diferentes aos avaliados em fase de EIA. A nova configuração do layout não provoca alterações 

que se considerem relevantes e que justifiquem uma reavaliação destes fatores ambientais, mantendo-se 

as respetivas propostas de medidas de minimização. 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

10 

T03021_01_v0 

Pelo contrário, serão reavaliados os impactes ambientais no ordenamento do território (a nível municipal); 

nas servidões e restrições de utilidade pública (RAN e REN); nos recursos hídricos; no uso e ocupação do 

solo; na ecologia (flora, vegetação e habitats e fauna); na paisagem; na socioeconomia e no património 

arqueológico, arquitetónico e etnológico.  
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2 ENQUADRAMENTO DO PROJETO E ANTECEDENTES 

2.1 ENQUADRAMENTO E LOCALIZAÇÃO DO PROJETO 

O presente documento constitui o Relatório Síntese da Reformulação do Projeto da Central Solar 

Fotovoltaica (CSF) THSiS, de 1 143 MVA de potência nominal, abrangendo o estudo da respetiva ligação 

ao Sistema Elétrico de Serviço Público (SESP, que será efetuada à tensão de 400 kV, através de linha 

subterrânea, numa extensão de 723 m, até ao Ponto de Interligação, definido em sede de acordo com o 

Operador da Rede de Transporte (ORT) e que se localiza dentro dos limites da CSF THSiS. 

Este Projeto encontra-se em fase de Projeto de Execução e destina-se ao aproveitamento da energia 

solar para produção de energia elétrica, no distrito de Setúbal, em território da União das freguesias de 

São Domingos e Vale de Água, no concelho de Santiago do Cacém (vd. Desenho 1, no Anexo 5 – Peças 

Desenhadas). 

A área de estudo, com 1 576,62 ha (superior à área da vedação do Projeto que totaliza 1 244,95 ha) 

é atravessada pela EN 390 que liga a localidade de Vale da Água e São Domingos, na zona oeste da 

CSF THSiS, e pela EM 555, de ligação entre São Domingos a Foros do Campo, na zona central da CSF 

THSiS.  

Na envolvente próxima destaca-se também a EN 261 (liga São Domingos a Alvalade) que passa a norte 

da área de estudo da futura CSF THSiS. 

O Projeto não se enquadra em área sensível, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 

dezembro. 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica (CSF) THSiS encontra-se sujeito a procedimento de AIA, de acordo 

com o definido nas disposições do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua redação atual 

por corresponder a uma tipologia definida pelo n.º 3, alínea a) do Anexo II: 

“Instalações industriais destinadas à produção de energia elétrica, de vapor e de água quente (não incluídos 

no anexo I), com uma potência igual ou superior a 50 MW (caso geral)”; 

Por integrar uma subestação com área superior a 1 ha, conforme estabelecido na alínea b), n.º 3 do 

Anexo II, do referido diploma: 
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“Instalações industriais destinadas ao transporte de gás, vapor e água quente e transporte de energia elétrica 

por cabos aéreos (não incluídos no anexo I) / Subestações com linhas ≥ 110 kV e área ≥ 1 ha (caso geral)”; 

E por ser necessário proceder, previamente à sua construção, à desflorestação de uma área superior a 

50 ha, de acordo com o definido na alínea d) do n.º 1 do Anexo II, do referido diploma legal: 

“Florestação e reflorestação, desde que implique a substituição de espécies preexistentes, em áreas isoladas 

ou continuas, com espécies de rápido crescimento e desflorestação destinada à conversão para outro tipo de 

utilização das terras /desflorestação ≥ 50ha (caso geral)”. 

Com base neste enquadramento, no âmbito do processo de licenciamento do Projeto, foi apresentado 

para avaliação o respetivo Estudo de Impacte Ambiental à Autoridade de Avaliação de Impacte 

Ambiental (AIA), que no presente caso foi a Agência Portuguesa do Ambiente (APA). O Estudo de Impacte 

Ambiental (EIA), datado de janeiro de 2021, foi elaborado entre dezembro de 2018 e janeiro de 2021e 

acompanhado pelo respetivo projeto, em fase de projeto de execução. 

No âmbito do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) relativo ao Projeto e após a 

apreciação técnica da documentação recebida, a autoridade de AIA considerou, com base na apreciação 

efetuada pela Comissão de Avaliação (CA), indispensável a apresentação de elementos adicionais. Foi 

assim apresentada a seguinte documentação: Aditamento com reformulação do EIA e Resumo Não Técnico 

reformulado, datados de janeiro de 2021.  

Após os elementos apresentados e efetuada visita ao local foi emitido um Parecer pela Comissão de 

Avaliação, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de 

outubro, na sua atual redação. 

No parecer emitido pela Comissão de Avaliação, embora se reconheça o contributo do Projeto para o 

cumprimento das metas relativas ao reforço da produção de energias renováveis e para a independência 

energética do país, são identificados impactes negativos significativos a muito significativos, os quais só 

são passiveis de minimização através de uma alteração do Projeto, com base num conjunto de premissas 

e medidas elencadas no referido parecer. 

Neste sentido, a fim de permitir que o promotor possa desenvolver alterações ao Projeto, e assim 

minimizar os impactes negativos significativos identificados e possibilitar a potenciação dos impactes 

positivos, entendeu a autoridade de AIA pertinente desencadear o procedimento previsto no n.º 2 do 

artigo 16.º do referido diploma. 
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Neste âmbito, foram tomadas as diligências necessárias no sentido de se proceder às alterações de 

Projeto. 

2.2 ANTECEDENTES 

2.2.1 Resultado do parecer da CA 

De acordo com o parecer final do procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) do Projeto da 

Central Solar Fotovoltaica THSIS, em fase de projeto de execução, a CA, ao abrigo do disposto no n.º 1 

do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua atual redação, refere o seguinte: 

“O Projeto da Central Fotovoltaica THSIS induz impactes negativos significativos a muito significativas, os 

quais só são passiveis de minimização através, nomeadamente, da alteração do Projeto, com base nas 

premissas seguintes: 

A. Previamente à reformulação do projeto deve ser apresentado a DRCNF Alentejo, para validação, 

o levantamento das quercíneas e de calculo da área de povoamento existente na área de intervenção 

do projeto e respetiva envolvente, de acordo com os critérios e a metodologia utilizada pelo ICNF. 

B. A área florestal a eliminar e de uma dimensão extrema, inclui eucaliptos e também pinheiros-

bravos e mansos, pelo que, no âmbito da reformulação do projeto deve ser considerado este facto, 

as suas implicações diretas no ambiente, que induzem um impacte negativo muito significativo e de 

magnitude muito elevada na flora e fauna locais, bem como na proteção dos solos, do clima, dos 

aquíferos e da sustentabilidade ecológica da zona. Destaca-se também a grande proximidade do 

projeto à povoação de Vale de Água, a diversas habitações dispersas, bem como a proximidade a 

unidades de turismo em espaço rural”. 

Por conseguinte, e ainda de acordo com o parecer da CA, deve ser ponderada a redução e consequente 

reformulação do Projeto, adotando as seguintes medidas: 

 Assegurar um maior afastamento à povoação de Vale de Água (assegurando um buffer de 

600 m centrado, sensivelmente, no centro da povoação de Vale de Água). 

 Assegurar um maior afastamento e a todas as habitações localizadas na envolvente do limite do 

projeto, no mínimo de 200 m.  

Nas situações em que o projeto permaneça visível apesar da referida distancia mínima, devem 

ser desenvolvidas soluções adicionais (maior afastamento, não ocupação das linhas de cumeada) 
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que assegurem que as infraestruturas do projeto (especificamente os painéis) não são visíveis a 

partir das habitações de Vale de Agua (incluindo as habitações localizadas na sua envolvente), 

nem das diversas habitações localizadas na envolvente do projeto, nomeadamente Vale Figueira, 

Vale Figueira Novo, Monte da Oliveirinha, Sobralinho de Baixo, Monte do Pinherinho e 

Ameijoafa). 

Deve ser apresentada um relatório demonstrativo da eficácia das soluções especificas a adotar 

para cada uma das situações identificadas. 

 Assegurar que o projeto contempla áreas para acomodar uma barreira visual (e zonas de sombra 

que esta possa vir a gerar) em todo o perímetro da área de implantação do projeto. 

Medidas para a barreira visual 

Na proximidade de áreas habitadas como a povoação de Vale de Água e habitações 

dispersas a faixa da cortina de vegetação deve ter 50 m de largura; 

Nos restantes casos a barreira visual deve ter uma largura de cerca de 20 m; 

Integrar soluções que permitam a função de ocultação desde o ano de implantação do 

projeto, nomeadamente as seguintes: 

• Adotar uma composição multiespecífica e multiestratificada – arvores e arbustos – 

de folhagem perene e caduca considerando os diferentes ritmos de crescimento e 

sazonalidade. 

• Manter a vegetação de porte arbóreo existente e, parcialmente, a vegetação de 

porte arbustivo, sempre que a mesma corresponda a áreas de regeneração de 

vegetação natural potencial. Os eucaliptos desta faixa devem ser substituídos ao 

longo do tempo por espécies autóctones. 

• Privilegiar a utilização de espécies autóctones. 

• Assegurar o cumprimento do definido na legislação de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios. 

 Assegurar um buffer de proteção a zona de dormitório de pombo torcaz, o qual devera ter, no 

mínimo, 500 m de raio de proteção. 
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 Delimitar polígonos que integrem povoamentos de quercíneas, incluindo também aqueles que não 

foram objeto de identificação/levantamento no EIA, sendo que deve ser salvaguardada uma área de 

proteção de 10 m de raio a cada exemplar e devem ser incluídos também nestes polígonos os 

exemplares isolados de sobreiros que sejam contíguos a estas áreas e excluídos os painéis nelas 

propostos, conforme se exemplifica na Figura 3: 

 Não obstante o definido no “Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística” que integra o 

EIA, promover mais corredores ecológicos os quais permitam estabelecer a conetividade 

ecológica com outras áreas de elevado valor ecológico, no âmbito da conservação da natureza 

e da manutenção da biodiversidade (permitindo assegurar o refugio, a alimentação e a 

movimentação de espécies da fauna), tais como as áreas de povoamento de sobreiros, a 

proximidade a Barragem de Fonte Serne e as linhas de agua (com maior expressão no terreno 

que integram eucaliptos na respetiva faixa de proteção de 10 m). Para o efeito devera ser 

alargada essa faixa de proteção (para 15 m para cada um dos lados da linha de água) para 

que os corredores integrem uma faixa de vegetação com continuidade no terreno, assegurando 

assim as funções bióticas para a fauna. Nestes corredores deverão ser excluídas todas as áreas 

projetadas com painéis fotovoltaicos ou outras infraestruturas previstas no âmbito do presente 

projeto, pois serão áreas isentas de qualquer intervenção, conforme exemplifica nas figuras 4 e 

5 abaixo. Devera igualmente estar prevista a recuperação destas linhas de água de maior 

expressão, definindo trocos a uma intervenção desfasada no tempo e no espaço, de modo a 

substituir gradualmente os eucaliptos por espécies autóctones. 

 Nas linhas de água consideradas com representatividade, classificadas na rede hidrográfica 

nacional e representadas nas Carta Militares não deve ser seja efetuada qualquer ação que 

comprometa o normal escoamento das águas nem afete a qualidade química e ecológica das 

massas de água, pelo que não deverão ser instalados painéis solares nem outros equipamentos 

complementares numa faixa de 30 m para cada lado do leito das linhas de água. 

  Adensar a cortina arbórea proposta, mantendo, numa fase inicial, alguns eucaliptos para definir 

e estruturar de início o efeito cortina, a qual devera privilegiar a plantação de espécies arbóreas 

adaptadas ao biótopo linha de água nas faixas adjacentes as mesmas. Os eucaliptos presentes 

na proximidade de linhas de água devem ser cortados e destoiçados de forma faseada ao longo 

da vida útil do projeto. 

 Assegurar o seccionamento do projeto de forma a fomentar a existência de corredores 

ecológicos, nomeadamente nas seguintes situações: 
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• junto à linha de água e área RAN associada, que se desenvolve na zona de 

Ameijoafa (nesta seção o projeto apresenta já uma menor secção  

• no troco em que a vedação atravessa a linha de água associada ao Vale Dioguinho. 

 Definir áreas de compensação (fora da área de intervenção do projeto), por perda de espaço 

biótico, as quais deverão ser renaturalizadas com espécies autóctones, mediante a previa 

aprovação, pela DRCNF Alentejo, do Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística, onde 

se incluirá esta medida. 

 Definir uma medida de minimização a aplicar na área do projeto que não foi objeto de 

intervenção, a qual preveja a substituição dos eucaliptos por espécies autóctones, privilegiando 

os sobreiros, devendo esta medida ser incluída no Plano de Estrutura Verde e Integração 

Paisagística, o qual será submetido a previa aprovação, pela DRCNF Alentejo. 

 Assegurar o cumprimento da condicionante relativa a não afetação pelas infraestruturas do 

projeto da área objeto do pedido de prospeção e pesquisa de ouro, prata, cobre, chumbo, zinco 

e minerais associados, com o número de cadastro MNPPP0508, e a designação “Santiago”, 

conforme disposto pela entidade licenciadora. 

 Assegurar a não ocupação por infraestruturas do projeto da área de “Culturas arvenses e pomar” 

localizada junto ao cruzamento entre a rua de Acácio Guerreiro de Melo e rua da República 

(junto a Vale de Água). 

 Assegurar a não ocupação por infraestruturas do projeto de áreas com declives suscetíveis de 

erosão moderada a elevada de acordo com a Carta de Declives a elaborar e a apresentar com 

base no levantamento topográfico realizado para o Projeto de Execução da central. 

 Proceder a reconfiguração do traçado dos caminhos (inerentes ao projeto e que se desenvolvem 

no interior da sua área), assim como de valas de cabos, de modo a não intercetem as linhas de 

água e as manchas de vegetação arbórea/arbustiva de vegetação autóctone, sobretudo as áreas 

de regeneração natural, se aplicável, a preservar/manter e proteger. De modo a alcançar este 

objetivo os acessos aos núcleos de painéis podem equacionar-se, em alternativa, a partir do 

acesso perimetral, o que permitira reduzir a sua extensão e as referidas situações de conflito. 

 Assegurar a manutenção dos caminhos públicos existentes (identificados no anexo ao parecer da 

CM), alguns dos quais classificados no Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra 

Incêndios como rede viária florestal, nomeadamente a acessibilidade a área poente da Barragem 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

17 

T03021_01_v0 

de Fonte Serne e a ligação entre a EN 390 e a EM 555 pela Ameijoafa, nas proximidades de 

Vale de Água. 

 Analisar a afetação de caminhos agrícolas e percursos pedestres, identificando soluções para o 

seu restabelecimento. 

 Salvaguardar a acessibilidade as áreas RAN. 

 Assegurar que o projeto não contribui para desvalorizar as potencialidades de utilização 

previstas no Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne, designadamente no que se 

refere aos espaços de utilização turística (“Zona preferencial de implantação turística” e “Zona 

de recreio balnear” cartografados na Planta de Ordenamento), pelo que importara estudar 

criteriosamente a forma de atenuar os impactes visuais negativos que se poderão originar, quer 

através da eventual reconfiguração do projeto, quer através do cuidadoso estudo da implantação 

de cortinas arbóreo-arbustivas. 

 A programação do projeto deve prever a desarborização faseada na área de intervenção do 

projeto, do centro para a periferia de forma a fomentar a fuga dos animais para o meio 

circundante. 

 As soluções de projeto a desenvolver devem ser articuladas com a CM e Juntas de Freguesia”. 

 

2.2.2 Reuniões efetuadas 

Tendo em conta as alterações solicitadas ao Projeto por parte da CA, e de forma a esclarecer a equipa 

projetista e a equipa consultora do EIA relativamente a alguns pontos do parecer da CA, nomeadamente 

no que diz respeito às áreas a salvaguardar, a considerar no âmbito da reformulação do Projeto, foram 

realizadas duas reuniões com a CA, uma com a presença do Instituto da Conservação da Natureza e 

Floresta (ICNF) e da sua Delegação Regional do Alentejo (DRCNF) e outra com o Centro de Ecologia 

Aplicada “Professor Baeta Neves” (CEABN). 

No seguimento dessas reuniões foi adotada a metodologia que se considerou ser a que melhor respondia 

aos objetivos e preocupações da CA, relativamente à reformulação do Projeto e à salvaguarda das 

povoações e valores ecológicos existentes. 

O levantamento das quercíneas e a fórmula de cálculo da área de povoamento existente na área de 

intervenção do Projeto e respetiva envolvente foi apresentado à DRCNF Alentejo, previamente à 

reformulação do Projeto. Estas áreas a salvaguardar, que irão funcionar entre outras como áreas de 
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exclusão aos elementos de projeto, foram assim enviadas à DRCNF Alentejo, de forma a responder à 

primeira premissa do parecer da CA, tendo as mesmas sido aceites por esta entidade. 

Foi ainda promovia uma reunião com a DGEG, onde foram esclarecidos os entendimentos relacionados 

com um pedido de prospeção e pesquisa de recurso minerais parcialmente sobreposto à área de estudo. 

2.2.3 Áreas a salvaguardar 

Tendo em conta as alterações solicitadas ao Projeto por parte da CA, e realçando a referência de que 

o Projeto deveria permitir um afastamento às povoações existentes na sua proximidade, nomeadamente 

à povoação de Vale de Água, assim como a salvaguarda da vegetação autóctone existente, promovendo 

igualmente mais corredores ecológicos, foram preservadas as seguintes áreas consideradas como áreas 

a salvaguardar: 

- Afastamento às povoações: 

Foram criados buffers de proteção à povoação de Vale de Água, Vale Figueira, Vale Figueira 

Novo, Monte da Oliveirinha, Sobralinho de Baixo, Monte do Pinheirinho e Ameijoafa, assim como 

de todas as habitações localizadas nas imediações do Projeto de forma a afastar os elementos 

de projeto dos observadores permanentes.  

- Rede de conetividade ecológica: 

Dentro da área de estudo foram previamente identificadas unidades de elevado valor de 

conservação, no âmbito da caracterização da situação de referência do EIA. Estas unidades que 

correspondem a povoamentos de sobreiros, sobreiros isolados, vegetação ribeirinha e área de 

proteção da albufeira de Fonte Serne, foram consideradas interditas à implantação dos 

elementos de projeto. 

Presentemente estas áreas foram alargadas, tendo em consideração as premissas da CA e 

interligadas, de forma a garantir uma conetividade ecológica. 

A rede de conetividade é assim constituída pelos sobreiros isolados e pelos povoamentos de 

sobreiros que foram delimitados seguindo a metodologia do inventário florestal previamente 

validada pelo ICNF, incluindo também os exemplares e povoamentos que não foram objeto de 

identificação/levantamento no EIA, mas que se encontram contíguos aos existentes e identificados 

na área de estudo. 

Esta rede integra também os corredores ribeirinhos que foram preservados tendo em conta o leito 

de cheia.  
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Estas áreas foram posteriormente interligadas com outras áreas que apesar de não reunir os 

critérios de povoamentos de sobreiro permitem manter uma continuidade ecológica entre as áreas 

de preservação de ecossistemas ribeirinhos e de sobreiros ou de povoamentos de sobreiros, 

criando também áreas de desafogo do tecido urbano. 

Estas áreas foram também ligadas às manchas de RAN abrangidas pela área de estudo, assim 

como à albufeira de Fonte Serne, às áreas de culturas arvenses e de pomar e às cortinas arbóreo-

arbustivas, a implementar no âmbito do Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística.  

- Afastamento à zona de dormitório de pombo torcaz: 

Foi criada uma zona de proteção de 500 m (buffer) com centro na localização do referido 

dormitório de forma a atenuar os impactes sobre esta espécie cinegética. 

- Áreas de maior declive: 

As áreas de maior declive foram também consideradas como áreas a salvaguardar. Estas 

encontram-se associadas às margens das linhas de água da região, principalmente na zona 

próxima da barragem de Fonte Serne. 

O conjunto de todas estas áreas permite estabelecer uma conetividade ecológica de elevado valor, quer 

no âmbito da conservação da natureza e da manutenção da biodiversidade, quer no âmbito do uso atual 

do solo, da proteção dos solos e da paisagem, que deverão ser preservadas/requalificadas. 

Estas áreas encontram-se cartografadas no Desenho 2 (Anexo 5 – Peças Desenhadas) e foram 

consideradas como condicionantes à implantação dos elementos de projeto, assim como integradas no 

Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística que se apresenta no Anexo 4. 
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3 DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS E SUA JUSTIFICAÇÃO 

3.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

As condicionantes e medidas definidas no parecer da Comissão de Avaliação constituem necessariamente 

os compromissos assumidos pelo promotor na reformulação do layout do Projeto. 

Neste ponto apresentam-se as principais diferenças entre o Projeto reformulado e o Projeto anterior. 

Apresenta-se também uma perspetiva da vegetação futura, tendo em consideração que numa grande 

parte da área não intervencionada haverá a substituição dos eucaliptos por vegetação autóctone, 

designadamente, por sobreiros durante a fase de exploração da Central Fotovoltaica. Por último, 

analisam-se as condicionantes ambientais revistas e que foram tidas em consideração na definição do 

layout das várias componentes da CSF THSiS e que permitiram minimizar, à partida, potenciais impactes 

decorrentes da fase de construção e exploração do Projeto. 

Importa referir que a área de implantação se mantém (não houve qualquer aumento de área de 

implantação em relação à estudada), mas foi possível considerar em projeto um aumento de potência da 

CSF THSiS de 1 008,5 MWp para 1 241,7 MWp de potência de pico.  

Este aumento de potência foi consequência dos objetivos definidos pelo promotor para a viabilidade 

deste Projeto assim como da atualização da tecnologia e engenharia aplicada, aproveitando ainda 

algumas áreas de eucaliptal e sem salvaguardas que anteriormente não estavam abrangidas por painéis 

fotovoltaicos. 

No Desenho 3 (Anexo 5 – Peças Desenhadas) apresenta-se a configuração do novo Projeto com o 

Projeto anterior 

3.2 PRINCIPAIS DIFERENÇAS COM O PROJETO ANTERIOR 

Tendo em conta as alterações solicitadas ao Projeto por parte da CA, importa identificar quais as 

principais diferenças entre o Projeto atual e o Projeto anterior (Fase EIA). 

No Quadro 3.1 e no Desenho 3 (Anexo 5 – Peças Desenhadas) apresentam-se as principais diferenças 

entre o novo Projeto e o anterior, tendo em conta o número de painéis fotovoltaicos, a extensão dos 

acessos, a extensão das valas de cabos, a área das subestações e o parque de baterias. 
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Quadro 3.1 – Principais diferenças entre o Projeto atual e o Projeto anterior. 

Componente Projeto anterior (Fase EIA) Projeto atual 

Módulos 
fotovoltaicos 

2 164 736 módulos 1 986 687 módulos 

Acessos 261 500 m2 227 310 m2 

Valas de Cabos 

30 kV 
38 340 m (comprimento) x 1,05 m (prof) x 

0,6 m (largura) 

38 340 m (comprimento) x 
1,05 m (prof) x 0,6 m 

(largura) 

150 kV 
6 533 m (comprimento) x 1,78 m (prof) x 

2,15 m (largura) 

6 533 m (comprimento) x 
1,78 m (prof) x 2,15 m 

(largura) 

400 kV (de ligação ao ponto 
de interligação) 

723 m (comprimento) x 1,78 m (prof) x 
1,74 m (largura) x 3 

723 m (comprimento) x 1,78 
m (prof) x 1,74 m (largura) x 

3 

CCTV 
48 075 m (comprimento) x 0,2 (prof.) x 

0,25 m (largura) 
3 802 m (comprimento) x 0,6 

(prof.) x 0,4 m (largura) 

Subestações intercalares 4 SE (0,54 ha) 4 SE (0,56 ha cada) 

Subestação principal 1 SE (3,14 ha) 1 SE (3,52 ha) 

Parque de baterias 1 Incluído nas SE intercalares 

 

Do explanado no Quadro anterior, verifica-se que o número de módulos diminuiu na atual configuração 

do Projeto, os acessos apresentam uma área menor, as subestações intercalares e a subestação principal 

encontram-se dentro da mesma ordem de grandeza. O parque de baterias foi integrado nas subestações 

intercalares. 

No Quadro 3.2 apresenta-se as características do módulo fotovoltaico a instalar no anterior Projeto e no 

atual. 

Quadro 3.2- Características do módulo fotovoltaico previsto a instalar na CSF THSiS (Projeto anterior e 

atual). 

Características gerais dos 
módulos 

Projeto anterior (Fase EIA) Projeto atual 

Fabricante LONGi Solar Jolywood 

Modelo  
LR4 – 72HPH-440M / LR5-
72HPH- 530 

JW-HD156N 

Potência Nominal  440 Wp / 530 Wp 625 Wp 
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Características gerais dos 
módulos Projeto anterior (Fase EIA) Projeto atual 

Corrente Máxima de Potência 
(IMP) 

10,74 / 12,82 V 13,5 A 

Tensão de Circuito Aberto 
(Voc) 

49,6 / 49,2 V 55,3 V 

Corrente de Curto Circuito (Isc) 11,33 / 13,71  14,25 A 

Dimensões 2115 x 1052 x 35 / 2256 x 
1131 x 35 mm 

2465 x 1134 x 30 mm 

Peso 24 kg / 27,2 kg 36,9 kg 

N.º total de módulos  2 164 736  1 986 687  

Potência Instalada total (pico) 1 008,5 MWp 1 241,7 MWp 

Potência Nominal de Inversores 824,7 MVA 1 297,2 MVA 

Potência de ligação 1 143 MVA 1 143 MVA 

Número de painéis 

7 428 mesas de 2 filas de 14 
módulos e 34942 mesas de 2 
filas de 28 módulos - total 42 
370mesas 

73 581 mesas de 3 filas de 9 
módulos 

Área de solo ocupada por 
estacas 

Não relevante. As estacas são 
de chapa c/ perfis em U de 
aço galvanizado.  

Não relevante. As estacas são 
de chapa c/ perfis em U de 
aço galvanizado. 

Área de superfície fotovoltaica 481,2 ha 555 ha 

Área coberta por módulos 

Aprox. 450 (menos de 481 ha 
porque a projeção no solo de 
módulos inclinados a 15º é 
inferior) 

Aprox. 536 ha (menos de 555 
ha porque a projeção no solo 
de módulos inclinados a 15º é 
inferior) 

 

Da análise ao Quadro anterior verifica-se que a potência de pico instalada e a potência de ligação 

aumentaram ligeiramente com a reformulação do Projeto, mas o número total de módulos, tal como já 

referido diminuiu. 

No Quadro 3.3 apresenta-se as características dos inversores a instalar no anterior Projeto e no atual. 

Quadro 3.3- Características principais dos inversores (Projeto anterior e atual).  

Características gerais dos inversores Projeto anterior 
 (Fase EIA) Projeto atual 

Marca e modelo de Inversor Power 22lectronics 
FS3670k_HEMK_660v 

Ingeteam Ingecon SUN 
1690TL B650 

Potência de inversores 3 630 kW 1 689 kVA 
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Características gerais dos inversores Projeto anterior 
 (Fase EIA) 

Projeto atual 

Dimensões plataforma inversor 9,88 x 2,64 m 
n.a. (inversores e PT 

estão na mesma 
plataforma) 

Dimensões inversor + PT 9,48 x 2,24 m 9,5 x 12 m 

Número total de inversores + PT 244 
768 inversores + 192 

PT  
(4 inversores por PT) 

N.º de Agrupamentos de INV+PT 161 192 

Área impermeabilizada por cada 
(PT/PC) + INV 

38,9 m2 58,5 m2 

Área impermeabilizada total pelos 
(PT/PC) + INV 

9 491 m2 11 232 m2 

 

Da análise ao Quadro anterior, verifica-se que as áreas a impermeabilizar por cada PT aumentaram 

ligeiramente com a nova configuração do Projeto. 

No Quadro 3.4 e no Quadro 3.5 apresenta-se a estimativa das áreas afetadas e ocupadas pelos 

elementos de projeto (Projeto atual versus Projeto anterior), na fase de construção e exploração, 

respetivamente. 

Quadro 3.4 – Estimativa das áreas ocupadas por cada infraestrutura do Projeto da CSF THSiS na fase 

de construção (Projeto anterior e atual). 

Infraestruturas do Projeto 

Projeto anterior 
(Fase EIA) 

Projeto atual 

Área (ha) Área (ha) 

Módulos fotovoltaicos 958,24 845,71 

Inversores/Postos de Transformação 3,04 3,28 

Vala de cabos 5,19 28,73 

Acessos 41,50 40,80 

Subestações intercalares 0,73 2,86 

Subestação principal 3,36 3,52 

Parque de baterias 2,34 -* 

Vedação 10,01 3,99 

Estaleiro 2,11 2,11 

TOTAL 1026,52 928,88 

*A área do parque de baterias está englobada na área das subestações intercalares. 
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Quadro 3.5 – Estimativa das áreas ocupadas por cada infraestrutura do Projeto da CSF THSiS na fase 

de exploração (Projeto anterior e atual). 

Infraestruturas do Projeto 

Projeto anterior 
 (Fase EIA) 

Projeto atual 

Área (ha) Área (ha) 

Central Fotovoltaica (área vedada) 1262,03 1244,95 

Módulos fotovoltaicos 481,2 549,44 

Inversores/Postos de Transformação 1,06 0,92 

Acessos 16,7 20,98 

Subestações intercalares 0,54 2,24 

Subestação 3,14 3,52 

Recinto para baterias e espaço de apoio livre 2,24 -* 

TOTAL 504,88 577,10 

*A área do parque de baterias está englobada na área das subestações intercalares. 

 

Do explanado nos Quadros anteriores, verifica-se que a área fotovoltaica aumentou ligeiramente, os 

acessos apresentam uma área menor, as subestações intercalares e a subestação principal encontra-se 

dentro da mesma ordem de grandeza. Verifica-se ainda que a área vedada diminuiu na atual 

configuração do Projeto. 

Importa referir que o aumento da área fotovoltaica resulta do aproveitamento de área de eucaliptal 

que anteriormente não estava a ser utilizada para a implantação de painéis. Apesar deste aumento de 

área ocupada, a otimização conseguida com relocalização destes módulos, retirando de locais com maior 

relevância do ponto de vista ecológico e colocando em áreas com importância reduzida, faz prever uma 

diminuição dos impactes associados como se poderá observar nos capítulos seguintes de avaliação de 

impactes. 

Destaca-se que houve uma relocalização das subestações intercalares e do parque de baterias. Este 

último encontra-se associado às subestações intercalares. 

Apresenta-se no Quadro seguinte a movimentação geral de terras prevista na construção da Central 

Fotovoltaica THSiS (Projeto anterior e Projeto atual). 
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Quadro 3.6 - Movimentação geral de terras prevista na construção da Central Fotovoltaica THSiS 
(Projeto anterior e atual). 

Infraestrutura do Projeto 

Projeto anterior (Fase EIA) Projeto atual 

Volume de 
escavação 

Volume de 
aterro 

Balanço do 
movimento 

de terras 

Volume de 
escavação 

Volume de 
aterro 

Balanço do 
movimento 

de terras 

Área dos Módulos fotovoltaicos, 
incluindo a vedação* 

NA NA NA 24 154 m³ 16 908 m³ 7 246 m³ 

Inversores/Postos de 
Transformação 

2 013 m³ 

(decapagem) 
0 2 013 m³ 25 072 m³ 6 320 m³ 18 751 m³ 

Valas cabos 30 kV 18 816 m³ 17 876 m³ 941 m³ 8 324 m³ 2 099 m³ 6 225 m³ 

Valas cabos 150 kV 8 978 m³ 6 398 m³ 2 580 m³ 912 m³ 730 m³ 182 m³ 

Valas cabos 400 kV 875 m³ 481 m³ 395 m³ 55 691 m³ 10 229 m³ 45 462 m³ 

Vala cabos CCTV 2 388 m³ 2 269 m³ 119 m³ 

9 311 m³ 
(decapagem) 

9 311 m³ 
(escavação) 

 

4 655 m³ 

9 311 m³  

 

4 655 m³ 

Rede de novos acessos com 
colocação de tout-venant 

3 431 m³ 

(decapagem) 
514 m³ 2 917 m³ 

13 931 m³ 
(decapagem) 

13 931 m³ 
(escavação) 

   

 

6 965 m³ 

13 931 m³  

 

 

6 965 m³ 

Subestações intercalares 

2 400 m³ 
(decapagem) 

2 360 m³ 
(escavação) 

360 m³ 

236 m³  

2 040 m³ 

2 124 m³ 
24 154 m³ 

16 908 
m³ 

7 246 m³ 

Subestação principal 

9 000 m³ 
(decapagem) 

2 345 m³ 
(escavação) 

1 350 m³ 

235 m³ 

7 650 m³ 

2 210 m³ 
25 072 m³ 

6 320 
m³ 

18 751 
m³ 

Parque de baterias 
4 425 m³ 

(decapagem) 
663 m³  3 762 m³ 

NA uma vez que as baterias foram 
incluídas no recinto das SE intercalares 

Estaleiros e áreas de apoio 
complementares* 

2 069 m³ 2 069 m³  11 624 m³ 11 624 m³ 
 

TOTAL   26 751 m³ 
  98 347 m³ 

(2) 

(1) Não são previstas movimentações de terras de forma generalizada, apenas em situações pontuais e caso necessário. 

(2) Ao volume final de sobrantes de inertes associado à execução de valas de cabo 150 e 400 kV, deve subtrair-se aproximadamente 65% que 
poderão ser aproveitados e aplicados nas operações de aterro associadas à construção das subestações, pelo que o volume final de sobrante se 
pode assim considerar de cerca de 98 mil metros cúbicos. 

 

Verifica-se um ligeiro aumento do balanço de movimento terras, mas importa referir que não são previstas 

movimentações de terras de forma generalizada, apenas em situações pontuais que se revelem 

necessárias 
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Ao nível das classes de espaço do PDM do concelho de Santigo do Cacém, do Plano de Ordenamento 

da Albufeira de Fonte Serne, da Reserva Ecológica Nacional, da Reserva Agrícola Nacional, da ocupação 

do solo, flora e habitats, a análise comparativa entre o Projeto atual e o anterior (Fase EIA), encontra-se 

nos subcapítulos 5.4. 5.6 e 5.7, respetivamente. 

O Anexo 2 – Elementos de Projeto, contém o Projeto reformulado. 

Dadas as alterações efetuadas ao Projeto e assinaladas no presente capítulo, o Capítulo 4 - Descrição 

do Projeto, foi reformulado, de forma a descrever todo o sistema de produção fotovoltaico.  

Por último importa referir que apesar da configuração do Projeto ser de alguma forma semelhante à 

configuração do Projeto anterior, foi efetuada um esforço pelo promotor em salvaguardar todas as áreas 

com valor de conservação e outras existentes na envolvente que poderão ser convertidas nos mesmos 

valores conservacionistas na situação futura, como se pode verificar nos subcapítulos seguintes.  

O esforço efetuado foi até ao limite possível de modo a não colocar em causa a viabilidade técnico-

económica do Projeto. 

3.3 CENÁRIO DA VEGETAÇÃO FUTURA 

Na conceção do Projeto da Central Solar Fotovoltaica THSiS foi assumido como premissa primordial a 

preservação de todas as unidades de vegetação com maior valor de conservação existentes no interior 

da propriedade (povoamentos de sobreiros, sobreiros isolados e vegetação ribeirinha). Adicionalmente 

foram também integrados nesta premissa os povoamentos de sobreiro à escala da paisagem, 

complementados e os obtidos através da metodologia do inventário florestal, assim como a preservação 

das áreas referentes aos corredores ribeirinhos, contemplando os seus leitos de cheia. Estas áreas a 

preservar reduziram consideravelmente a área disponível para Projeto, tendo contribuído para gerar 

uma vasta e ampla rede de corredores que fomentam a conetividade ecológica. 

O resultado obtido revela uma conetividade homogénea e alargada por toda a área de estudo conforme 

demonstrado no Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística (PEVIP) que se apresenta no Anexo 

4. 
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Fonte: PEVIP, Anexo 4. 

 

Figura 3.1 – Dispersão ecológica - situação futura. 

Importa assim destacar que na situação futura haverá lugar à manutenção destas áreas e à preservação 

da regeneração de indivíduos da espécie Quercus suber. Esta atitude deverá ocorrer preferencialmente 

nos povoamentos mistos e nas áreas de povoamentos de sobreiro de reduzida densidade. 

De forma generalizada, todas as formações florestais serão geridas no sentido de constituir unidades de 

povoamentos de sobreiros na totalidade da área fotovoltaica. 

Haverá igualmente a preservação da regeneração de todos os indivíduos de espécies de porte arbustivo, 

designadamente, a recuperação de uma comunidade arbustiva psamófila. Perspetiva-se o 
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estabelecimento de uma comunidade arbustiva de pequeno porte, adaptada às condições ambientais, 

rica em espécies com elevado valor de conservação (e.g. Armeria rouyana, Centaurea vicentina, Ononis 

hackelii, Santolina impressa, Thymus camphoratus, Thymus capitellatus, e Ulex australis subsp. welwitschianus). 

Com esta atitude pretende-se recuperar uma área que anteriormente se encontrava colonizada por 

povoamentos de eucalipto, depauperada de espécies autóctones e endémicas, encaminhando-a, de 

forma passiva, para uma formação com elevado valor de conservação. 

Importa também referir que nas áreas de RAN, presentemente ocupadas na grande maioria por unidades 

de eucalipto, está prevista a sua requalificação contemplando a conversão do eucaliptal atualmente 

existente nesses solos numa área de uso agrícola e, quando acompanhada de cursos de água, pela 

requalificação da sua vegetação ribeirinha. Nestas áreas poderão ser criadas explorações agrícolas 

comunitárias, com benefício para a comunidade local. 

Por último, destaca-se a proposta de cortinas arbórea/arbustivas com a primordial função de ocultação 

da presença da Central desde o ano de implantação do Projeto até ao fim da sua vida útil. 

Estas cortinas, também integradas na rede de conetividade ecológica, são uma componente essencial a 

manter na paisagem rural. 

Para o efeito será mantida, nos locais de implantação das cortinas, a vegetação de porte arbóreo 

existente e, parcialmente, a vegetação de porte arbustivo, sempre que a mesma corresponda a áreas 

de regeneração de vegetação natural potencial. Os eucaliptos que intercetem as cortinas de vegetação 

serão parcialmente integrados e geridos por forma a consubstanciar o efeito barreira nos primeiros anos, 

devendo ser gradualmente substituídos por espécies autóctones. 

3.4 CONDICIONANTES E PREMISSAS DEFINIDAS PELA COMISSÃO DE 

AVALIAÇÃO 

De acordo com o parecer da Comissão de Avaliação do Projeto da CSF THSiS, foram ainda necessárias 

novas soluções de projeto, para além das efetuadas no âmbito da resposta ao pedido de elementos 

adicionais do EIA, para ir ao encontro do solicitado, nomeadamente no que diz respeito às medidas 

elencadas no referido parecer e enunciadas no subcapítulo 2.2.1. 

Importa assim demonstrar que a reformulação do Projeto e os trabalhos desenvolvidos foram de encontro 

ao pretendido, pelo que se apresenta de seguida uma resposta a cada uma das premissas. 
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1. Assegurar um maior afastamento à povoação de Vale de Água (assegurando um buffer de 600 m 

centrado, sensivelmente, no centro da povoação de Vale de Água). 

De forma a assegurar um maior afastamento à povoação de Vale de Água e minimizar os impactes 

visuais da Central Fotovoltaica, sentidos fundamentalmente pelos seus habitantes, foi efetuado um buffer 

de 600 m centrado no centro da povoação de Vale de Água que constituiu uma condicionante à 

implantação dos elementos de projeto, conforme se apresenta no Desenho 2, no Anexo 5 – Peças 

Desenhadas. 

Para além desse afastamento, para esta zona esta previsto a implantação de uma cortina 

arbóreo/arbustiva (de nível 1, conforme de justifica e ilustra no Anexo 3 – Paisagem e na premissa n.º 

3 deste subcapítulo).  

Com uma largura de 45 a 100 m, esta tipologia de sebe é proposta para zonas de elevada frequência 

de visibilidade, no presente caso onde é notória que há uma clara visibilidade da maioria dos 

recetores/observadores sensíveis, assim como, uma grande proximidade do Projeto à povoação.  

Esta cortina de vegetação além de barreira visual acumula outras funções nomeadamente a salvaguarda 

de aspetos como redução de ventos, aumento de humidade atmosférica e equilíbrio térmico na região 

envolvente. 

A par da dimensão da própria sebe que varia dos 45 aos 100 m, a orientação que é proposta 

(perpendicular à direção dos ventos dominantes), a permeabilidade e a densidade são fatores que a 

caraterizam.  

Esta sebe é semi-permeável, as espécies que a compõem são persistentes e caducas, o compasso de 

plantação é irregular com filas alternadas de árvores e arbustos cuja eficácia aumenta com a variedade 

de alturas.  Por outro lado, quanto maior for a permeabilidade desta cortina, maior é a eficácia e a 

extensão da sua influência para sotavento. 

A Figura 3.2 é também elucidativa do cumprimento desta condicionante. 
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Figura 3.2 - Distanciamento à povoação de Vale de Água. 
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2. Assegurar um maior afastamento e a todas as habitações localizadas na envolvente do limite do projeto, 

no mínimo de 200 m.  

Esta premissa foi cumprida na sua totalidade na proximidade a Vale de Água, tal como referido no 

ponto anterior. Nas restantes zonas foi cumprida parcialmente da seguinte forma: 

•  nas zonas onde o buffer de 200 m coincide com a parcela do terreno em mais de 50 m, foi 

deixada uma cortina arbórea com 15 a 30 m de largura e uma distância adicional de 20 m livre 

de painéis fotovoltaicos para criar um desafogo e reduzir a pressão visual sentida junto das zonas 

habitacionais.  

•  nas zonas onde este buffer de 200 m coincide com a parcela do terreno em menos de 50 m, foi 

respeitada esta distância, tendo-se considerado suficiente dada a distância a que estas 

habitações se encontram. Nesta situação foi também foi deixada uma cortina arbórea com 15 a 

30 m de largura. 

Em qualquer um dos casos, serão sempre implantadas cortinas arbóreo/arbustivas de nível 2 (conforme 

de justifica e ilustra no Anexo 3 – Paisagem e na premissa n.º 3 deste subcapítulo). 

Nas Figuras seguintes demonstra-se os distanciamentos adotados para as habitações. 
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Figura 3.3 - Distanciamento às habitações de Vale Figueira e Vale Figueira Novo. 
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Figura 3.4 - Distanciamento às habitações de Monte da Oliveirinha e Monte do Pinheirinho. 
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Figura 3.5 - Distanciamento às habitações de Sobralinho de Cima e Sobralinho Baixo. 
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Figura 3.6 – Distanciamento às habitações de Ameijoafa. 

 

Com uma largura de 15-30 m, esta tipologia de sebe é proposta para instalar em zonas em que o Projeto 

origine um impacte visual sobre os recetores/observadores permanentes e temporários. Após elaboração 

das bacias visuais do empreendimento foram determinadas as situações limites onde o impacte visual será 

mais significativo. A propriedade dos recetores/observadores sensíveis em causa teve em conta todos os 
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locais onde se prevê uma observação permanente e temporária da Central Fotovoltaica (desde os mais 

pequenos, habitações isoladas até aos maiores, núcleos de habitações, unidades de agroturismo e 

equipamentos de recreio e lazer). 

Uma sebe com esta dimensão de 15 a 30 m, composta por filas periféricas de arbustos e por diversas 

filas centrais de arvores persistentes e caducas de diferentes alturas, sendo implantadas em locais 

estratégicos será eficiente na função de ocultação e barreira visual. 

No Desenho 2, no Anexo 5 – Peças Desenhadas encontra-se demonstrado o cumprimento desta 

condicionante. 

Verifica-se assim que na proximidade a Vale de água a cortina proposta é de nível 1 e nas restantes 

(habitações de Vale Figueira, Vale Figueira Novo, Monte da Oliveirinha, Monte do Pinheirinho e 

Ameijoafa) a cortina proposta é de nível 2. Estas cortinas são complementadas com a rede de 

conetividade ecológica que se irá manter e desenvolver na situação futura. 

3. Assegurar que o projeto contempla áreas para acomodar uma barreira visual (e zonas de sombra que 

esta possa vir a gerar) em todo o perímetro da área de implantação do projeto. 

Importa referir que não se considerou uma barreira visual em redor de toda a área da Central, mas sim 

nas zonas onde a Central é mais visível, pelos observadores permanentes e temporários, por se ter 

considerado que a vegetação a manter servirá também para ocultar a presença da Central ao longo da 

sua periferia.  

Para o efeito foram estudadas três tipologias de sebes (vd. Anexo 3 – Paisagem), consideradas como 

barreira visual, mas também como barreira corta vento, atenuadora de ruídos, ou mesmo como área de 

enquadramento ou interface de troca.  

Refira-se que as barreiras visuais, dependendo das suas funções, são asseguradas por diferentes 

tipologias que variam em função da: dimensão/forma, compasso de plantação, altura e tipo de espécies. 

A implantação dos painéis determinará, em maior ou menor grau, a alteração das condições ambientais, 

em termos de temperatura, vento e humidade que poderá comprometer as condições de conforto 

bioclimático das pessoas residentes nos locais em causa, mas também as condições de visibilidade e 

apreensão da paisagem. 

Para a área em estudo e tendo em conta a realidade local, assim como, a situação futura prevista com 

a construção do Projeto, foi estudado um sistema de barreiras visuais a implementar que responda a 

objetivos específicos, nomeadamente o de criar um efeito barreira capaz de minimizar ao máximo a 
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visibilidade para qualquer observador (permanente ou temporário), o de regulação microclimática, 

nomeadamente, o vento pela redução da sua velocidade e o de enquadramento visual e fomentador de 

diversidade biológica. O Projeto de definição e implantação das cortinas vegetais teve por base um 

estudo onde foram analisados diversos fatores, nomeadamente a visibilidade, de e para a Central 

Fotovoltaica, para a determinação da visibilidade foi analisado separadamente a totalidade dos pontos 

potenciais de observação (permanentes e temporários), a carta de frequência e velocidade do vento na 

região, o relevo e a sua relação com a área da Central Fotovoltaica e outras áreas consolidadas de 

corredores tais comos as vias rodoviárias, as sebes de compartimentação das parcelas e as galerias 

ripícolas associadas a linhas de água (vd. Anexo 3 – Paisagem).  

Foi esboçada uma carta de condicionantes e no sentido de corresponder às situações identificadas como 

mais preocupantes e em sequência foram idealizados diferentes tipos de cortinas vegetais a usar: 

Cortina de nível 1 

Com uma largura de 45 a 100 m, terá a par do efeito de barreira visual outras funções de salvaguarda 

de aspetos microclimáticos na região (redução de ventos, aumento de humidade atmosférica e equilíbrio 

de temperaturas). 

Além da dimensão que varia dos 45 aos 100 m, e da orientação da sebe que é proposta perpendicular 

à direção dos ventos dominantes também a permeabilidade e a densidade são fatores que a carateriza. 

Esta sebe é semi-permeável, as espécies que a compõem são persistentes e caducas, o compasso de 

plantação é irregular com filas alternadas de arvores e arbustos cuja eficácia aumenta com a variedade 

de alturas.  Por outro lado, quanto maior a permeabilidade desta cortina, maior é a eficácia e extensão 

da sua influência para sotavento. 

 

Figura 3.7 - Simulação transversal da Cortina de nível 1. 
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Cortina de nível 2 

Com uma largura de 15-30 m, esta tipologia de sebe é proposta para instalar em zonas em que o Projeto 

provoque um impacte visual sobre os recetores/observadores permanentes e temporários. Apóos 

elaboração das bacias visuais do empreendimento foram determinadas as situações limites onde o 

impacto visual será mais significativo. A propriedade dos recetores/observadores sensíveis em causa teve 

em conta todos os locais onde se prevê uma observação permanente e temporária da central fotovoltaica 

(desde os mais pequenos, habitações isoladas até aos maiores, núcleos de habitações, unidades de 

agroturismo e equipamentos de recreio e lazer) 

Uma sebe com esta dimensão 15 a 30 m, composta por filas periféricas de arbustos e por diversas filas 

centrais de arvores persistentes e caducas de diferentes alturas, sendo implantadas em locais estratégicos 

será eficiente na função de ocultação e barreira visual. 

 

Figura 3.8 - Simulação transversal da Cortina de nível 2 

Cortina de nível 3 

Pequenas sebes de 5 a 10 m, esta tipologia de sebe é proposta para instalar em zonas em que o Projeto 

interceta com caminhos, estadas e nas áreas periféricas de interface com ou sem visibilidade sobre o 

Projeto. Estas sebes terão a função de enquadrar a infraestrutura, principalmente dos observadores 

temporários que circulam nos caminhos e estradas adjacentes à Central Fotovoltaica.  Terão também como 

função o abrigo para muitas espécies e por isso promovem o aumento da biodiversidade, seja de aves, 

insetos, répteis ou mamíferos. Dependendo das espécies que as compõem, ou seja, do alimento que 

produzem (seja folha, flor ou fruto) e do tipo de folha (persistente ou caduca), em simultâneo estas sebes 

mais pequenas servem como compartimentação do espaço (componente essencial da paisagem rural), 

que permitem a difusão e continuidade da estrutura permanente da vida natural. 
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Figura 3.9 - Simulação transversal da Cortina  de nível  3 

Cada andar da sebe tem um nicho ecológico, por isso as sebes com estratos herbáceo, arbustivo e arbóreo 

são mais ricas. Os dois últimos são assegurados pela plantação e ou gestão da vegetação arbórea e 

arbustiva existente, o herbáceo será garantido por sementeira de (gramíneas e leguminosas), método 

mais generalizado para a cobertura e proteção do solo, contudo também esta previsto o revestimento 

com mulching. Após o corte do eucaliptal, a quantidade de sobrantes (ramos folhas, troncos e raízes) 

podem ser usados fazendo-se a sua incorporação no solo apos estilhagem, (mulching), esta técnica é 

utilizada como medida de luta preventiva contra infestantes e pragas, retenção do teor de humidade no 

solo, retardando a sua evapotranspiração, proteção contra o impacto das gotas de chuva e respetivos 

efeitos erosivos. 

A escolha do elenco vegetal fez-se sobre espécies da Flora Portuguesa que estarão perfeitamente 

adaptadas às condições edafo-climáticas locais, dispersando assim grandes preocupações de 

manutenção (vd. Anexo 3 – Paisagem).  

A par da utilização de espécies autóctones, e por forma a Integrar soluções que permitam a função de 

ocultação desde o ano de implantação do projeto, será mantida nos locais de implantação das cortinas 

a vegetação de porte arbóreo existente e, parcialmente, a vegetação de porte arbustivo, sempre que a 

mesma corresponda a áreas de regeneração de vegetação natural potencial. Os eucaliptos que 

intercetem as cortinas de vegetação serão parcialmente integrados e geridos por forma a consubstanciar 

o efeito barreira nos primeiros anos, devendo ser gradualmente substituídos por espécies autóctones.  

Pontualmente combinado com a vegetação proposta para as cortinas arbóreas podem ser usadas, 

espécies com carater produtivo, tais como os Prunus spp (amêndoa, pessegueiro), Nogueira, Figueira, 
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Marmeleiro, Medronheiro, Pereira, Frutos vermelhos entre outras que podem constituir um rendimento 

extra as populações locais, ou alimento à fauna.  

4. Assegurar um buffer de proteção à zona de dormitório de pombo torcaz, o qual devera ter, no mínimo, 

500 m de raio de proteção. 

Foi criada uma área de proteção à zona de dormitório de pombo torcaz que consiste num buffer de 

500 m centrado no local onde foi identificado o dormitório no EIA e que constitui uma condicionante à 

implementação dos elementos de projeto, conforme se apresenta nos Desenhos 2 e 6, no Anexo 5 – 

Peças Desenhadas.  

Esta alteração foi integralmente cumprida e permite salvaguardar uma área considerável em redor do 

dormitório de Pombo-torcaz. Apesar de se tratar de uma espécie com baixo estatuto de ameaça, visto 

que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal o caracterizou como “Pouco Preocupante” (Cabral et 

al., 2005), trata-se de uma espécie com particularidades ecológicas relevantes, admitindo-se no território 

continental português dois comportamentos diferentes, nomeadamente populações residentes e 

populações invernantes. 

A Figura seguinte é também elucidativa do cumprimento desta condicionante. 
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Figura 3.10 - Proteção ao pombo torcaz. 
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5. Delimitar polígonos que integrem povoamentos de quercíneas, incluindo também aqueles que não foram 

objeto de identificação/levantamento no EIA, sendo que deve ser salvaguardada uma área de proteção 

de 10 m de raio a cada exemplar e devem ser incluídos também nestes polígonos os exemplares isolados 

de sobreiros que sejam contíguos a estas áreas e excluídos os painéis nelas propostos, conforme se 

exemplifica (…): 

A delimitação das áreas de povoamento de quercíneas foi efetuada inicialmente com base em trabalho 

de campo realizado para a componente flora e vegetação e complementada posteriormente com a 

georreferenciação de todos os sobreiros existentes dentro do limite da área de intervenção, tarefas 

realizadas no âmbito do Estudo de Impacte Ambiental (EIA).  

Esta delimitação foi posteriormente aferida, tendo-se tido em consideração o seguinte: 

1)  Respeitou-se a metodologia do inventário florestal (Decreto-Lei nº 169/2001, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 155/2004, e do 6º Inventário Florestal Nacional), tendo esta sido interpretada 

também à escala da paisagem (contemplou a existência de povoamentos de quercíneas na 

envolvente da área de intervenção).  

2) Posteriormente à identificação dos povoamentos (ponto 1), foi feita uma interpretação à escala 

da paisagem tendo-se coalescido povoamentos/que se encontravam próximos. 

Na georreferenciação e caracterização dos exemplares, para além do método tradicional, foram ainda 

efetuadas reconhecimento pela empresa FIREMAP, através de fotointerpretação de fotografia aérea de 

alta resolução registada com equipamentos tecnicamente apropriados para o efeito (sensores RGB; 

multiespectrais).  

A informação relativa a cada árvore foi a seguinte: coordenadas geográficas do tronco; raio da copa; 

altura; perímetro à altura do peito (aproximadamente 130cm) e estado sanitário. 

A partir do registo do raio da copa de cada exemplar, foi definido um buffer com o valor do raio da 

copa e seguidamente um buffer de 10 m contados a partir do limite externo do raio de cada uma das 

copas.  

Foram agrupadas todas as árvores cujas copas se distanciam a menos de 20 m da copa de qualquer 

árvore, de acordo com o Inventário Florestal Nacional, para que duas áreas ocupadas com árvores 

possam ser consideradas como constituindo uma única mancha, em que a distância euclidiana mais curta 

entre as duas é igual ou inferior a 20 m.  



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

43 

T03021_01_v0 

Estes buffers foram unidos e “dissolvidos” a fim de calcular e determinar aqueles que atingissem uma área 

mínima de 0,5 ha. Os polígonos resultantes da referida aglutinação foram também considerados 

povoamentos. 

Para cada polígono com área igual ou superior a 0,5 ha foi determinado o PAP médio das árvores 

(média ponderada).  

Com base no PAP médio de cada polígono, no número de árvores nele existente e na área 

(densidade/ha), foram identificados os polígonos que reunissem condições para serem classificados como 

Povoamento, com base nas densidades mínimas elencadas na tabela abaixo apresentada.  

Em acrescento, e para complementar a delimitação de Povoamentos resultante da aplicação da 

metodologia acima explicada, e apesar de se prever a preservação dos exemplares isolados 

georreferenciados, foram ainda definidas áreas de continuidade ecológica/florestal para quercíneas.  

Estas áreas, não reunindo critérios para que sejam consideradas povoamento, pretendem preservar o 

continuum florestal entre duas ou mais manchas de Povoamento identificadas, ou ainda promover a 

continuidade ecológica entre áreas de preservação de ecossistemas ribeirinhos (corredores verdes), entre 

manchas de RAN, ou mesmo um contínuo com as cortinas arbóreo-arbustivas a implementar no âmbito do 

Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística.  

Os exemplares isolados preservados, tendo para o efeito sido definida uma área de proteção 

correspondente ao dobro do raio da respetiva copa, sempre partindo de um mínimo de quatro metros. 

Importa referir que esta metodologia foi previamente aceite dela DRCNF Alentejo. 

Estas situações encontram-se identificadas nos Desenho 2 e 6, no Anexo 5 – Peças Desenhadas. 

6. Não obstante o definido no “Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística” que integra o EIA, 

promover mais corredores ecológicos os quais permitam estabelecer a conetividade ecológica com outras 

áreas de elevado valor ecológico, no âmbito da conservação da natureza e da manutenção da 

biodiversidade (permitindo assegurar o refugio, a alimentação e a movimentação de espécies da fauna), 

tais como as áreas de povoamento de sobreiros, a proximidade a Barragem de Fonte Serne e as linhas de 

agua (com maior expressão no terreno que integram eucaliptos na respetiva faixa de proteção de 10 m). 

Para o efeito devera ser alargada essa faixa de proteção (para 15 m para cada um dos lados da linha de 

água) para que os corredores integrem uma faixa de vegetação com continuidade no terreno, assegurando 

assim as funções bióticas para a fauna. Nestes corredores deverão ser excluídas todas as áreas projetadas 

com painéis fotovoltaicos ou outras infraestruturas previstas no âmbito do presente projeto, pois serão 
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áreas isentas de qualquer intervenção, conforme exemplifica (…). Devera igualmente estar prevista a 

recuperação destas linhas de água de maior expressão, definindo trocos a uma intervenção desfasada no 

tempo e no espaço, de modo a substituir gradualmente os eucaliptos por espécies autóctones. 

Dentro da área de estudo foram previamente identificadas unidades de elevado valor de conservação, 

no âmbito da caracterização da situação de referência do EIA. Estas unidades que correspondem a 

montados, sobreiros isolados, vegetação ribeirinha e área de proteção da albufeira de Fonte Serne, 

foram consideradas interditas à implantação dos elementos projeto. 

Presentemente estas áreas foram alargadas, tendo em consideração as premissas da Comissão de 

Avaliação e interligadas, de forma a garantir uma conetividade ecológica. 

A rede de conetividade é assim constituída pelos sobreiros isolados e pelos povoamentos de sobreiros 

que foram delimitados seguindo a metodologia previamente validada pelo ICNF, incluindo também os 

exemplares e povoamentos que não foram objeto de identificação/levantamento no EIA, mas que se 

encontram contíguos aos existentes e identificados na área de estudo. 

Esta rede integra também os corredores ribeirinhos que foram preservados tendo em conta o leito de 

cheia.  

Estas áreas foram posteriormente interligadas com outras áreas que apesar de não reunir os critérios 

referidos anteriormente permitem manter uma continuidade ecológica entre as áreas de preservação de 

ecossistemas ribeirinhos e de sobreiros ou de povoamentos de sobreiros, criando também áreas de 

desafogo. 

Por último, estas áreas foram também ligadas às manchas de RAN abrangidas pela área de estudo, 

assim como à albufeira de Fonte Serne, às áreas de culturas arvenses e de pomar e às cortinas arbóreo-

arbustivas, a implementar no âmbito do Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística. 

Estas situações encontram-se identificadas nos Desenho 2 e 6, no Anexo 5 – Peças Desenhadas e no 

Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística (Anexo 4). 

7. Nas linhas de água consideradas com representatividade, classificadas na rede hidrográfica nacional e 

representadas nas Carta Militares não deve ser seja efetuada qualquer ação que comprometa o normal 

escoamento das águas nem afete a qualidade química e ecológica das massas de água, pelo que não 

deverão ser instalados painéis solares nem outros equipamentos complementares numa faixa de 30 m para 

cada lado do leito das linhas de água. 
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A rede hidrográfica na área do Projeto foi salvaguardada tendo-se criado uma área de proteção 

coincidente com os leitos de cheia dos cursos de água (vd. Desenhos 2 e 6, no Anexo 5 – Peças 

Desenhadas). 

Na definição do Projeto teve-se especial atenção as linhas de água, tendo-se evitado a afetação das 

mesmas com a implantação de painéis solares, postos de transformação ou subestações. 

Contudo, dada a topografia do terreno e a conceção do Projeto, houve a necessidade de cruzar algumas 

das linhas de água pelos acessos, valas de cabos e vedação, sendo que estes elementos não irão 

comprometer o normal escoamento das águas, nem afetar a qualidade química e ecológica das massas 

de água. 

Para estas situações está prevista a criação de passagens hidráulicas (conforme referido no subcapítulo 

4.4.8), de forma a permitir o natural escoamento das linhas de água. 

Efetivamente, para os cruzamentos dos caminhos (novos acessos e caminhos em terreno estabilizado sem 

camada de revestimento betuminoso) e das valas com a rede hidrográfica, utilizar-se-ão 

preferencialmente passagens hidráulicas para viaturas, como a exemplificada nas figuras abaixo, 

dimensionadas segundo critérios hidrológicos e hidráulicos, com capacidade de vazão para os caudais 

de ponta de cheia calculados abrangendo acontecimentos extremos, como por exemplo, o de chuvadas 

para um período de retorno de 100 anos. 

 
(Fonte: https://www.ontario.ca/page/environmental-guidelines-access-roads-and-water-crossings) 

Figura 3.11 – Exemplo atravessamento de linha de água com caminho  
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Figura 3.12 - Passagem de linha de água com caminho transitável 

No caso particular de atravessamento de linha de água por vedação, coincidente com solos pertencentes 

à Reserva Agrícola Nacional ou outros, é proposto o seguinte tipo de atravessamento (vd. subcapítulo 

4.4.8): 

 

Figura 3.13 – Exemplo de atravessamento de linha de água por vedação. 

Não obstante o referido, deverá ser requerido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos 

termos e condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de 

Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio). 

8. Adensar a cortina arbórea proposta, mantendo, numa fase inicial, alguns eucaliptos para definir e estruturar 

de início o efeito cortina, a qual devera privilegiar a plantação de espécies arbóreas adaptadas ao biótopo 

linha de água nas faixas adjacentes as mesmas. Os eucaliptos presentes na proximidade de linhas de água 

devem ser cortados e destoiçados de forma faseada ao longo da vida útil do projeto. 
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A par da utilização de espécies autóctones, e por forma a Integrar soluções que permitam a função de 

ocultação desde o ano de implantação do Projeto, será mantida nos locais de implantação das cortinas 

a vegetação de porte arbóreo existente e, parcialmente, a vegetação de porte arbustivo, sempre que a 

mesma corresponda a áreas de regeneração de vegetação natural potencial. Os eucaliptos que 

intercetem as cortinas de vegetação serão parcialmente integrados e geridos por forma a consubstanciar 

o efeito barreira nos primeiros anos, devendo ser gradualmente substituídos por espécies autóctones. A 

compatibilização dos eucaliptos na cortina vegetal será feita da seguinte forma: efetuar um corte raso 

de todos os eucaliptos, após o corte, as toiças voltam a rebentar, no final do segundo ano é espectável 

que os eucaliptos tenham 2 m de altura, no quinto ano deve proceder-se a uma seleção de varas, e iniciar 

a gradual substituição dos eucaliptos que concorram com as espécies autóctones propostas, procedendo 

ao corte e destroçamento dos cepos. Ao final de dez anos a cortina vegetal deverá estar em pleno 

desenvolvimento e com uma forma e volumetria bem definida, podendo então erradicar os restantes 

eucaliptos. 

9. Assegurar o seccionamento do projeto de forma a fomentar a existência de corredores ecológicos, 

nomeadamente nas seguintes situações: 

• junto à linha de água e área RAN associada, que se desenvolve na zona de Ameijoafa (nesta seção o 

projeto apresenta já uma menor secção  

• no troço em que a vedação atravessa a linha de água associada ao Vale Dioguinho. 

Na elaboração do Projeto foi tido em linha de conta o afastamento dos elementos de projeto aos solos 

da Reserva Agrícola Nacional, conforme se pode verificar nos Desenhos 2 e 6, no Anexo 5 – Peças 

Desenhadas. 

Estas situações dizem respeito à zona de Ameijoafa (três manchas) e ao troço coincidente com a linha de 

água associada ao Vale Dioguinho (também três manchas) abrangendo assim todas as manchas de solos 

pertencentes à RAN, consideradas como áreas a preservar à implantação dos elementos de projeto (vd. 

Desenho 2, no Anexo 5 – Peças Desenhadas). 

Foram assim salvaguardadas as manchas de solos RAN sem elementos de Projeto, de forma a preservar 

estas áreas, quer na fase de construção, quer na fase de exploração.  

Estas áreas foram integradas na rede de conetividade ecológica, tal como já referido, fomentando a 

existência de corredores ecológicos, havendo nestes locais uma associação entre a RAN e os ecossistemas 

ribeirinhos. 
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Efetivamente, no Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística (PEVIP), no Anexo 4, está prevista a 

requalificação de todas as áreas de RAN, contemplando a conversão do eucaliptal atualmente existente 

nesses solos numa área de uso agrícola e, quando acompanhada de cursos de água, pela requalificação 

da sua vegetação ribeirinha. 

10. Definir áreas de compensação (fora da área de intervenção do projeto), por perda de espaço biótico, as 

quais deverão ser renaturalizadas com espécies autóctones, mediante a previa aprovação, pela DRCNF 

Alentejo, do Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística, onde se incluirá esta medida. 

Importa referir que as áreas de compensação serão todas as áreas remanescentes à área fotovoltaica. 

Tal como referido no Capítulo 4 do PEVIP (Anexo 4) todas as áreas livres de edificação, contemplando 

as áreas onde se procedeu à instalação de painéis solares, deverão ser alvo de uma gestão do coberto 

vegetal. Nestas áreas deverá ser dada a primazia à evolução natural das formações vegetais potenciais 

(restauro passivo), ponderando-se quando necessário (vegetação ribeirinha), ao reforço por plantação 

das espécies autóctones Salix atrocinerea e Erica arborea. De forma generalizada, todas as formações 

florestais deverão ser geridas no sentido de constituir unidades de montado, e na totalidade da área 

fotovoltaica, deverá proceder-se a ações de manutenção/controlo do coberto vegetal, ação que 

incentivará o estabelecimento de uma comunidade arbustiva rasteira, habitat de um elenco rico em 

espécies endémicas e com elevado valor de conservação (e.g. Armeria rouyana, Centaurea vicentina, 

Ononis hackelii, Santolina impressa, Thymus camphoratus, Thymus capitellatus, e Ulex australis subsp. 

welwitschianus). De forma pontual, com o objetivo de gerar barreiras à visualização sobre a intrusão 

visual dos painéis fotovoltaicos, serão criadas sebes arbóreas/arbustivas ao longo do limite da área 

fotovoltaica, nos segmentos que se revelam com maior potencial de observação visual e identificado no 

PEVIP (Anexo 4).  

11. Definir uma medida de minimização a aplicar na área do projeto que não foi objeto de intervenção, a qual 

preveja a substituição dos eucaliptos por espécies autóctones, privilegiando os sobreiros, devendo esta 

medida ser incluída no Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística, o qual será submetido a previa 

aprovação, pela DRCNF Alentejo. 

Estas medidas encontram-se propostas no PEVIP, nomeadamente no Capítulo 4 do Anexo 4, sendo a 

respetiva monitorização proposta no Capítulo 5, do PEVIP (Anexo 4). 

Importa salientar que, tal como referido anteriormente, todas as formações florestais deverão ser geridas 

no sentido de constituir unidades de montado. Na totalidade da área fotovoltaica, deverá proceder-se 
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a ações de manutenção/controlo do coberto vegetal, ação que incentivará o estabelecimento de uma 

comunidade arbustiva rasteira. 

Os corredores fluviais são os principais vetores de conetividade ao longo da propriedade, pelo que os 

esforços de requalificação deverão centrar-se nestes ecossistemas. Atualmente revelam um mau estado 

de conservação, tendo-se identificado como principal fator de perturbação a atividade silvícola e 

exploração florestal praticada nas suas imediações. A remoção dos eucaliptos existentes nas áreas dos 

corredores fluviais assume-se como determinante para valorizar o estado ecológico destes ecossistemas, 

e favorecer a conetividade territorial. 

Nas áreas onde se procedeu à desflorestação, nas colonizadas por comunidades herbáceas/arbustivas, 

nas referentes aos povoamentos florestais mistos ou onde o montado se encontra muito debilitado, as 

regenerações das espécies autóctones podem e devem desempenhar um importante papel na 

recuperação da vegetação. Este aproveitamento da regeneração natural permitirá o estabelecimento de 

indivíduos bem adaptados às condições locais, garantindo que o processo de colonização seja mais 

rápido e menos oneroso. 

12. Assegurar o cumprimento da condicionante relativa a não afetação pelas infraestruturas do projeto da 

área objeto do pedido de prospeção e pesquisa de ouro, prata, cobre, chumbo, zinco e minerais associados, 

com o número de cadastro MNPPP0508, e a designação “Santiago”, conforme disposto pela entidade 

licenciadora. 

O setor nascente da Central Fotovoltaica interfere na sua maior parte com uma área com pedido de 

prospeção e pesquisa de depósitos minerais (cobre, chumbo, zinco, ouro, prata e minerais associados), 

denominada Santiago, com o número de cadastro MNPPP0508, como referido e descrito no EIA.  

Dado que a área da Central Fotovoltaica abrange apenas cerca de 1,2% da área objeto de pedido de 

prospeção e pesquisa e sendo esta área bastante abrangente, considera-se que o Projeto, 

nomeadamente o setor nascente da Central coincidente com a referida área, não inviabilizará a 

atividade de prospeção e pesquisa, apenas a limita marginalmente. 

Refira-se que na sequencia desta premissa, foi realizada uma reunião com a DGEG, tendo-se apurado 

o seguinte: 

 - O contrato de P&P ainda não está assinado/formalizado; 
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 - Caso seja assinado, a entidade tem 5 anos para efetuar os trabalhos de P&P que podem 

implicar: estudos de cartografia; recolha de amostras; geofísica; sondagens (que não necessitam 

de ser verticais, podem ser horizontais). 

- Todas estas ações de P&P são compatíveis com a instalação (quer em fase de construção quer 

em fase de exploração). 

- No caso de se identificar recurso, no subsolo, em área vedada, será primeiro efetuada a 

aferição da viabilidade e interesse económico desse recurso; 

 -No caso de se confirmar a viabilidade económica, a empresa interessada pede um contrato de 

exploração do recurso geológico – que será sempre subterrâneo e em profundidade. Esta 

exploração pode inclusive apenas acontecer após o período de vida útil da CSF THSiS. Os 

contratos de exploração são estabelecidos de 50 a 90 anos. 

-No caso de haver intenção de exploração durante o período de exploração do Parque, as 

práticas indicam que poderão ser compatíveis. 

13. Assegurar a não ocupação por infraestruturas do projeto da área de “Culturas arvenses e pomar” 

localizada junto ao cruzamento entre a rua de Acácio Guerreiro de Melo e rua da República (junto a 

Vale de Água). 

Na definição do novo layout foi salvaguardada a área de Culturas arvenses e pomar, no cruzamento 

entre a rua de Acácio Guerreiro de Melo e a rua da República, conforme se demonstra no Desenho 2, 

no Anexo 5 – Peças Desenhadas e na Figura abaixo. 

Os elementos de projeto abrangem ainda uma pequena parcela de culturas arvenses, mas esta não 

confronta com a referida rua, considerando-se que esta premissa foi cumprida. 
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Figura 3.14 – Salvaguarda à classe Culturas arvenses e pomar junto ao cruzamento entre a rua de 

Acácio Guerreiro de Melo e rua da República. 
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14. Assegurar a não ocupação por infraestruturas do projeto de áreas com declives suscetíveis de erosão 

moderada a elevada de acordo com a Carta de Declives a elaborar e a apresentar com base no 

levantamento topográfico realizado para o Projeto de Execução da central. 

A área de estudo apresenta um relevo muito suave. A rede hidrográfica apresenta um entalhe muito 

ligeiro, assumindo a forma de pequenos barrancos. Na maior parte da área de estudo as linhas de água 

assinaladas não têm expressão morfológica no terreno, correspondendo na maioria a áreas deprimidas 

por onde se processa a drenagem superficial. 

O mapa de declives (ver Desenho 4, no Anexo 5 - Peças Desenhadas) evidencia áreas pontuais mais 

declivosas associadas às pequenas lombas dos caminhos rurais e às margens de algumas linhas de água. 

Tendo em conta a cobertura arenosa da maior parte da área de estudo e o relevo muito pouco expressivo 

da área da CSF THSiS os riscos de erosão e de instabilidade são praticamente negligenciáveis. 

Verifica-se que o Projeto foi desenvolvido privilegiando as áreas de menor declive e evitando as de 

declives suscetíveis de erosão mais elevada, que incidem sobretudo na proximidade à albufeira de Fonte 

Serne. 

Importa neste ponto esclarecer que na área de estudo a maior parte dos declives se encontra abaixo 

dos 5%; no entanto, pontualmente, são observadas zonas mais declivosas associadas às margens das 

linhas de água da região, principalmente na zona próxima da barragem de Fonte Serne. Tendo em conta 

a cobertura arenosa da maior parte da área de estudo e o relevo muito pouco expressivo observado na 

mesma área, poderá assumir-se que os riscos de erosão e de instabilidade são praticamente 

negligenciáveis. 

15. Proceder a reconfiguração do traçado dos caminhos (inerentes ao projeto e que se desenvolvem no interior 

da sua área), assim como de valas de cabos, de modo a não intercetem as linhas de água e as manchas 

de vegetação arbórea/arbustiva de vegetação autóctone, sobretudo as áreas de regeneração natural, se 

aplicável, a preservar/manter e proteger. De modo a alcançar este objetivo os acessos aos núcleos de 

painéis podem equacionar-se, em alternativa, a partir do acesso perimetral, o que permitira reduzir a sua 

extensão e as referidas situações de conflito. 

Na definição do Projeto, nomeadamente na localização dos painéis fotovoltaicos, postos de 

transformação, subestações, caminhos e valas de cabos teve-se especial atenção as linhas de água e os 

povoamentos de sobreiros, tendo-se evitado a afetação destas áreas por estes elementos do projeto.  

Contudo, houve a necessidade de cruzar os caminhos, valas de cabos e vedação por algumas linhas de 

água e algumas áreas de povoamento de sobreiros pela vedação. Esta última situação deve-se ao facto 
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de se ter aproveitado alguns caminhos já existentes para o desenvolvimento da vedação, de forma 

também a interferir o menos possível com os povoamentos de sobreiros identificados no decurso do 

trabalho de campo. Mas nestas situações está sempre assegurada a salvaguarda da área de proteção 

individual dos sobreiros (vd. Figura 3.13. 

 

Figura 3.15 – Imagens elucidativas dos atravessamentos às linhas de água. 
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Para o cruzamento das linhas de água, e tal como já referido anteriormente, está prevista a criação de 

passagens hidráulicas (conforme demonstrado no subcapítulo 4.4.8), de forma a permitir o natural 

escoamento das linhas de água. 

16. Assegurar a manutenção dos caminhos públicos existentes (identificados no anexo ao parecer da CM), 

alguns dos quais classificados no Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios como rede 

viária florestal, nomeadamente a acessibilidade à área poente da Barragem de Fonte Serne e à ligação 

entre a EN 390 e a EM 555 pela Ameijoafa, nas proximidades de Vale de Água.  

O novo layout teve a preocupação de manter a acessibilidade aos caminhos públicos existentes, 

nomeadamente a acessibilidade à área poente da Barragem de Fonte Serne e à ligação entre a EN 390 

e a EM 555 pela Ameijoafa, conforme se ilustra no Desenho 6, no Anexo 5 – Peças Desenhadas e nas 

Figuras seguintes.  
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Figura 3.16 - Ligação entre a EN 390 e a EM 555 pela Ameijoafa. 
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Figura 3.17 Acessibilidade à área poente da Barragem de Fonte Serne. 
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17. Analisar a afetação de caminhos agrícolas e percursos pedestres, identificando soluções para o seu 

restabelecimento. 

Tal como referido no ponto anterior, a nova conceção do Projeto teve em linha de conta a acessibilidade 

aos caminhos públicos existentes, caminhos agrícolas e percursos pedestres, conforme se ilustra no 

Desenho 1, no Anexo 5 – Peças Desenhadas.  

18. Salvaguardar a acessibilidade às áreas RAN. 

De acordo com o layout do Projeto, as áreas de RAN foram preservadas pelos seus elementos, 

nomeadamente pelos painéis fotovoltaicos, postos de transformação, acessos, subestações e valas de 

cabos, conforme se apresenta no Desenho 2 e 6, no Anexo 5 – Peças Desenhadas.  

Contudo, sendo estas áreas contíguas ao limite de propriedade, as mesmas irão ficar vedadas. Esta 

situação também se irá verificar no troço em que a vedação atravessa a linha de água associada ao 

Vale Dioguinho, onde é também atravessada por um caminho já existente (conforme se ilustra na Figuras 

seguinte). 

Importa referir que a vedação agora proposta é uma vedação cinegética, com uma altura máxima de 2 

m, sobrelevada com altura de 20 cm nas duas filas inferiores (malha de 20 x 30cm), mas que permite 

também as condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos, bem como a garantir a conectividade 

ecológica, servindo também de passagem inferior para a fauna. As duas estacas ficarão junto ao limite 

do leito de cheia (vd subcapítulo 4.4.8). 

Para além disso, de forma assegurar a acessibilidade às áreas de RAN, o Projeto contempla portões 

para que um trator agrícola consiga aceder a essas áreas. Estes portões encontram-se representados na 

Figura 3.18. 

Importa uma vez mais referir que todas as áreas de RAN serão requalificadas, de acordo com o previsto 

no Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística (Anexo 4), estando prevista a conversão do 

eucaliptal atualmente existente nesses solos numa área de uso agrícola e, quando acompanhada de cursos 

de água, pela requalificação da vegetação ribeirinha. 
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Figura 3.18 – Áreas de RAN no interior da área da Central Fotovoltaica. 
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19. Assegurar que o projeto não contribui para desvalorizar as potencialidades de utilização previstas no Plano 

de Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne, designadamente no que se refere aos espaços de utilização 

turística (“Zona preferencial de implantação turística” e “Zona de recreio balnear” cartografados na Planta 

de Ordenamento), pelo que importará estudar criteriosamente a forma de atenuar os impactes visuais 

negativos que se poderão originar, quer através da eventual reconfiguração do projeto, quer através do 

cuidadoso estudo da implantação de cortinas arbóreo-arbustivas. 

De forma a verificar se o Projeto contribui ou não para desvalorizar as potencialidades de utilização 

previstas no Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne, foi elaborada a bacia visual da zona 

de recreio balnear e da zona preferencial de implantação turística, numa primeira fase apenas com o 

modelo digital do terreno e numa segunda fase considerando a presença das cortinas 

arbóreas/arbustivas e a rede de conetividade ecológica a manter no âmbito do PEVIP (Anexo 4).  

O resultado da primeira modelação parece concluir que estas áreas têm alguma visibilidade para o setor 

NE da Central Fotovoltaica, situação que não se verifica efetivamente quando a análise tem em linha de 

conta a presença da área de povoamentos de sobreiro existente na envolvente que funcionará como uma 

barreira visual e dada a distância a que se encontram dos painéis fotovoltaicos. 

Efetivamente, as áreas a salvaguardar respeitantes ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte 

Serne (buffer de 500 m a partir da margem da albufeira) irão constituir uma forte barreira visual tal 

como se demonstra nos Desenhos 23 e 24, do Anexo 3 - Paisagem e nas Figuras em baixo. 

Da análise aos referidos Desenhos, verifica-se que a área visível das respetivas bacias visuais simuladas 

não é abrangida pelos painéis, com exceção de pequenas zonas, mas distantes (mais de 2 km) das áreas 

do POAFS. 
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Figura 3.19 – Visibilidade da Zona preferencial de implantação turística. 
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Figura 3.20 – Visibilidade da Zona de recreio balnear. 
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20. A programação do projeto deve prever a desarborização faseada na área de intervenção do projeto, do 

centro para a periferia de forma a fomentar a fuga dos animais para o meio circundante. 

O processo de corte e remoção/aproveitamento da madeira existente e respetivo encaminhamento para 

valorização (indústria papeleira, produção de poste ou estacas, estilha para biomassa vegetal ou para 

construção), será efetuado de forma faseada, por talhões, de forma a prevenir os efeitos de uma eventual 

desorganização generalizada, caso o corte arbóreo fosse efetuado em toda a área simultaneamente.  

Este processo seja efetuado de forma faseada, preferencialmente em lotes de 50 ha e que apenas se 

proceda à operação no talhão seguinte, quando forem concluídas as ações de limpezas e repostas as 

condições originais do solo no talhão anterior. Este processo será efetuado de acordo com os 

procedimentos habituais da gestão e produção florestal, no âmbito normal da sua atividade, por equipas 

especialistas especificamente contratadas para o efeito. 

Esta desarborização será efetuada do centro para a periferia de forma a fomentar a fuga dos animais 

para o meio circundante, conforme solicitado. 

Importa referir que o promotor  

21. As soluções de projeto a desenvolver devem ser articuladas com a CM e Juntas de Freguesia. 

A conceção do Projeto teve em linha de conta todas as preocupações manifestadas pela Câmara 

Municipal de Santiago do Cacém.  

Importa referir que o período de eleições autárquicas e a tomada de posse do Sr.ª Presidente da Câmara 

Municipal trouxe alguns constrangimentos no agendamento de reuniões, sendo que a Divisão de 

Urbanismo está ciente da intenção do promotor, estando agendada uma reunião para daqui a duas 

semanas. 
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4 DESCRIÇÃO DO PROJETO 

4.1 IDENTIFICAÇÃO DAS COMPONENTES DO PROJETO E DAS SUAS 

CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS 

4.1.1 Condicionamentos à configuração da Central Fotovoltaica 

Na definição do layout das várias componentes da CSF THSiS, foram observados e tidos em consideração 

condicionalismos ambientais que permitiram minimizar à partida potenciais impactes decorrentes da fase 

de construção e exploração do Projeto. Deste modo, a implantação de todos os módulos fotovoltaicos no 

terreno, subestações e acessos ocorreu: 

 Em zonas de menor declive possível; 

 Em zonas sem interferências com áreas de RAN; 

 Em zonas sem interferência com povoamentos de sobreiros e exemplares isolados; 

 Em zonas sem interferências com zonas ameaçadas pelas cheias, pertencentes à REN; 

 Em zonas sem interferência com a rede viária florestal; 

 Em zonas sem interferência com linhas de água de caudal permanente ou marcadamente 

definidas no terreno; 

 Em cumprimento com as servidões rodoviárias estabelecidas para a EN390 e EM555; 

 Em cumprimento com a presença dos elementos patrimoniais de interesse cultural. 

Salienta-se que na definição da localização dos elementos constituintes do Projeto se procurou minimizar 

os impactes decorrentes da proximidade do Projeto a habitações dispersas e/ou aglomerados 

populacionais, pelo que houve a preocupação de: 

 Afastar os equipamentos emissores de ruído dos recetores sensíveis; 

 Recuar as mesas na proximidade de edificações, nomeadamente na proximidade à povoação 

de Vale de Água (foi assegurado um distanciamento de 600 m); 

 Prever a manutenção de uma cortina arbórea, , assim como a presença de todos os exemplares 

de sobreiro identificados no interior da propriedade; 
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 Prever a implantação de uma sebe para minimizar os efeitos associados à visibilidade para 

dentro da vedação da Central. 

Refira-se ainda que a definição do layout final do Projeto teve em consideração o levantamento dos 

exemplares protegidos, nomeadamente dos sobreiros identificados na propriedade destinada à 

implantação da CSF THSiS, efetuado pelo promotor, com o objetivo da sua salvaguarda. 

Esta cartografia é apresentada na Planta Síntese de Condicionantes (Desenho 6, no Anexo 5 - Peças 

Desenhadas), verificando-se que todos os exemplares de sobreiros identificados foram preservados 

pelos elementos/infraestruturas do Projeto. 

De referir, igualmente, que todos os acessos previstos foram definidos no sentido de maximizar o 

aproveitamento da rede de caminhos atuais existentes na área de estudo. Optou-se igualmente por 

estabelecer, sempre que possível, a rede de valas de cabos paralelamente às vias a construir/beneficiar. 

Salienta-se ainda que a solução técnica para implantação do Projeto dispensa no seu perímetro, a 

implantação de caminhos “formais”, de forma a evitar qualquer afetação dos exemplares de quercíneas 

identificados. 

Para a Central Solar Fotovoltaica THSiS o promotor pretende, à semelhança do que fez na Central Solar 

Fotovoltaica Ourika, no concelho de Ourique, a coexistência de quercíneas e painéis fotovoltaicos 

mantendo os valores naturais e paisagísticos existentes (vd. Fotografia 4.1).  

 

Fotografia 4.1 – Quercíneas e elementos da CSF de Ourika.  
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Fotografia 4.2 - Quercíneas e elementos da CSF de Ourika. 

 

Fotografia 4.3 - Imagem das quercíneas presentes na CSF Ourika. 

4.1.2 Contribuição do projeto para a localidade 

Pelas suas características, este Projeto permite e possibilita a distribuição de contrapartidas e, não só 

para o ambiente, como também para a comunidade local. Abaixo elencam-se alguns exemplos de 

benefícios relacionados com a construção e exploração da CSF THSiS:  

•  Recuperação e requalificação ambiental de áreas não afetadas pela central: área de 

montado de sobro, RAN, linhas de água;  

Existirão áreas que não serão afetadas pelo Projeto e onde não recairão quaisquer 

infraestruturas de Projeto. Nestas áreas serão requalificados os ecossistemas ribeirinhos, 

renovadas as áreas RAN e sua utilidade, dado que no presenta a maioria se encontra ocupada 
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com eucaliptais e ainda promovidas novas áreas onde poderão ser plantados novos povoamentos 

de sobreiro. 

• Valorização de subprodutos do Parque para dinamizar economia local (exploração dos 

produtos e incentivo a unidades industriais a montante):   

□ Gado Ovino (controlo da vegetação herbácea em zonas de módulos, e outras áreas de 

pasto), e produtos a montante (lã, lacticínios, carne);  

□ Aproveitamento da cortina arbórea (zimbro, medronho, oliveira, amendoeiras);  

□ Criação de abelhas e promoção de projetos de apicultura;  

□ Exploração da cortiça dos sobreiros existentes, que se vão manter;  

 

• Disponibilização de áreas não ocupadas para explorações agrícolas comunitárias; 

 

• Protocolos com instituições de ensino da região para formar técnicos para o parque (curso 
de 3 anos). Envolvimento do Instituto da Segurança social de Santiago do Cacém/ IEFP e 
com a Escola Profissional de Sines.;  
 

• Comunidade de energia: Acesso a tarifas ou contratos de eletricidade com benefícios para 
os moradores das localidades mais próximas. 

4.1.3 Composição geral do Projeto 

O Projeto da CSF THSiS será composto, no seu essencial, pela implantação de módulos fotovoltaicos para 

aproveitamento da energia solar e contempla a construção das seguintes infraestruturas: 

 Estrutura Fixa FV; 

 Gerador fotovoltaico; 

 Instalação elétrica de média e alta tensão; 

 Postos de Transformação e Inversores; 

 Subestações intercalares de 30/150 kV; 

 Subestação coletora 150/400kV; 

 Instalação elétrica, a 400 kV, de ligação da Subestação ao Ponto de Interligação com a RNT; 

 Proteções elétricas; 

 Caminhos e vedação. 
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A CSF THSiS prevê a instalação de módulos fotovoltaicos de silício monocristalino sobre estruturas fixas 

metálicas, cravadas diretamente no solo, sem fundação em betão, para aproveitamento da energia solar. 

Os módulos fotovoltaicos estarão com a orientação a Sul (Azimute 0º), instalados seguindo a inclinação 

natural do terreno e têm uma potência de pico de 1 241,679 MWp. 

Apresenta-se de seguida uma descrição mais detalhada das componentes do Projeto da Central Solar 

Fotovoltaica. 

4.2 FUNCIONAMENTO DA CENTRAL SOLAR FOTOVOLTAICA 

4.2.1 Considerações gerais 

Na essência do funcionamento de uma central solar existem os módulos fotovoltaicos que convertem a 

energia solar em energia elétrica, produzindo uma corrente contínua proporcional à irradiância solar 

recebida. 

As células fotovoltaicas, geralmente uma área retangular de aproximadamente 100 a 250 cm², 

transformam a radiação solar incidente diretamente em eletricidade aproveitando o chamado "efeito 

fotovoltaico": uma célula fotovoltaica exposta à radiação solar atua como um gerador de corrente 

contínua com uma característica tensão-corrente que depende principalmente da própria radiação solar, 

da temperatura e da superfície.  

A partir do agrupamento e interligação de um determinado número de células fotovoltaicas, obtêm-se os 

módulos fotovoltaicos, também designados por painéis (conjunto de células solares diretamente 

interligadas e encapsuladas, como um bloco único, entre materiais que as protegem dos efeitos da 

intempérie), conseguindo-se áreas de captação com maior potência de geração e maior facilidade de 

instalação. 

Por seu turno, a partir dos módulos fotovoltaicos/painéis e sua interligação série-paralelo, formam-se os 

atuais geradores fotovoltaicos, com um intervalo de potências totalmente flexível e adaptado a cada 

circunstância. 

Os módulos fotovoltaicos/painéis convertem a energia luminosa em eletricidade, na forma de corrente 

contínua (CC) em "tempo real", ou seja, a captação de energia solar e consequente produção de 

eletricidade acontecem em simultâneo. 

Atendendo às especificações e condicionalismos do local de implantação do Projeto, a Central 

Fotovoltaica com 1 297,15 MW/MVA de potência nominal e 1 241,679 MWp de potência pico e 30 
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MW de armazenamento de energia e será composta por 1 986.687 Módulos Solares Fotovoltaicos, 192 

conjuntos de Postos de Transformação, 768 Inversores e 4 Subestações de transformação intermédias (4 

x 30/150kV) e uma Subestação concentradora de 150/400kV 

O sistema de armazenamento de energia será composto por um conjunto de baterias e respetivos 

inversores com capacidade total de armazenamento e injeção de 30 MW (50 MWh) com ligação ao 

nível de tensão de 30 kV.  

Como infraestrutura de interligação, será construída uma Subestação elevação 150/400 kV e 3 Linhas 

subterrâneas de Muito alta Tensão, a 400kV com uma potência total de ligação de 1 143 MVA. 

A área total vedada pelo Projeto será de 1 244,95 ha. 

Na Fotografia 4.3 pode observar-se um exemplo de uma Central Fotovoltaica já construída. 

 

Fotografia 4.4 – Exemplo de Central Fotovoltaica. 
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4.2.2 Painéis Fotovoltaicos  

Tal como referido anteriormente, os módulos fotovoltaicos estarão com a orientação a Sul (Azimute 0º), 

instalados seguindo a inclinação natural do terreno. As estruturas estarão suficientemente distanciadas 

para permitir um fácil acesso, não só para a instalação do parque como também para operação e 

manutenção do mesmo. A inclinação é definida pela latitude do local, de forma a maximizar a captação 

de radiação solar ao longo do ano, neste caso será de 15º relativamente à horizontal. 

O gerador fotovoltaico é formado pela ligação em série e em paralelo de um determinado número de 

módulos fotovoltaicos. Os módulos fotovoltaicos convertem a energia solar em energia elétrica, 

produzindo uma corrente contínua proporcional à radiação solar recebida.  

Para este Projeto está prevista a instalação de painéis fotovoltaicos fixos de tecnologia monocristalina 

com potência unitária de 625 Wp. 

Na Figura 4.1 pode observar-se um exemplo de módulos fotovoltaicos semelhantes aos que serão 

implantados neste Projeto.  

 

Figura 4.1 – Exemplo de um módulo fotovoltaico semelhante ao que se prevê instalar. 

No Quadro 4.1 apresenta-se as características principais dos painéis. 
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Quadro 4.1- Características do módulo fotovoltaico previsto instalar na CSF THSiS. 

Características principais dos módulos 

Fabricante Jolywood 

Modelo  JW-HD156N 

Potência Nominal  625 Wp 

Tecnologia Silício Monocristalino, Bifacial 

Tensão Máxima de Potência (VMP) 46,30 V 

Corrente Máxima de Potência (IMP) 13,50 A 

Tensão de Circuito Aberto (Voc) 55,30 V 

Corrente de Curto Circuito (Isc) 14,25 A  

Dimensões 2465 x 1134 x 30 mm 

Peso 36,9 kg  

N.º total de módulos  1 986 687  

Potência Instalada total (pico) 1 241,679 MWp 

Potência de ligação 1 297,15 MWac 

Número de painéis 73 581 mesas de 3 filas de 9 módulos 

Área de solo ocupada por estacas 
Não relevante. As estacas são de chapa c/ perfis em 
U de aço galvanizado. 

Área de superfície fotovoltaica 555 ha 

Área coberta por módulos 
Aprox. 536 ha (menos de 555 ha porque a projeção 
no solo de módulos inclinados a 15º é inferior) 

Os módulos fotovoltaicos serão implantados de acordo com os Desenho da Localização e Implantação 

da Central, apresentados no Anexo 2 – Elementos de Projeto. 

Na Fotografia 4.5 podem observar-se exemplos de módulos fotovoltaicos semelhantes aos que serão 

implantados. 
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Fotografia 4.5 - Exemplo de painel fotovoltaico semelhante ao que será instalado. 

No Desenho Estruturas de Suporte, apresentados no Anexo 2 – Elementos de Projeto, apresentam-se 

os pormenores das estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos. 

4.2.3 Blocos de Inversores  

O inversor tem como função converter a energia elétrica em corrente continua, proveniente do gerador 

fotovoltaico, para energia elétrica em corrente alternada, para entrega à rede. Nesta instalação Solar 

serão instalados 768 inversores. Estes terão uma potência nominal de saída de 1 689 kWA e tensão 

nominal de saída de 650 V. 

A escolha do inversor teve em conta os limites superior e inferior de tensão admitidos pelo equipamento. 

A tensão de entrada mediante a potência nominal estará no intervalo de tensão do MPPT e não 

excedendo a tensão máxima de funcionamento dos módulos fotovoltaicos, cujo valor de referência é de 

1 500 V.  

Todos os inversores estarão protegidos por disjuntores e interruptores do lado de entrada (DC) e de saída 

(AC), contendo também proteções contra sobretensões. 

Os inversores estão ligados à terra de proteção tal como é exigido nas Regras Técnicas de Instalações 

Elétricas de Baixa Tensão. O aterramento é único e comum para todos os elementos.  

O inversor inclui fusíveis na entrada em CC e interruptor automático na saída em CA.  

 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

72 

T03021_01_v0 

Quadro 4.2- Características principais dos inversores.  

Características principais dos inversores 

Marca e modelo de Inversor Ingeteam Ingecon SUN 1690TL B650 

Potência de inversores 1 689 kVA  

Dimensões plataforma inversor n.a. (inversores e PT estão na mesma plataforma) 

Dimensões inversor + PT 6,5 x 9 m 

Número total de inversores + PT 768 inversores + 192 PT  

(4 inversores por PT) 

N.º de Agrupamentos de INV+PT 192 

Área impermeabilizada por cada (PT/PC) + INV 58,5 m2 

Área impermeabilizada total pelos (PT/PC) + INV 11 232 m2 

 

 

Figura 4.2– Ilustração de um inversor  

4.2.4 Postos de Transformação 

Os Postos de Transformação são postos de conversão de energia equipados com inversores, equipamento 

de proteção de média tensão e transformador de potência instalados em contentores metálicos pré-

fabricados. O Posto de Transformação (PT) escolhido será resistente a condições adversas, respeitando 
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todas as Normas e Regulamentos aplicáveis, garantindo a total segurança de exploração. Será instalado 

numa plataforma (ver figuras e fotografias seguintes). 

 

Figura 4.3 – Imagem exemplificativa de um Centro Transformador (Inversores e Posto de 

Transformação) sobre plataforma. 

Na CSF THSiS serão instalados no total 192 PT, um por cada Centro Transformador, conforme 

apresentado no Desenho Detalhe do Posto de Transformação, incluída no Anexo 2 – Elementos de 

Projeto. 

Cada Centro Transformador será composto pelos seguintes componentes principais: 

 4 Inversores de potência nominal de 1689 kW/kVA; 

 1 Transformador de Potência – Tensão 0,65/30kV e potência nominal de 6 760 kVA; 

 Quadro de Média Tensão composto por celas pré-fabricadas em involucro metálico; 

 Quadro de Baixa Tensão (serviços auxiliares). 

Os Postos de Transformação serão interligados em anel em Média Tensão 30 kV. Cada conjunto de 3 a 

4 Centros de Transformação será interligado a uma Subestação 30/150kV. 

4.2.5 Instalações elétricas dos painéis 

4.2.5.1 Rede elétrica de baixa tensão – corrente contínua (CC) 
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Estão previstos três tipos de cabo de corrente contínua (CC).  

O primeiro troço de cablagem de CC é baseado numa pré-montagem em uniões de perfuração, desde 

o conetor Amphenol, UTX ou similar, instalado no final de cada série de painéis, até à união de 

perfuração. Este troço é constituído por cablagem do tipo solar com uma secção de 4 mm2 e é protegida 

por fusíveis do tipo gPV de 25 A. Os conetores ou uniões de perfuração são peças que servem para unir 

cabos de seções diferentes. Para isso, faz-se o aperto da porca até à rutura e perfura-se o isolamento 

com pontas instaladas dentro do conetor. Produz-se o contato com a parte ativa, ficando os dois cabos 

unidos eletricamente como se de um empalme se tratasse.  

O segundo tipo de cablagem CC trata-se de um “bus CC” que é instalado ao longo do perfil da 

estrutura e acomodado em calhas. Este cabo conduz a corrente máxima, equivalente a 12 strings, até ao 

quadro de seccionamento, com um cabo em alma de alumínio, isolamento em XPLE e uma secção de 120 

mm2. Chegando ao quadro de seccionamento, a energia é entregue ao inversor por um cabo de alumínio, 

isolamento em XLPE e uma secção de 300 mm2. Para esta instalação, são unidos 3 circuitos série ou strings 

onde são instalados fusíveis de proteção em cada string. Cada string tem o mesmo comprimento, desde 

o conetor utilizado no final da string até ao conetor de perfuração. No total, cada conetor de perfuração 

agrupa um conjunto de 81 painéis, sendo que é instalado um conetor de perfuração quer para o pólo 

positivo quer para o pólo negativo.O terceiro tipo de cabo CC é responsável por fazer a ligação entre 

o quadro de seccionamento e a entrada do inversor. As caraterísticas físicas do cabo de baixa tensão, 

que é utilizado para este tipo de troço, passam por possuir um isolamento em XPLE, com temperatura 

máxima de operação até aos 90 °C e adequada para instalações subterrâneas. Os cabos são 

instalados em tubo corrugado para melhor proteção mecânica e estão habilitados com um nível de 

isolamento de 1,5 kV em CC e 1 kV em CA. Estes cabos serão resistentes aos raios UV, nos troços que 

forem instalados no exterior. Para além das caraterísticas mencionadas, estes cabos são dimensionados 

de forma a garantir uma queda de tensão máxima de 1,5 % entre os painéis fotovoltaicos e a entrada 

do inversor, em condições de MPPT. 

4.2.5.2 Rede elétrica AC 

- Cabos MT (Média Tensão) – Rede elétrica MT (30 kV) 

Os circuitos de média tensão da instalação fotovoltaica são compostos por linha de MT de produção. 

Estas ligam as celas de linha, instaladas nos postos de transformação, com a cela de entrada da 

subestação instalada no parque. 
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A cablagem de Média Tensão é de Alumínio, entrançado, tripla extrusão de alta rigidez dielétrica e 36 

kV isolamento ou tensão máxima. Os cabos de MT são diretamente enterrados, para operação a 90°C 

(XPLE) e 250° C em condições de curto-circuito. 

O cabo de MT é calculado para uma queda de tensão máxima de 1% nos respetivos circuitos que 

convergem na subestação principal. 

Os dimensionamentos dos circuitos de MT são realizados recorrendo à norma IEC 60502-2. Para a 

justificação de cálculos apresentada, escolhe-se o pior caso, de entre as 4 subestações 30/150 kV que 

constituem a totalidade do parque fotovoltaico. Da subestação escolhida, os cálculos incidem apenas nos 

3 troços MT que conduzem a uma queda de tensão mais elevada. O número de troços prende-se com o 

facto de se considerar que cada entrada da subestação 30/150 kV é responsável por evacuar a energia 

vinda de três postos de transformação (ligação em anel de três postos de transformação).Os cabos de 

MT circularão em tubo enterrado em vala, a cerca de 1,0 metros de profundidade. Prevê-se um 

comprimento total de 76 680 metros. 

Os cabos para interligação dos Centros de de Transformação às Subestação 30/150kV serão protegidos 

pela respetiva cela instalada no quadro MT da Subestação. 

- Cabos MAT (Muito Alta Tensão) – Rede elétrica MAT (150 kV) 

A interligação das Subestações intercalares à Subestação principal será feita através de linhas de Muito 

Alta Tensão Subterrâneas ao nível de tensão de 150 kV através do conjunto de cabos 3x LXHIOLE (cbe) 

1x1200RM/190Cu, fabricado segundo a norma IEC 60840 para a tensão U0/U = 87kV / 150kV 

(Um=170kV). 

Os cabos de 150kV circularão enterrados em vala conforme, à profundidade de cerca de 1,78 metros. 

Prevê-se um comprimento total de 6 533 metros. 

- Cabos MAT (Muito Alta Tensão) – Rede elétrica MAT (400 kV) 

A interligação da Subestação principal ao ponto de interligação da Rede Nacional de Transporte, , será 

feita através 3 linhas de Muito Alta Tensão subterrâneas, paralelas entre si, ao nível de tensão de 400 

kV. Estas linhas subterrâneas serão compostas por um conjunto de cabos de condutor de cobre segmentado 

de secção 3000 mm2, com isolamento de XLPE.  

Os cabos serão do tipo 3x (N2XS(FL)2Y 1×3000 RMS) 230/400 (420) kV, ou equivalente.  

Os cabos serão dispostos de acordo com a tipologia do tipo esteira (flat formation), e circularão em tubo 

enterrado em vala, conforme peça desenhada em anexo, à profundidade mínima de 1,75 metros. Será 

feita uma ligação à terra especial por ligação cruzada de blindagens.  
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Prevê-se que a linha subterrânea tenha um comprimento total de 723 metros. 

- Cabos de alimentação dos serviços auxiliares 

Serão instalados todos os cabos de baixa tensão, para alimentação em corrente alternada e corrente 

contínua dos equipamentos elétricos incluídos no âmbito da Central Solar Fotovoltaica. Serão igualmente 

instalados todos os cabos de comando e controlo necessários ao funcionamento da Central Solar 

Fotovoltaica. Todos os cabos serão numerados com etiquetas de material resistente ao tempo de duração 

da Central Fotovoltaica, com designações indeléveis. 

Todos os circuitos situados no interior dos centros de Inversores serão montados com cabo H07V-K ou 

semelhante em montagem de superfície através de tubo flexível, com distribuição F+N+P. 

As ligações por cabo, quer no interior do edifício quer na subestação exterior, entre os quadros, os 

transformadores, os condensadores e as respetivas celas de MT, serão feitas através de esteiras, caleiras 

ou tubos no pavimento, devidamente amarrados e arrumados. 

Nas caleiras, os cabos de BT serão instalados em suportes metálicos, separadamente dos cabos de MT, 

pelo menos 30 cm, não devendo apoiar-se no fundo das mesmas. A rede exterior de cabos dos painéis 

fotovoltaicos será toda subterrânea, instalada em vala ou em tubo. 

4.2.5.3 Ligações à terra 

A rede de terras do campo solar fotovoltaico está interligada com a rede de terras dos Postos de 

Transformação, criando uma rede única.  

A rede de terras será distribuída ao longo de todas as mesas e serão asseguradas todas as interligações 

dos contactos metálicos com a rede de terras que irá assegurar as seguintes funções: 

 Terra de proteção: todas as partes metálicas não ligadas aos circuitos principais, de todos os 

aparelhos e equipamentos instalados no posto de transformação, são ligados à terra de proteção, 

nomeadamente invólucros das celas e quadros de BT, redes de proteção, carcaça dos 

transformadores, etc. 

 Terra de serviço: na terra de serviço normalmente é ligado o neutro do transformador de 0,65/30 

kV, no entanto vai permanecer sem ligação. 

A rede de terras da CSF THSiS será constituída por elétrodos junto dos Postos de Transformação e 

Inversores e ao longo das estruturas de suporte dos módulos; pelos cabos de interligação de todos os 

módulos solares fotovoltaicos; pelos elétrodos executados ao longo das valas de cabos e pelas malhas 

fechadas, constituindo um sistema de terra única, com resistência de contacto igual ou inferior a 1Ω. 
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As estruturas metálicas de suporte dos painéis fotovoltaicos serão ligadas entre si aos painéis fotovoltaicos 

e à rede de terras única da Central Fotovoltaica. As partes metálicas dos painéis fotovoltaicos serão 

ligadas entre si por cabo de cobre ou outra solução que permita a equipotencialidade dos mesmos. 

4.2.6 Subestações intercalares 30/150kV  

O Projeto da CSF THSiS contempla a construção de 4 Subestações intercalares que serão interligadas à 

Subestação concentradora através de linhas subterrâneas de Muito Alta Tensão ao nível de tensão de 

150 kV (vd. Desenhos das Subestações 30/150kV no Anexo 2 – Elementos de Projeto). 

As Subestações de 150/30 kV da CSF THSiS consistirão na instalação apresentada na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Planta geral das Subestações PV AREA de 150/30 kV 

Existirão 4 Subestações 30/150 kV, onde serão interligados os CT e as baterias, denominadas por 

Subestações Intercalares. 
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Quadro 4.3- Transformadores de potência das 4 subestações intercalares.  

SUBESTAÇÃO 
INTERCALAR 
30/150 KV 

Nº DE TRANSFORMADORES DE POTÊNCIA 
Nº CONJ DE 4 PTS 

INTERLIGADOS À SE 

SE OESTE 2 TRANSFORMADOR - 30/150 kV; S=140 MVA  48 

SE CENTRO 
2 TRANSFORMADOR - 30/150 kV; S=140 MVA 

  
48 

SE NORTE 2 TRANSFORMADOR - 30/150 kV; S=140 MVA  48 

SE ESTE 1 TRANSFORMADOR - 30/150 kV; S=140 MVA  48 

 Nº TOTAL DE CJ DE 4 PTs 192 

 

Refira-se que as 4 subestações intercalares projetadas serão do tipo mista, compostas por dois escalões 

de tensão, um de 150 kV (Nível MAT1) e outro de 30 kV (Nível MT) e terão como função a transformação 

dos 30 kV para 150 kV. 

Cada subestação intercalar será composta por um Parque Exterior de Aparelhagem (PEA) e por seis 

edifícios: quatro de Média Tensão (CIMT) e dois edifícios de comando (CIPT): um destinado a comando, 

controlo e proteção e outro para os serviços auxiliares conforme apresentado na Figura 4.4. 

O Edifício de Comando será assim constituído por: 

 Armários de serviços auxiliares de corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC); 

 Armários de comando e controlo das subestações e da central solar fotovoltaica; 

 Restantes quadros e armários para satisfazer a diversas instalações auxiliares das subestações. 

 

Figura 4.5 – Planta do edifício de comando da subestação. 

 
1 Muito Alta Tensão 
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Paralelamente ao Edifício de Comando ficará instalado o Parque Exterior da Subestação (vd. Figura 4.6). 

O Parque Exterior da Subestação será constituído por um recinto pavimentado a gravilha (brita de 

pequena granulometria), vedado com painéis de rede, onde ficarão instalados 2 painéis de 

Transformador de Potência 30/150 kV, de 120/140 MVA (ONAN/ONAF),e um painel de saída de linha 

de 150 kV, incluindo os seguintes equipamentos: descarregadores de sobretensão, disjuntores, 

transformadores de medida, seccionadores e respetivas caleiras de cabos para encaminhamento de 

cabos. 

Os Transformadores de Potência serão instalados sobre uma fossa para recolha de eventuais derrames 

de óleo, a qual comunicará diretamente, por tubo incombustível, com o depósito de recolha de óleos dos 

transformadores. Este depósito de óleo será construído com sifão para drenagem de água e com 

capacidade 20% superior ao volume de óleo dos Transformadores de Potência. 

Está previsto um conjunto proteções, de automação, comando e controlo, a instalar no edifício de comando. 

 

Figura 4.6 – Alçado lateral do parque exterior da subestação. 

Tal como já referido, as 4 Subestações intercalares serão interligadas à Subestação concentradora 

150/400kV através de linhas subterrâneas de Muito Alta Tensão ao nível de tensão de 150 kV. 

Cada uma das linhas será composta por 1 circuito trifásico subterrâneo isolado para 150 kV entubado 

em tubo PVC num bloco de betão e instalado em vala com profundidade mínima de 1,78 m. 
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Quadro 4.4 - Características principais das 4 subestações intercalares.  

LINHA 
SUBTERRÂNEA 
MAT (150 KV) 

INTERLIGAÇÃO 

Nº 
CABOS 

POR 
FASE 

TIPO DE 
TERMINAIS 

COMPRIMENTO  
DA LINHA 

(M) 

LINHA MAT 1  
Painel saída Subestação oeste ao 

Painel Subestação principal 
1 Exteriores 4 2922  

LINHA MAT 2  
Painel saída Subestação Centro ao 

Painel Subestação Principal 
1 Exteriores 1155 

LINHA MAT 3  
Painel saída Subestação Norte ao 

Painel Subestação Principal 
1 Exteriores 726 

LINHA MAT 4  
Painel saída Subestação Este ao Painel 

Subestação Principal 
1 Exteriores 1 1728 

TOTAL 6 531 

Cada Subestação intercalar terá um sistema de proteção de descargas atmosféricas composto por um 

conjunto de hastes captoras do tipo Franklin ligados à rede geral de terras da subestação. 

As hastes de franklin serão constituídas por aço inox 316L, garantindo uma elevada resistência à 

corrosão. De forma a garantir caraterísticas superiores de fiabilidade e durabilidade, serão isentos de 

elementos eletrónicos e o seu princípio de funcionamento terá como base a tecnologia tipo dielétrico.  

As hastes de franklin terão 2, 3 e 7 metros. As hastes de franklin com 2 e 3 metros serão fixas aos 

edifícios enquanto que as de 7 metros serão fixas aos postes e pórticos. Os postes metálicos a instalar 

terão 34 metros.  

A rede de terras das Subestações será feita através de uma malha de terras única, reunindo as funções 

de terra de serviço e de proteção. A rede geral de terras será essencialmente constituída por uma malha 

de terras subterrânea e por um circuito de terra à superfície, ligados entre si de acordo com o evidenciado 

nas peças desenhadas do projeto. de condutores de cobre nu de secção adequada enterrada que 

ocupará toda a área da subestação. As terras serão dimensionadas tendo em consideração as 

características no local de modo a ter um valor de resistência de contacto não superior a 1 Ω. 

4.2.7 Subestação concentradora 150/400kV  

A subestação será essencialmente constituída por um Parque Exterior de Aparelhagem (PEA) e por seis 

edifícios: quatro de edifícios de comando (CIPT), um edifício de manutenção e armazém e por um edifício 

de depósito de resíduos. Os edifícios de comando serão distribuídos da seguinte forma: 

 CIPT1 – Edifício de Comando 
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 CIPT2 – Edifício de Proteção e Controlo de 400 kV 

 CIPT3 – Edifício de Serviços Auxiliares 

 CIPT4 – Edifício de Proteção e Controlo de 150 kV 

O escalão de 400 kV será constituído por seis painéis exteriores isolados a ar: três painéis de linha, um 

painel interbarras e dois painéis de transformador. 

Resumidamente, no PEA da subestação será instalada: 

 Toda a aparelhagem MAT e MT; 

 Seis auto-transformadores de potência monofásicos 400/150 kV de potências nominais 

máximas de 450/510/560 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2); 

 Um auto-transformador de potência monofásico 400/150 kV de potências nominais máximas 

de 450/510/560 MVA (ONAN/ONAF1/ONAF2) para reserva; 

 Dois transformadores de serviços auxiliares (TSA) com 400 kVA de potência nominal. 

- Edifício de Comando 

Os edifícios de comando serão constituídos por: 

 Armários de serviços auxiliares de corrente alternada (CA) e corrente contínua (CC); 

 Armários de comando e controlo da subestação e da central solar fotovoltaica; 

 Restantes quadros e armários para satisfazer a diversas instalações auxiliares da subestação. 

O Parque Exterior da Subestação será constituído por um recinto pavimentado a gravilha (brita de 

pequena granulometria), vedado com painéis de rede, onde ficarão instalados, na parterelativa ao 

escalão de 400 kV, seis painéis exteriores isolados a ar: três painéis de linha, um painel interbarras e dois 

painéis de transformador, No escalão de 150kV ter-se-á  sete painéis exteriores isolados a ar: dois painéis 

de transformador, um painel interbarras e quatro painéis de linhaincluindo os seguintes equipamentos: 

descarregadores de sobretensão, disjuntores, transformadores de medida, seccionadores e respetivas 

caleiras de cabos para encaminhamento de cabos. 

 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

82 

T03021_01_v0 

Quadro 4.5 - Painéis a instalar na subestação principal.  

ESCALÃO INTERLIGAÇÃO 

MAT 150 KV 

4 painéis de Linha, 2 painéis de Transformador de Potência , 1 Painel 
Interbarras  

4 painéis de Linha 150/400 KV - 235 MVA 

MAT 400 KV 
3 painéis de linha 400 kV, 1 painel de interbarras e dois painéis 
transformadores 

Os Transformadores de Potência serão instalados sobre uma fossa para recolha de eventuais derrames 

de óleo, a qual comunicará diretamente, por tubo incombustível, com o depósito de recolha de óleos dos 

transformadores. Este depósito de óleo será construído com sifão para drenagem de água e com 

capacidade 20% superior ao volume de óleo dos Transformadores de Potência. 

A Subestação terá um sistema de proteção de descargas atmosféricas composto por um conjunto de hastes 

captoras do tipo franklin instaladas em torres metálicas devidamente dimensionadas que serão 

interligadas à rede de terras através de cabo de cobre nu. 

A rede de terras da Subestação será feita através de uma malha de terras, de condutores de cobre nu 

de secção adequada enterrada que ocupará toda a área da subestação. As terras serão dimensionadas 

tendo em consideração as características no local de modo a ter um valor de resistência de contacto não 

superior a 1 Ω. 

No Anexo 2 – Elementos de Projeto apresentam-se os Desenhos da Subestação 150/400 kV. 
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Figura 4.7 - Planta do parque exterior da subestação. 

4.2.8 Ligação à Rede Elétrica do SEN 

A ligação ao Sistema Elétrico Nacional (SEN) será estabelecida a partir do ponto de interligação definido 

em sede de acordo com o Operador da Rede de Transporte (ORT). A ligação da Subestação 150/400kV 

do centro electroprodutor ao ponto de interligação será efetuada por valas enterradas à tensão de 400 

kV, nos termos previstos da alínea b) do n.º 1 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho. 

De acordo com o disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 5.º-A do Decreto-Lei n.º 76/2019 de 3 de 

junho, foi solicitada a “atribuição de reserva de capacidade de injeção na Rede Elétrica de Serviço 

Público (RESP) tendo sido iniciado o processo de “acordo entre o requerente e o operador da RESP com 

assunção, por aquele, dos encargos financeiros decorrentes da construção ou reforço da rede” com 

identificação da capacidade a atribuir e da localização do ponto de interligação.. 

Foi assim requerida, pela SUNSHINING S.A. ao ORT, a realização do estudo de solução técnica de 

interligação e estimativa de valor de comparticipação devido à necessidade de construção de novas 

infraestruturas não previstas no PDIRT e também o reforço das já existentes que se revelem necessárias 

para a receção de energia produzida (conforme o disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º e no n.º 

10 do artigo 16.º-A do Decreto-Lei n.º 76/2019, de 3 de junho). 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

84 

T03021_01_v0 

Assim, os limites da CSF THSiS, respetivos equipamentos e infraestruturas acessórias indispensáveis para 

o seu funcionamento terminam no “ponto fronteira”, sendo ainda também estudada e avaliada as 

respetivas linha de evacuação até esse ponto (definido como o ponto de interligação para entrega da 

energia elétrica produzida), na sequência do pedido de acordo com o ORT. 

As demais infraestruturas e/ou reforços de rede eventualmente necessários para o escoamento da 

energia consistirão em projetos independentes, da responsabilidade exclusiva do ORT (com um 

licenciamento autónomo ao da CSF THSiS).  

Neste contexto, a SUNSHINING S.A. formalizou junto do ORT a “Elaboração de estudos específicos para 

a identificação dos reforços/investimentos necessários na RNT com vista a criar capacidade de receção 

para o Centro Eletroprodutor – Orçamentação e Calendarização dos Estudos”, tendo sido já efetuado o 

pagamento dos estudos, o que garante, não só a prossecução do Pedido de Acordo com o Operador, 

como também a garantia da existência de condições técnicas para a interligação pretendida. 

O escoamento da energia através do Sistema Elétrico Nacional, a partir do ponto de interligação, será 

da exclusiva responsabilidade do ORT e de licenciamento autónomo do da CSF THSiS. 

4.2.9 Armazenamento de energia 

A Central Fotovoltaica com um sistema de autoconsumo armazenamento de energia com recurso a com 

baterias associadas a cada uma das subestações 30/150kV poderá armazenar e distribuir a totalidade 

da energia produzida pelos painéis fotovoltaicos. 

Prevê-se que o sistema de armazenamento de energia da CSF THSiS seja descentralizado (distribuído 

pelas subestações intercalares), e constituído por um total de 24 contentores de baterias de iões de lítio, 

de 1,25 MW cada, perfazendo um total de 30 MW (50MWh) de potência instalada.  

O sistema de armazenamento de energia é fundamental para:  

• o equilíbrio entre a produção de energia e o consumo;  

• armazenar energia para que possa ser consumida nas horas de maior consumo;  

• atenuar a intermitência da produção de energia, uma vez que as energias renováveis estão 

dependentes das condições climáticas, época do ano e da hora do dia.  

• suporte à transmissão e distribuição, através da instalação de sistemas de armazenamento 

próximos às subestações, com a finalidade de estabilizar a rede elétrica.  
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As baterias são carregadas quando existe maior produção de energia, que será posteriormente utilizada 

em períodos em que os painéis solares fotovoltaicos não estão a produzir. Estes sistemas permitem, ainda, 

monitorizar a produção gerada pelos painéis fotovoltaicos, a carga das baterias e os consumos. 

No recinto exterior da Subestação implementar-se-á um sistema de armazenamento de energia BESS 

(Batery Energy Storage System) parque exterior da Subestação que consiste basicamente em:  

• 6 contentores de baterias de iões de lítio, de 1,25 MW cada, perfazendo um total de 7,5MW 

(12,5 MWh);  

• Sistema de conversão de Potência (Transformador e Inversor); 

O sistema de armazenamento de energia tem como objetivo armazenar em horas em que a procura de 

energia é baixa e utilizar esta energia durante o período de horas de pico do consumo. O sistema 

funcionará como “carga” quando estiver a armazenar energia e como “gerador” nos períodos em que 

estiver a descarregar energia elétrica para a rede.  

As baterias armazenam energia sob a forma eletroquímica através da criação de iões eletricamente 

carregados, quando a bateria está a carregar a corrente contínua é convertida em energia química, 

quando a bateria descarrega, a energia é novamente convertida num fluxo de eletrões sob a forma de 

corrente contínua. Por esta razão, a utilização de baterias implica o uso de inversores, que converter a 

corrente alternada em corrente contínua nos períodos de carregamento e, vice-versa, no processo de 

descarga.  

Serão instalados 6 conjuntos de baterias no recinto de cada subestação elevadora 150/30kV, 

perfazendo um total de 24 conjuntos de 1,25MW, totalizando 30MW de potência instalada. Prevê-se 

que tenham uma vida útil de no máximo 15 anos, com 1 ciclo diário. 

Cada conjunto estará ligado a um inversor (DC/AC), a um transformador e cela MT. As baterias serão 

instaladas em “racks” dentro de contentores, que incorporam também um sistema de refrigeração e um 

sistema de proteção contra incêndios.  

O sistema de controle das células BMS (Battery Management System) inclui monitorização, estimativa do 

estado de carga, controle de descarga, controle térmico e proteção do sistema.  

A tecnologia a utilizar no armazenamento de baterias é de iões de lítio, cuja composição específica do 

material selecionado tem uma maior segurança contra incêndios comparando com outros produtos 

químicos de lítio, com uma capacidade ciclável que se adequa às necessidades do projeto.  
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O BESS (Battery Energy Storage System) é composto pelos seguintes elementos:  

Sistema de conversão de potência (PCS):  

• Estação de Potência compostas cada uma delas por:  

□ Transformador de Potência  

□ Células de Média Tensão  

□ Quadro de Controle  

□ Transformador de Serviços Auxiliares  

□ Inversor  

   

Figura 4.8  - Estação de Potência (sistema de baterias 

Baterias de ion-litio  

• Contentores, contendo no seu interior: 

□ Racks de baterias  

□ Sistema de extinção de incêndios  

□ Sistema de refrigeração de baterias (HVAC)  

□ Sistema de controle das baterias  
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Figura 4.9 - Baterias 

 

Figura 4.10 – Pormenor do local de baterias nos recintos das SE 30/150kV 

 As baterias utilizadas neste Projeto contêm materiais valiosos que poderão ser recuperados e reciclados 

de forma a serem utilizados posteriormente noutras baterias ou outras aplicações. 

O processo de reciclagem de uma bateria de ião de lítio passa em primeiro lugar pela descarga da 

mesma para um estado de baixa carga, sendo posteriormente retirados os módulos (alguns componentes 

valiosos são removidos e reciclados em sucata). De seguida, os módulos são tornados inertes e 

desconstruídos, sendo que os metais são recuperados em processos separados.  
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As baterias de ião de lítio não contêm metais pesados (como chumbo, cádmio ou mercúrio), mas contêm 

níquel, cobalto, cobre, alumínio, aço e lítio. Estes produtos são refinados e reintroduzidos na cadeia de 

valores ou reutilizados em diferentes aplicações. 

Cerca de 90% dos componentes de uma bateria de ião de lítio podem ser desviados de aterro. 

O armazenamento de energia será efetuado de forma descentralizada, distribuindo-se por cada 

subestação 30/150 kV. 

Quadro 4.6 - Principais Características das baterias a instalar na CSF THSiS.  

 Características principais das baterias  

N.º de baterias (ou de packs de baterias)  24 contentores (agrupados em conjuntos de 6 em cada 
subestação 30/150kV) 

Potência unitária de baterias (ou de cada 
pack)  1,25 MW  

Potência total de baterias  30 MW (50MWh)  

Área do parque de baterias  n.a. 

Área impermeabilizada do parque de 
baterias  

n.a. 

Tensão Ligação (AC)  30 kV  

Descarga contínua/Duração descarga  2 horas  

AC Power / Potência por pack  2 hr: 1250 kW / 2505 kWh  

Dimensões inversor (a 480 V AC)  2 hr: escalável até 1540 kVA  

Interface Fotovoltaico  DC Coupled  

Dimensões (Comprimento x Largura x 
Altura) (m)  12 x 2,5 x 2,515  

Peso máximo (kg)  25 400 
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4.2.10 Sistema de supervisão 

O sistema de supervisão a instalar na Central Fotovoltaica (SCADA da Central) terá acesso, em tempo 

real, às grandezas das Instalações Elétricas. A interligação será efetuada por um sistema de comunicação, 

suportada por uma rede interna de fibra ótica, adequada à quantidade de informação a transmitir, 

assim como à frequência de refrescamento que seja necessária. Poderá haver várias interfaces distintas, 

para aceder aos diversos componentes. 

O controlador das Instalações Elétricas (PLC) fará o controlo dos órgãos das referidas instalações. Será 

instalado no respetivo quadro de comando e controlo. Incluirá uma consola de comando, as cartas de 

entradas/saídas analógicas e digitais, assim como as cartas de comunicação necessárias à interligação 

com o computador central da Central Fotovoltaica, ou outros equipamentos das instalações (Ex: proteções 

e conversores). 

O PLC disponibilizará os dados das Instalações Elétricas ao sistema SCADA da Central Fotovoltaica. 

A implementação do PLC incluirá o correspondente “software” adequado às funções que tem que 

desempenhar. 

O SCADA deverá ter acesso a dados operacionais seguros, controlo operacional da Central Fotovoltaica 

e permitir controlo operacional da instalação. 

Deverá ser possível o SCADA conectar-se aos inversores, estações meteorológicas, sistemas de contagem, 

ao computador central do SCADA, às celas de média tensão, aos equipamentos dos painéis de 150 kV 

das subestações intercalares e de 400 kV da subestação principal, e aos dados do ponto de interligação.  

Deverá também permitir a clara identificação de equipamento defeituoso (transformadores, 

aparelhagem de alta tensão, celas de média tensão, inversores). O PLC deverá disponibilizar todos os 

dados das instalações elétricas ao sistema SCADA. 

4.2.11 Serviços auxiliares 

4.2.11.1Enquadramento 

A função dos Serviços Auxiliares de corrente alternada numa instalação fotovoltaica é a de garantir o 

fornecimento de energia elétrica em baixa tensão, necessária para a exploração, segurança e 

manutenção da instalação. 
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A instalação terá um Quadro Geral dos serviços auxiliares onde serão instaladas as saídas e proteções 

do quadro secundário, se o mesmo existir, circuitos de iluminação interna, tomadas de pequena força e 

anti-intrusão. Estará ainda dimensionado com saídas de reserva para possíveis ampliações. Será também 

instalado um quadro de serviços auxiliares nas salas de controlo. A estes, serão ligadas as linhas de 

iluminação interior, tomadas de força da sala de controlo e saídas de reserva. 

Os serviços auxiliares para alimentação em corrente alternada (SACA) e em corrente contínua (SACC), 

dos equipamentos elétricos afetos aos edifícios de comando e subestações, serão independentes, 

instalados em dois quadros do tipo armário metálico, com acesso frontal por porta. Os SACA serão 

fisicamente separados dos SACC, tendo ambos identificados, de forma clara, os órgãos de manobra e 

circuitos respetivos. 

Este quadro incluirá as chegadas e saídas de alimentações, órgãos de manobra e proteção dos SACA e 

dos SACC, incluindo circuitos de reserva equipados, relés de falta de tensão (CA e CC) e os aparelhos 

indicadores de tensão e corrente nos SACA. Os SACA serão divididos em essenciais e não essenciais ou 

gerais, de acordo com a sua importância para a Central Fotovoltaica. 

Os SACA terão saídas para os equipamentos auxiliares essenciais, com alimentação de recurso a partir 

do gerador de emergência em caso de falha na alimentação a partir do TSA. A comutação da 

alimentação do TSA para o gerador de emergência será feita por inversor manual instalado no interior 

do quadro dos serviços auxiliares. O gerador de emergência, a incluir no fornecimento, deverá ter a 

potência mínima de cerca de 6 kVA, a 230 V, 50 Hz. 

Os SACC terão dois barramentos separados, um a 48 V e outro a 24 V, para alimentação dos 

equipamentos respetivos. 

4.2.11.2Iluminação 

A única iluminação exterior da Central (não incluindo as Subestações) será a proporcionada pelos 

projetores de efeito-surpresa instalados junto às câmaras de vigilância, e que serão acionados unicamente 

na situação em que dispare o alarme. 

Em cada uma das Subestações haverá iluminação interior. 

Nos Parques Exteriores de Aparelhagem (PEA) das subestações o sistema de iluminação exterior será 

constituído por luminárias instaladas em travessas em postes metálicos e de betão. Estas travessas 

possibilitarão uma maior flexibilidade relativamente à orientação dos projetores, permitindo cobrir áreas 

maiores a partir de menos pontos de emissão. 
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4.2.11.3Monitorização 

Será utilizado um sistema de aquisição de dados que permita controlar todas as diferentes variáveis da 

instalação, que fornecerá ao utilizador informação completa sobre o comportamento geral do sistema. O 

sistema também permitirá receber dados dos inversores e poderá também ligar-se a uma estação 

meteorológica para recolher dados sobre temperatura, insolação, vento, entre outros. 

Estes dados serão enviados e centralizados num computador, onde podem ser visualizados e transferidos. 

Instalar-se-á ainda um sistema de comunicação para consulta remota de dados. 

Para a monitorização remota será necessária a configuração da porta série do PC e do modem, através 

dos quais se realizará a comunicação com os inversores e será necessário selecionar o meio físico sobre 

o qual se realizará a comunicação. 

4.2.11.4Rede de comunicação de dados 

Para o comando e comunicação no parque solar fotovoltaico, todos os Postos de 

Transformação/Inversores serão interligados ao edifício de comando da Subestação Intercalar da zona 

em que se insere, através de circuitos de fibra ótica entubados e enterrados em vala. 

Também haverá ligação de todas as subestações intercalares à subestação principal através de uma 

rede de cabos de fibra ótica. Estes cabos serão enterrados paralelamente às linhas subterrâneas de 

interligação das Subestações. 

4.2.11.5Estações meteorológicas 

Dado que a produção do gerador fotovoltaico depende fortemente das condições meteorológicas, como 

são exemplo a temperatura e a radiação solar, é de extrema importância que estas sejam monitorizadas, 

de modo a poder ser caraterizadas a variação da produção devido a estas condições. Desta forma as 

estações meteorológicas a instalar em cada subestação, serão capazes de fornecer dados sobre os 

seguintes fatores: 

 Irradiância horizontal global;  

 Irradiância no plano dos painéis FV;  

 Temperatura ambiente e humidade relativa;  

 Temperatura na superfície do painel;  
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 Direção e velocidade do vento;  

 Quantidade de chuva.  

Os instrumentos serão ligados a uma estação de aquisição de dados remota (equipamento de registo de 

dados ou Data Logger).  

A localização final das torres meteorológicas é detalhada no plano “SOFV2109801BGPMEQ01-01 Estações 

Meteorológicas e Zonas de Recolha” do projeto, no entanto, devem localizar-se em redor de todo o parque 

fotovoltaico e próximos dos painéis fotovoltaicos. É necessário ter cuidado com as sombras sobre os painéis, 

que devem ser evitadas ao máximo. As estações meteorológicas irão permitir monitorizar continuamente a 

irradiação solar e temperatura. Os dados provenientes das estações meteorológicas deverão ser 

disponibilizados ao SCADA. 

Em cada edifício de comando deverá ser instalado um termómetro e um piranómetro. Os piranómetros 

deverão ser instalados com a mesma inclinação dos módulos solares fotovoltaicos e não deverão ser 

afetados por qualquer sombreamento. 

O anemómetro e o cata-vento montam-se num mastro. Os restantes sensores posicionam-se à mesma altura 

dos painéis fotovoltaicos. 

Para realizar as medidas do desempenho real da instalação em cada estação meteorológica, serão 

utilizados os seguintes equipamentos: 

 Célula solar calibrada para calcular a radiação solar real em W/m2 situada junto aos 

módulos no mesmo plano; 

 Célula solar calibrada para calcular a radiação solar real em W/m2 situada junto aos 

módulos no plano horizontal; 

 Sensor para medir a temperatura ambiente numa zona de sombra próxima dos módulos; 

 Sensor para medir a temperatura dos módulos; 

 Utilizar-se-á um mastro de 2 metros de altura, composto por secções tubulares de aço 

galvanizado, onde se colocarão os mecanismos de medição. 

4.2.11.6Segurança e intrusão 

Nos edifícios de comando das subestações serão instalados sistemas de deteção de intrusão, com 

interruptores de posição de abertura de portas. Deverão ser ainda previstos dois detetores de movimento, 

de tipo infravermelhos, para o interior dos edifícios. Estes detetores serão ligados a uma central de 

deteção. 
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Este sistema disporá de sinalização luminosa e acústica da situação de anomalia, com possibilidade de 

envio de sinal para o sistema central de telecomando da Central Fotovoltaica. 

Existirá também um sistema de deteção associado ao portão da Central Fotovoltaica e à vedação 

exterior, sendo ainda instaladas câmaras de videovigilância. 

Para detetar a presença de intrusos no recinto será instalado no perímetro uma vedação perimetral do 

tipo cinegética, complementada por um sistema de vigilância CCTV. sistema constituído por barreiras de 

micro-ondas. Será composto por dois elementos: um transmissor e um recetor, que instalados um frente ao 

outro, criarão um campo de proteção de dimensões variáveis. As barreiras serão instaladas por zonas 

com uma longitude máxima de 200 m lineares.O sistema de vigilância CCTV é constituído por várias 

câmaras tipo Dome colocadas em lugares estratégicos sobre colunas até 5 m de altura, que filmam e 

transmitem imagens para os monitores da central de monitoração. Junto aos PT/INV e subestações serão 

ainda instaladas câmaras fixas. O sistema de CCTV deve fornecer imagens de alta qualidade tanto de 

dia, como no escuro. 

Serão instalados vídeo gravadores digitais que se encarregarão da receção dos sinais de vídeo e 

armazenamento em formato digital. 

A central de intrusão, onde se instalará também o controlo da monitoração, será o elemento responsável 

por gerir os sinais de alarme provenientes dos sistemas de deteção 

Em caso de intrusão, o sistema envia um sinal de alerta para o centro integrado de segurança além de 

ativar os projetores de efeito-surpresa e um alarme sonoro no próprio recinto, como medida dissuasiva 

para o intruso. O centro procederá à verificação pelos meios existentes, avisando caso necessário as 

forças de segurança, bombeiros, entre outros, assim como o responsável pela instalação. 

A alimentação geral do sistema será por rede de corrente alternada de 230 VAC e 50 Hz. Para garantir 

que o sistema funcione em caso de corte no fornecimento elétrico, será instalada uma fonte de alimentação 

ininterrupta (SAI-UPS). 

4.2.11.7Rede de deteção de incêndios 

As Subestações e os conjuntos PT/INV serão dotados de um sistema de deteção automática e extinção 

de incêndio. A central de deteção é programável para processar a informação proveniente dos detetores. 

Os sistemas de deteção de incêndio instalados nos PT consistem em detetores óticos e termovelocimétricos 

colocados junto das celas de média tensão, das celas de baixa tensão DC, dos inversores e do 

transformador de potência. 
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Para providenciar os meios de primeira intervenção no combate a um eventual foco de incêndio, serão 

instalados os seguintes extintores de acionamento manual de CO2 e de pó químico ABC. 

Assim, nos edifícios de comando das subestações, serão instalados detetores de incêndios, do tipo 

termovelocimétrico e ótico, sobre os quadros de BT, as celas de MT, no armazém e nos compartimentos 

do gerador de emergência e dos carregadores e baterias. Estes sensores serão ligados a uma central de 

deteção de incêndios instalada em armário mural, junto da entrada. Este sistema irá dispor de botão de 

alarme, sinalização luminosa e acústica da situação de anomalia da zona respetiva, com possibilidade 

de envio de sinal para o sistema central de telecomando da Central Fotovoltaica. 

Para além destes meios de prevenção contra incêndios serão previstas outras medidas de segurança, 

como seja: a abertura de portas para o exterior nas salas onde sejam instaladas celas e equipamento 

de MT, grupo de emergência, ou quaisquer outras sujeitas a risco de incêndio ou explosão.  

Serão igualmente previstas placas com sinalética de perigo de acordo com os locais respetivos e blocos 

autónomos, com indicação de saída. 

As instalações de deteção de incêndios serão certificadas por entidade credenciada para o efeito. 

Como meio de primeira intervenção para a extinção de eventual foco de incêndio serão instalados, no 

mínimo: 

 4 extintores portáteis de pó químico ABC de 6 kg, montados em suporte na parede, no interior 

do edifício, a distribuir pelos locais mais convenientes; 

 2 extintores portáteis de CO2 de 5 kg, montados em suporte, junto das celas interiores de MT; 

 1 extintor de 20 kg, de CO2, montado em carro móvel, junto do acesso à subestação a partir 

do edifício. 

 

4.3 ACESSO À CENTRAL FOTOVOLTAICA  

O acesso à CSF THSiS será efetuado através da rua de Acácio Guerreiro de Melo, que passa por três zonas 

distintas dividindo os sub-parques oeste e centro, adequada para o acesso de máquinas. 

No Anexo 2 – Elementos de Projeto apresenta-se o Plano de Acessos previsto para a CSF THSiS.  
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4.4 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL  

4.4.1 Considerações gerais 

As obras de construção civil incluem a preparação dos acessos, eventuais trabalhos de limpeza e 

nivelamento da Central para instalação da estrutura de suporte fotovoltaica, valas e condutas para cabos 

elétricos, montagem de estruturas metálicas, parque de baterias, conjuntos PT/Inversores, subestações, 

vedação e portões. As escavações e aterros ocorrem ao nível das plataformas dos PT/INV, nas 

subestações e nas valas de cabos. A compactação ocorre ao nível dos caminhos de acesso aos PT/INV e 

parque de baterias. 

Refira-se que para a instalação da estrutura de suporte, não se prevê necessidade de escavação, nem 

de aterro e compactação. Haverá compactação na recobertura das valas, e na preparação dos principais 

acessos, mas apenas naqueles onde se fará pavimentação com tout-venant. 

Todos os trabalhos obedecerão ao disposto no Plano de Integração Paisagística, Plano de Recuperação 

de Áreas Intervencionadas e ao Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra. 

4.4.2 Acessos 

Os trabalhos de construção civil incluem caminhos de acesso temporários a veículos pesados durante a 

construção da instalação de acessos permanentes aos PT/INV para manutenção da instalação durante a 

operação e exploração.  

Para facilitar os trabalhos de manutenção e limpeza da CSF THSiS, serão definidos caminhos internos da 

Central para acesso aos Postos de Transformação/Inversores e aos módulos fotovoltaicos. Na medida do 

possível, são utilizados os acessos já existentes, que têm de ser preparados através da adição de terra 

ou cascalho artificial e depois compactados. A disposição das estradas de acesso/estrada externa é 

condicionada pelas estradas já existentes (públicas e/ou privadas), enquanto a disposição das estradas 

internas da central solar fotovoltaica é realizada considerando a localização dos inversores, as estruturas 

solares associadas e as vedações, bem como a topografia e condicionantes do terreno (linhas de água, 

restrições ambientais, etc.). Serão mantidos todos os percursos/escoamentos de água naturais existentes. 

Os acessos previstos foram considerados procurando sempre utilizar os acessos já existentes, dentro e 

fora da área de implementação do Projeto, no sentido de minimizar o impacto visual e o desperdício de 

espaço útil. Deverão ainda permitir a inversão de marcha das viaturas na parte final de cada estrada. 
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As estradas internas do parque e as vias de acesso têm, na sua maioria, uma largura de 4 metros. Já as 

estradas de acesso desde a parte exterior da vedação do parque até às subestações têm uma largura 

de 6 metros. Esta dimensão é constituída por uma base de 40 cm de tout venant e sua disposição geral 

pode ser vista na implantação do projeto. 

Refira-se que no acesso perimetral e entre fileiras de mesas de módulos fotovoltaicos não haverá 

qualquer compactação. Nestes acessos apenas será efetuada a limpeza de vegetação de forma a 

garantir as condições necessárias para a passagem de um pequeno trator, ou um carro de tração às 4 

rodas, para a lavagem dos painéis fotovoltaicos e para a manutenção da Central Fotovoltaica. A 

orografia plana do terreno permite que não seja necessária a compactação nem outros acabamentos. 

Em todo o perímetro da Central a envolvente da vedação será apenas desmatada numa faixa com 4 

metros de largura. Não será efetuada nenhuma regularização nem compactação deste traçado nem será 

aplicado qualquer acabamento em tout-venant. As fotografias abaixam exemplificam os acessos 

perimetrais previstos para a CSF THSiS, que não terão qualquer acabamento em tout-venant compactado. 

  

Fotografia 4.6 e Fotografia 4.7 – Exemplo de caminhos entre fileiras de mesas de módulos 
fotovoltaicos e junto à vedação. 

Os caminhos apresentarão preferencialmente a pendente da zona envolvente e contigua e serão 

executados de modo a que a superfície de rodagem fique ao mesmo nível do terreno circundante. 

Poderão ser alterados os perfis tipo dependendo da topografia e tipo de solo encontrado aquando dos 

estudos a ser realizados. O traçado em planta e perfil longitudinal dos caminhos deverá acompanhar a 

orografia da zona envolvente e contígua. 

O quadro seguinte apresenta as principais características dos acessos internos aos conjuntos PT/Inversores. 
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Quadro 4.7- Características dos acessos internos da CSF THSiS. 

Largura 4 m 

Inclinação transversal 2% 

Raio de curvatura mínimo ao eixo do acesso 10 m 

Pavimento Terra ou cascalho artificial 

Espessura do pavimento  40 cm 

Nos Desenhos Vedação Perimetral e Acessibilidades, apresentado no Anexo 2 – Elementos de Projeto, 

consta o detalhe dos acessos internos a implantar na CSF THSiS.  Neste Anexo consta também o Plano de 

Acessos da CSF THSiS. 

4.4.3 Abertura de valas de cabos 

Prevê-se a abertura de valas de pequenas dimensões e profundidade, para a instalação de cabos de 

MT e MAT, assim como cabos de comunicação e rede de terras, o mais possível ao longo dos caminhos de 

acesso da Central. As valas não interferirão com as estruturas de suporte do módulo ou com edifícios  

Características das valas de cabos: 

- Vala cabos (30 kV): 38 340 m (comprimento) x 1,05 m (prof) x 0,6 m (largura); 

- Vala cabos (150 kV): 6 533 m (comprimento) x 1,78 m (prof) x 2,15 m (largura); 

- Vala cabos (400 kV): 723 m (comprimento) x 1,78 m (prof) x 1,74 m (largura) x 3; 

- Vala cabos (CCTV): 3 802 m (comprimento) x 0,6 (prof.) x 0,4 m (largura). 

Nas Figuras seguintes apresentam-se os esquemas de perfil tipo para a cablagem que se utilizará na 

área da CSF THSiS. 
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Figura 4.11 – Perfil da vala para cada linha de MT que se prevê instalar. 

 

Figura 4.12 – Perfil da vala para cada linha de MAT (150 kV) que se prevê instalar. 
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Figura 4.13 – Perfil da vala para cada linha de de MAT (400 kV) que se prevê instalar. 

No Anexo2 – Elementos de Projeto apresenta-se o Desenho das Valas a implantar na CSF THSiS. A 

implantação das valas nos cruzamentos transversais de linhas de água obedecerá ao apresentado nos 

Plano de Integração Paisagística e de Recuperação de Áreas Afetadas pela Empreitada. 

Todas as valas serão adequadamente identificadas e protegidas quando abertas e, em seguida, 

preenchidas e compactadas logo que concluídas. 

 

 

Fotografia 4.8 – Exemplo de vala para instalação de cabos elétricos. 
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4.4.4 Plataformas de Assentamento dos Centros de Transformação 

Os CT serão do tipo montagem exterior assente em bloco de betão com dimensões de 9 por 6,5 metros. 

Para assentamento destes PT será necessário criar uma plataforma de assentamento, revestida com areia 

fina, de dimensões idênticas à do bloco de betão. 

4.4.5 Estruturas metálicas dos módulos fotovoltaicos 

Na área destinada à implantação dos painéis fotovoltaicos, de acordo com a morfologia do terreno, 

deverão ser executadas plataformas adequadas à instalação das respetivas estruturas de fixação, com 

a orientação que privilegie a exposição solar dos painéis. 

A estrutura de suporte e montagem dos módulos será composta por mesas fixas de aço inoxidável e/ou 

alumínio com uma inclinação de 15° e Azimute 0° Sul.  

No Desenho Estruturas de Suporte, apresentados no Anexo 2 – Elementos de Projeto, apresentam-se 

os pormenores das estruturas de suporte dos módulos fotovoltaicos. 

Os painéis fotovoltaicos ficarão dispostos, ao longo da estrutura, de forma que o seu comprimento esteja 

na direção horizontal e a largura a acompanhar a inclinação ótima. 

O sistema de montagem deve permitir a fácil montagem e remoção dos módulos solares, bem como a 

facilidade de manutenção e limpeza. 

As estruturas estão projetadas para suportar, além da própria massa dos painéis, as sobrecargas de vento e 

neve. O material utilizado para a sua construção é o aço galvanizado ou alumínio, de forma que a estrutura 

se mantenha protegida contra a corrosão.  

A parafusaria que compõe a estrutura pode ser de aço galvanizado ou aço inoxidável. O modelo de fixação 

dos painéis é de aço inoxidável e/ou alumínio, que permitirá as necessárias dilatações térmicas sem que isso 

seja repercutido em cargas que possam afetar a integridade dos painéis, bem como do seu molde. 

A estrutura está preparada para a instalação de três filas de painéis, bem como uma separação entre pontos 

homólogos de estruturas diferentes ou pitch de 10,5 m. Cada estrutura tem 10,286 m de comprimento e 7,2 

m de largura. Os módulos são instalados a uma altura mínima do solo de 50 cm. 

No caso concreto da CSF THSiS, a CSF será composta por um total de 73 581 mesas (3 filas de 9 módulos) 

de aço inoxidável e/ou alumínio com uma inclinação de 15° e Azimute 0° Sul. Os módulos serão instalados 

nas mesas na vertical - Portrait – 3 módulos. 
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Figura 4.14 – Estrutura de suporte de módulos fotovoltaicos 

As fundações das estruturas são compostas por estacas metálicas cravadas diretamente no solo, nas áreas 

onde tal seja possível. Nas áreas mais complicadas, que se estima serem pontuais, é utilizada a pré-perfuração 

ou microestacas, com utilização de maquinaria especializada para a sua instalação. A profundidade das 

fundações está de acordo com o estudo geotécnico, dependendo das condições do terreno e dos testes 

necessários no local. As estruturas serão fixas no solo através de colocação de estacas cravadas no solo, 

enterradas a uma cota entre 1,5 e 2,5 metros, dependendo do perfil do terreno. A altura da estrutura 

(à face do módulo superior) no seu ponto mais elevado será de aproximadamente 2,6 metros. Os módulos 

fotovoltaicos serão instalados a uma altura mínima de 50 centímetros em relação ao solo. 

Tendo presente as condições do local, assume-se que não será necessária a aplicação de betão nas 

fundações, apenas poste estacado diretamente no solo ou com pré-perfuração. 
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Figura 4.15 – Exemplos de relação de estacas de estrutura de suporte com solo e vegetação. 

 

Fotografia 4.9 – Maquinaria utilizada para a estacagem 

Para a instalação das mesas no terreno, é necessário proceder à sua desmatação, sem necessidade de 

decapagem ou movimentações de terras de grande dimensão. 

As estruturas de suporte dos módulos solares fotovoltaicos serão estacadas diretamente no solo, e 

acompanham o perfil orográfico do terreno. Os trabalhos preliminares a executar no campo fotovoltaico, 

limitar-se-ão assim à desmatação do terreno, nomeadamente a remoção de vegetação.  

A utilização de estruturas metálicas de suporte aos painéis fotovoltaicos, apresenta as seguintes 

vantagens: 
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 Capacidade de se adaptar à morfologia do terreno, permitindo ajustar in situ a distância ao 

solo, quer transversalmente, quer longitudinalmente, criando o efeito ondulado; 

 Facilidade de instalação, sem necessidade de recurso a maquinaria que exija a construção 

de acessos até ao local de instalação. 

4.4.6 Vedação 

Optou-se por vedação cinegética de rede de malha retângular com fixação sobre postes metálicos 

galvanizados com 2,00 m de altura acima do solo. A vedação colocar-se-á na delimitação da área da 

Central Fotovoltaica.  

A vedação será do tipo cinegética e será aplicada em todo o perímetro da Central não ultrapassando 

os dois metros de altura ao solo, com uma área vedada total de 1 244,95 ha. 

A instalação das cercas, bem como dos seus elementos de fixação e ancoragem, é realizada de forma a 

não impedir o trânsito de animais selvagens da região.  

Estas vedações cumprem os seguintes requisitos:  

 São construídas de forma que o número de fios horizontais seja um máximo do inteiro, resultante 

da divisão da altura da vedação, em centímetros, por 10, sendo os dois fios inferiores acima 

do nível do solo separados pelo menos 20 centímetros. Os fios verticais da malha devem ser 

separados por, pelo menos, 30 centímetros.  

 Não têm elementos afiados ou pontiagudos.  
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Fotografia 4.10 - Exemplo de vedação semelhante ao que será instalado. 

No Desenho  Vedação perimetral, apresentado no Anexo 2 – Elementos de Projeto, consta o detalhe 

da vedação a implantar na CSF THSiS. 

Realça-se que nos atravessamentos de linhas de água, passagens para fauna e áreas RAN a vedação 

adotará características diferenciadores, conforme descrito nos capítulos seguintes. 

4.4.7 Preparação do terreno, corte e remoção da madeira existente 

O processo de corte e remoção/aproveitamento da madeira existente e respetivo encaminhamento para 

valorização (indústria papeleira, produção de poste ou estacas, estilha para biomassa vegetal ou para 

construção, na área da Central fotovoltaica, de estruturas de correção de erosão), será efetuado de forma 

faseada, por talhões, de forma a prevenir os efeitos de uma eventual desorganização generalizada, caso o 

corte arbóreo fosse efetuado em toda a área simultaneamente. Define-se então que este processo seja 

efetuado de forma faseada, preferencialmente em lotes de 50 ha e que apenas se proceda à operação no 

talhão seguinte, quando forem concluídas as ações de limpezas e repostas as condições originais do solo no 

talhão anterior. Este processo será efetuado de acordo com os procedimentos habituais da gestão e produção 
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florestal, no âmbito normal da sua atividade, por equipas especialistas especificamente contratadas para o 

efeito. 

Importante salientar que a instalação do parque fotovoltaico, nomeadamente a estacagem dos perfis de 

aço no solo, beneficia de solos consolidados e estruturados, pelo que a metodologia de corte de 

eucaliptos, pinheiros e arranque das respetivas raízes, será a que menos interferência cause, quer na 

estrutura do solo, quer na libertação das partículas sólidas de menores dimensões. 

Desta forma, nos locais onde seja compatível a manutenção do cepo do exemplar arbóreo no local atual 

será dada preferência a esta opção. Neste cenário, será utilizado um equipamento (descepador) que 

inviabiliza a regeneração vegetativa da planta, para que dela não surjam rebentos adicionais. O 

descepador, utiliza um espigão ou cunha giratória, que perfura o centro do cepo após corte, e que 

destorça o material lenhoso no próprio local, no interior do solo, assegurando a manutenção da estrutura 

fundamental do solo (vd. Figura 4.16). O sistema radicular será mantido no solo sempre que compatível, 

em condições favoráveis à sua decomposição, reduzindo-se os fenómenos de erosão durante os 

procedimentos relativos ao corte dos eucaliptos e outras espécies de porte significativo. 

 

Figura 4.16 - Exemplo de descepador (Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=sGMdbP2S0zs). 

Nos locais onde a manutenção da raiz não for compatível com a infraestrutura de projeto a instalar 

deverá privilegiar-se a remoção total do cepo e posterior reposição do terreno em questão.  Nestas 

zonas a reposição das zonas que forem alvo de remoção total de cepo apenas deverá acontecer após 

decapagem, de forma a que não haja necessidade de mobilização excessiva do solo nessas áreas. 

https://www.youtube.com/watch?v=sGMdbP2S0zs
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Não obstante, e observando-se que a maioria dos solos na área de estudo têm propriedades francamente 

arenosas, mesmo quando da necessidade de arranque do cepo e raizame do solo, a afetação em termos 

de compacidade, é mais facilmente recuperada face a outros tipos de solos, dado que se espera que 

maioria das areias retornem ao local do cepo e com grau de compactação quase idêntico ao inicial. 

De salientar ainda que a deslocação de maquinaria nas operações de corte e de extração irá processar-

se fundamentalmente ao longo dos caminhos ou, na sua ausência, por trilhos que se desenvolverão, sempre 

que se justifique, segundo as curvas de nível. Será totalmente interdita a mudança de óleos ou a 

reparação das máquinas na área de intervenção. 

4.4.8 Atravessamentos das linhas de água 

De forma a evitar a afetação de linhas de água, foi aplicada uma metodologia de salvaguarda aprovada 

pela ARH Alentejo, acautelando as servidões de domínio hídrico assim como as distâncias às margens dos 

cursos de água existentes, as quais foram posteriormente alargadas a fim de acomodar corredores ecológicos 

que promovem a continuidade verde e interrompem o contínuo das zonas fotovoltaicas. Não serão executadas 

obras que possam afetar o escoamento natural das linhas de água existentes, não havendo interferências com 

o regime hídrico. 

Para os cruzamentos dos caminhos (novos acessos e caminhos em terreno estabilizado sem camada de 

revestimento betuminoso) com a rede hidrográfica, utilizar-se-ão preferencialmente passagens hidráulicas 

para viaturas, como a exemplificada nas  Figura 4.17 e Figura 4.18 dimensionadas segundo critérios 

hidrológicos e hidráulicos, com capacidade de vazão para os caudais de ponta de cheia calculados 

abrangendo acontecimentos extremos, como por exemplo, o de chuvadas para um período de retorno 

de 100 anos. Para estes atravessamentos serão seguidos os princípios das Ontário guidelines 

(https://www.ontario.ca/page/environmental-guidelines-access-roads-and-water-crossings), que 

minimizam as interferências destes cruzamentos no livre escoamento da água. 
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(Fonte: https://www.ontario.ca/page/environmental-guidelines-access-roads-and-water-crossings) 

Figura 4.17 – Exemplo atravessamento de linha de água com caminho  

 

Figura 4.18 - Passagem de Linha de Água com caminho transitável 

Para cruzamentos transversais das valas de cabos será efetuado o “encanamento” e devida proteção da 

vala, sob a linha de água (vd. Figura 4.19). No local do Projeto, os cursos de água revelam essencialmente 

características efémeras, encontrando-se secos desde meados da primavera até finais de outono. As 

operações associadas ao cruzamento transversal por valas para cabos, irão ser efetuadas neste período. 

Caso a linha de água apresente escoamento esta operação poderá ser efetuada noutro período, ou 

poderá ser necessário canalizar temporariamente o escoamento superficial. Nos locais de 

atravessamento, serão abertas valas para encanamento estanque subterrâneo da passagem de cabos. 

Em cada atravessamento, finda a operação serão repostas as condições iniciais de forma a promover a 
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rápida regeneração da vegetação autóctone com maior rapidez. De acordo com o referido no Plano de 

Integração Paisagística, poderá recorre-se a ações de plantação nestes locais. 

 

Figura 4.19 - Atravessamento de linha de água por vala de cabos 

No Desenho Perfis Tipo das Valas, apresentado no Anexo 2 – Elementos de Projeto, consta o detalhe 

desta passagem a implantar na CSF THSiS. 

Nos caminhos existentes, será assegurada a manutenção das estruturas que permitem a manutenção da 

rede hidrográfica, através do controlo de potenciais estrangulamentos do caudal. 

Para o atravessamento da rede hidrográfica com a vedação não haverá implantação de fundações/ 

postes no leito das linhas de água. A vedação nestas secções não será enterrada, ficando sobrelevada 

de forma a permitir as condições de escoamento dos caudais líquidos e sólidos, bem como a garantir a 

conectividade ecológica, servindo também de passagem inferior para a fauna (vd. Figura 4.20). As duas 

estacas devem estar no limite do leito de cheia. 
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Figura 4.20 – Exemplo de atravessamento de linha de água por vedação 

 

4.5 IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DAS ALTERNATIVAS 

A análise de alternativas suporta-se na identificação de opções viáveis para a concretização dos mesmos 

objetivos aos quais se propõe o Projeto em análise. 

No caso presente, em que se pretende a produção de energia, as alternativas passíveis de serem 

estudadas enquadram-se em duas classes: as alternativas técnicas para a produção da mesma energia 

e as alternativas de localização para a mesma tipologia de Projeto. 

Relativamente à primeira classe de alternativas, as necessidades resultantes do crescimento dos consumos 

nacionais de eletricidade, obrigam à criação de mecanismos de produção de energia elétrica que 

justificaram, por exemplo, a construção de novas centrais termoelétricas ou novas centrais hidroelétricas. 

Desta forma, existem alternativas técnicas, seja com recurso a combustíveis fósseis, quer com recurso a 

outra tipologia de projeto para aproveitamento de recursos renováveis. No entanto, a opção pelo recurso 

“sol”, numa área com as características da presente, justifica-se. Desta forma, a análise de alternativas 

técnicas ao presente Projeto não assume particular relevância. 

No que se refere às questões de localização, o processo de escolha de alternativas de um projeto solar 

é de certa forma restritivo.  

O estabelecimento de uma central solar resulta da possibilidade de reunir recurso solar, em terrenos 

passíveis de implantar os equipamentos necessários, disponibilizados para o efeito através do 

estabelecimento de contratos com os respetivos proprietários, e da permissão de interligação à rede 
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pública para escoar a energia produzida. Nesta perspetiva de desenvolvimento de trabalho conjunto 

(técnico/económico e ambiental), sobre a área disponível para instalação da CSF THSiS, foram 

desenvolvidos os necessários estudos.  

Só após este trabalho preliminar, se procedeu à definição da implantação final do Projeto, conjugando-

se o potencial solar disponível, com salvaguarda das condicionantes arqueológicas, ambientais e de 

servidões identificadas no presente estudo, com vista à definição da melhor solução técnico-económica e 

ambiental. 

4.6 PROJETOS COMPLEMENTARES 

A ligação elétrica ao Ponto de Interligação com o Sistema Elétrico Nacional, para escoamento da energia 

produzida, será efetuada por valas enterradas à tensão de 400 kV, numa extensão de 723 m, e é 

integrada no próprio Projeto e dentro dos limites deste, não se considerando desta forma um Projeto 

Complementar, tal como justificado no capítulo 4.3.8. 

Não se identificam outros Projetos Complementares ao da CSF THSiS. 

4.7 INVESTIMENTO GLOBAL DO PROJETO 

O investimento previsto para a CSF THSiS é de cerca de 1000 milhões de euros.  

4.8 PROGRAMAÇÃO DO PROJETO 

Apresenta-se na Figura 4.21 um cronograma indicativo da fase de obra civil da CSF THSiS, que deverá 

ser encarado apenas como cronograma base para orientação, sujeito posteriormente às devidas 

alterações propostas pelo empreiteiro. 

Contudo, estima-se que a obra tenha a duração de 22 meses. 

A fase de exploração (vida útil) prevista para o Projeto da Central Fotovoltaica é de 30 anos.  
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Figura 4.21 - Cronograma da fase de construção da CSF THSiS 

4.9 FASE DE CONSTRUÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA 

4.9.1 Intervenções previstas  

A obra de construção da Central Fotovoltaica consistirá em: 

 Execução dos caminhos (caminhos no interior do recinto), com características adequadas para 

o trânsito de veículos com capacidade de transportar os vários materiais e equipamentos 

afetos (inversores, postos de transformação, subestação); 

 Construção da vedação do perímetro da Central; 

 Nivelamento e preparação do terreno quando for necessário e nos locais onde seja permitido, 

ou seja, respeitando as condicionantes identificadas no presente EIA; 

 Montagem da estrutura de produção; 

 Execução da rede de cabos subterrânea; 

 Execução das plataformas sobre as quais assentarão os postos de transformação, inversores, 

subestações; 

 Construção das subestações intercalares e edifícios de comando; 

 Construção da subestação concentradora; 

 Instalação dos estaleiros. 

Para a execução da obra de construção da Central Fotovoltaica, será necessário recorrer a sete áreas 

de estaleiros de fácil acesso, com uma área total aproximada de 74 000 m2, localizados na zona central 

da CSF THSiS (vd. Desenho 6, no Anexo 5 - Peças Desenhadas). 

As áreas afetas aos estaleiros incluem, uma zona destinada a armazenamento temporário de materiais, 

uma zona de estacionamento de veículos e máquinas afetos à obra, bem como três contentores para 

deposição de resíduos. 

4.9.2 Preparação dos terrenos 

A preparação da área onde será instalado o Projeto irá iniciar-se pela desmatação e desarborização 

da camada superficial do solo, na área abrangida pela implantação dos módulos fotovoltaicos, pelas 
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plataformas onde serão instalados os inversores, os postos de transformação, as subestações, pelos 

caminhos e pelo estaleiro.  

Na preparação do terreno são  removidas das áreas designadas todas as árvores (eucaliptos e alguns 

pinheiros), madeira caída, entulho, lixo ou qualquer outro material indesejável de acordo com o projeto 

ou opinião da direção da obra. Estes trabalhos devem consistir no necessário e suficiente para construção 

do projeto.  

Desta forma, todas as ervas daninhas e qualquer outro material indesejável são extraídas e removidas 

das áreas designadas, por ordem da direção de obra.  

Em todos os casos, são cumpridas as disposições da atual legislação sobre o ambiente, saúde e segurança, 

bem como sobre o armazenamento e transporte de produtos de construção.  

Importa referir que as áreas consideradas encontram-se atualmente dedicadas à silvicultura, estando 

principalmente ocupadas por explorações florestais de eucaliptos, sobreiros e pinheiros. Prevê-se a 

desarborização parcial, desmatação e limpeza do terreno da Central Fotovoltaica, conservando e 

preservando o mais possível a biodiversidade existente no coberto vegetal.  

Os procedimentos de preparação do terreno serão efetuados de acordo com o referido no capítulo 4.9 

e com o disposto no Plano de Integração Paisagística, Plano de Recuperação de Áreas Intervencionadas 

e ao Plano de Acompanhamento Ambiental de Obra.  

Importa referir que as áreas consideradas se encontram atualmente dedicadas à silvicultura, estando 

principalmente ocupadas por explorações florestais de eucaliptos, sobreiros e pinheiros. Prevê-se a 

desarborização parcial, desmatação e limpeza do terreno da Central Fotovoltaica, conservando e 

preservando o mais possível a biodiversidade existente no coberto vegetal.  

Irá proceder-se não só à preservação de áreas de montado e dos exemplares isolados de sobreiros e 

azinheiras assim como da respetiva área de proteção individual, com também à requalificação ambiental 

de ecossistemas ribeirinhos e de áreas RAN. Serão promovidos corredores ecológicos e áreas de 

continuidade florestal para quercíneas. 
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4.9.3 Montagem da instalação fotovoltaica 

Concluída a preparação da plataforma de trabalho, dar-se-á início à execução da estrutura para 

montagem dos módulos fotovoltaicos. 

Esta fase inicia-se com a execução das estacagens que serão feitas por estacagem no solo a uma 

profundidade suficiente para alcançar a estabilidade e resistência adequadas. O estudo geotécnico do 

terreno e os ensaios de tração e impulso laterais determinarão a profundidade necessária. Estes testes 

serão realizados em toda a extensão de terreno ocupado pelo campo fotovoltaico para ter em conta a 

variabilidade das características do terreno. 

A fase seguinte corresponde à montagem das estruturas metálicas onde posteriormente serão montados 

os painéis, seguindo-se a montagem dos painéis propriamente dita.  

Em simultâneo com a execução das obras de construção e montagem dos módulos fotovoltaicos, serão 

instalados os inversores, postos de transformação, a subestações intercalares e a subestação 

concentradora. 

4.9.4 Movimentações de terras 

De referir que ao nível das movimentações de terras, o Projeto da Central Fotovoltaica assenta numa 

zona de relevo suave, que permite que as estruturas de suporte aos módulos fotovoltaicos acompanhem 

a morfologia do terreno, sem que sejam necessárias alterações à geomorfologia do terreno, nem grandes 

movimentações de terras. 

Ao nível dos acessos, será necessário proceder à abertura da caixa para receber a camada de 

revestimento que constitui o pavimento (tout-venant), com uma profundidade máxima de 15 cm. O material 

resultante desta decapagem e que corresponde a terra vegetal, será espalhado nas zonas adjacentes. 

Com efeito, apenas no local da implantação dos edifícios (inversores, postos de transformação, 

subestação) é expetável que possam ocorrer movimentações de terras pontuais, no entanto, prevê-se que 

o balanço entre terras de escavação e terras de aterro possa ser praticamente nulo.  

Uma vez que não há alteração da topografia do terreno, e uma vez que as áreas de impermeabilização 

do solo são pontuais, a drenagem superficial dos terrenos não será afetada, mantendo-se a drenagem 

natural. 
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Apresenta-se no Quadro seguinte a movimentação geral de terras prevista na construção da Central 

Fotovoltaica THSiS.  

Quadro 4.8 - Movimentação geral de terras prevista na construção da Central Fotovoltaica THSiS. 

Infraestrutura do Projeto Volume de escavação 
Volume de 

aterro 

Balanço do 
movimento de 

terras 

Área dos Módulos fotovoltaicos, 
incluindo a vedação* 

NA NA NA 

Inversores/Postos de 
Transformação 

2 246 m³ 0 2 246 m³ 

Valas cabos 30 kV 24 154 m³ 16 908 m³  7 246 m³ 

Valas cabos 150 kV 25 072 m³ 6 320 m³ 18 751 m³ 

Valas cabos 400 kV 8 324 m³ 2 099 6 225 m³ 

Vala cabos CCTV  912 m³ 730 m³ 182 m³ 

Rede de novos acessos com 
colocação de tout-venant 

55 691 m³ 

(decapagem) 
10 229 m³ 45 462 m³ 

Subestações 30/150 kV 
9 311 m³ (decapagem) 

9 311 m³ (escavação) 
4 655 m³ 

9 311 m³  
 

4 655 m³ 

Subestação 150/400 kV 
-13 931 m³ (decapagem) 

13 931 m³ (escavação) 
6 965 m³ 

13 931 m³  
 

 

6 965 m³  

Parque de baterias 
N.A. uma vez que as baterias foram incluídas no recinto das SE 

intercalares 

Estaleiros e áreas de apoio 
complementares* 

11 100 m³ 11 100 m³  

TOTAL   98 347 m³ (2) 

(1) Não são previstas movimentações de terras de forma generalizada, apenas em situações pontuais e caso necessário. 

(2) Ao volume final de sobrantes de inertes associado à execução de valas de cabo 150 e 400 kV, deve subtrair-se aproximadamente 65% que 
poderão ser aproveitados e aplicados nas operações de aterro associadas à construção das subestações, pelo que o volume final de sobrante se 
pode assim considerar de cerca de 98 mil metros cúbicos. 

Cerca de 70% do balanço final de terras corresponde a volumes de decapagem.  Considera-se que os 

volumes de decapagem poderão em parte ser utilizados na integração paisagística, redistribuídos no 

local, aplicados noutras obras de integração paisagística na envolvente (caso tenham as características 

adequadas) ou em último caso, conduzidos a destino final (p. exemplo vazadouro licenciado). 
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Para a totalidade dos acessos a definir, prevê-se a necessidade de aplicação total de um volume de 

toutvenant de cerca de 90 mil metros cúbicos, associado a uma camada de espessura de 40 cm nos locais 

indicados. 

Em termos gerais, prevê-se um balanço de movimentação de terras na ordem dos 98 mil m3. 

Está prevista uma volumetria aproximada de 10,3 mil m3 para as betonagens necessárias à obra, 

principalmente nas subestações.  

Salienta-se que a área de estudo apresenta relevo muito suave como referido no relatório do EIA. 

Considera-se, assim, dada a morfologia do terreno, que não existirão alterações na geomorfologia do 

terreno. 

4.9.5 Áreas afetadas na fase de construção da Central Fotovoltaica 

As áreas de afetação resultantes da fase de construção da CSF THSiS foram calculadas segundo os 

seguintes critérios: 

• Área Fotovoltaica – Na fase de construção compreende o espaço ocupado pelas mesas que 

suportam os painéis fotovoltaicos, as entrelinhas entre mesas e, genericamente, uma faixa 

envolvente ao setor fotovoltaico com 3 m de largura, para circulação de equipamentos e viaturas 

afetas à construção e deposição temporária de materiais. Nos locais de sensibilidade identificada 

(por exemplo RAN, proteção a sobreiros e azinheiras, linhas de água, ou outros), estas áreas 

poderão ser reduzidas ou eliminadas através de balizamento e ou acompanhamento ambiental, 

de forma a evitar a afetação dos valores. Na fase de exploração a área que ficará efetivamente 

ocupada pelas infraestruturas ao nível da superfície do solo compreende o espaço ocupado pelas 

fundações da estrutura de suporte. 

• Conjuntos Inversores/Postos de Transformação - Na fase de construção compreende o espaço 

ocupado pela plataforma onde será instalado o o transformador e todo o equipamento 

associado, que corresponde à dimensão dessa edificação, e uma área envolvente de circulação 

com 2 m de largura. Na fase de exploração é considerada a área ocupada pela plataforma 

onde assenta esta edificação.; 

• Valas para cabos – Na fase de construção, haverá uma afetação de 0,6 m para a tensão 30 kV, 

2,15 m para a tensão 150 kV e 1,75 x 3 m para a tensão 400 kV, mais 3 m para circulação de 

veículos. Esta afetação ocorre apenas na fase de construção; 
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• Acessos – Na fase de construção compreende todo o espaço ocupado pelos acessos interiores da 

Central Fotovoltaica (largura de 4 ou 6 m com mais meio metro para cada lado do caminho) para 

circulação de veículos. Nos troços ao longo dos quais será instalada a rede de cabos haverá um 

acréscimo de mais um metro no lado em que houver cabos. Na fase de exploração os caminhos 

terão a largura standard de 4 metros, na sua maioria, e de 6 metros apenas para acesso às 

subestações,; 

• Subestações– Na fase de construção compreende o espaço ocupado pelo conjunto dos vários 

elementos que constituem estas infraestruturas e uma envolvente de 2 m para circulação de 

veículos. Na fase de exploração compreende apenas a área ocupada pelo conjunto das 

infraestruturas à superfície 

• Vedação - Na fase de construção compreende uma faixa de 0,5 m ao longo de toda a extensão 

da vedação. Na fase de exploração compreende apenas à área ocupada pelos postes da 

vedação que corresponde a menos de 0,5% da área afetada na fase de construção; 

• Estaleiro – Existirá apenas na fase de construção. Compreende sete áreas a ocupar, como 

estaleiros e áreas de armazenamento temporário de material, todas fora de REN e no interior 

do perímetro a vedar,  na área da Central Fotovoltaica. 

Importa referir que em zonas localizadas junto a áreas identificadas na Planta de Condicionamentos 

como interditas à instalação do Projeto, ou seja, zonas que devem ser salvaguardadas, tais como zonas 

de montado, zonas sujeitas ao regime da RAN, entre outras, não é considerada a faixa de circulação 

para veículos e equipamentos nos troços confinantes, pois assume-se que nestas situações a circulação 

será interdita. A obra será planeada e executada com os devidos cuidados para que essas áreas não 

sejam afetadas. 

Apresenta-se no Quadro 4.9 as áreas ocupadas na fase de construção, execução e/ou montagem das 

infraestruturas do Projeto, sendo estas as áreas de trabalho definidas com base nos critérios referidos 

acima. 
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Quadro 4.9 - Áreas ocupadas na Fase de Construção por cada infraestrutura do Projeto da Central. 

Infraestrutura do Projeto Área (ha) 

Central Fotovoltaica  

Zona fotovoltaica (mesas fotovoltaicas e espaço 
entre filas de 3 m) 845,71 

Inversores/Postos de Transformação 3,28 

Vala de cabos 28,73 

Acessos 40,80 

Subestações 30/150 kV 2,86 

Subestação concentradora 150/400 kV  3,52 

Parque de baterias 
incluída nas SET 

30/150 kV -* 

Vedação 3,99 

Estaleiro 2,11 

Total 928,88 

*Esta de estaleiro corresponde a 7,4 ha na área da zona fotovoltaica, tendo sido considerado um adicional de 2,11 ha para a instalação dos 
estaleiros e áreas de armazenamento 

4.9.6 Recursos e maquinaria envolvida  

Para a generalidade das atividades envolvidas na fase de construção será necessário a utilização de 

diversos tipos de materiais comuns em obras de construção civil, nomeadamente, brita, areia, ferro, entre 

outros. 

No que diz respeito aos módulos fotovoltaicos, os principais tipos de materiais que os constituem são: 

 Célula fotovoltaica; 

 Moldura de alumínio; 

 Vidro temperado e texturado; 

 Condutores Metálicos. 

Os principais tipos de energia utilizada, na fase de construção, correspondem a motores de combustão 

das máquinas (veículos, e gerador) e de alguns equipamentos. 
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4.9.7 Rede de abastecimento de água 

O abastecimento será feito através de reservatórios de água potável para utilização dos trabalhadores, 

que serão enchidos periodicamente. Não existirá ligação à rede municipal de abastecimento. 

4.9.8 Rede de esgotos 

Durante a fase de construção serão instalados sanitários portáteis do tipo químico com um reservatório 

de águas residuais sem ligação a rede de saneamento nem de rede de águas. Estes depósitos serão 

esvaziados regularmente por empresa especializada ao longo da execução dos trabalhos. 

4.9.9 Efluentes, resíduos e emissões  

Na fase de construção são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 

 Águas residuais provenientes das instalações sanitárias do estaleiro e frente de obra; 

 Águas residuais provenientes das operações construção civil (pontualmente); 

 Resíduos sólidos urbanos provenientes do estaleiro; 

 Resíduos vegetais provenientes da desarborização/desmatação do terreno; 

 Embalagens plásticas, metálicas e de cartão, armações, cofragens, entre outros materiais 

resultantes das diversas obras de construção civil; 

 Emissão de ruído com incremento dos níveis sonoros contínuos e pontuais devido à utilização 

de maquinaria pesada e tráfego de veículos para transporte de pessoas, materiais e 

equipamentos; 

 Emissão de poeiras resultantes das operações de escavação e da circulação de veículos e 

equipamentos em superfícies não pavimentadas. Refira-se que em projetos desta natureza, 

existe um cuidado acrescido durante a fase de construção, no sentido de evitar a emissão de 

partículas, para que estas não se depositem na superfície dos painéis fotovoltaicos; 

 Emissão de gases gerados pelos veículos e maquinaria pesada afetos à obra. 

Da execução da obra resultarão, ainda: 

 Materiais inertes (solos e rochas) provenientes das escavações; e 
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 Terra vegetal. 

Refira-se que não haverá, à partida, materiais sobrantes resultantes da fase de construção, uma vez que 

o balanço de terras é praticamente nulo, sendo os materiais sobrantes utilizados localmente na 

recuperação paisagística, como seguidamente se descreve. 

Prevêem-se os seguintes tratamentos/destino final dos efluentes, resíduos e emissões produzidas: 

 No que diz respeito às instalações sanitárias do estaleiro, os efluentes gerados serão 

recolhidos numa fossa estanque, ou em alternativa, serão utilizadas instalações sanitárias 

amovíveis, sendo os efluentes resultantes entregues à respetiva entidade gestora e licenciada 

para o seu tratamento;  

 Caso aplicável, para as águas residuais resultantes das operações de construção civil, como 

é o caso das operações de betonagem, deverá ser aberta uma bacia de retenção (2 m x 

2 m), na qual será efetuada a descarga das águas resultantes das lavagens das 

autobetoneiras. No final das betonagens, todo o material será transportado a aterro, se 

aplicável; 

 Os resíduos líquidos, tais como óleos das máquinas, lubrificantes, e outros comuns a qualquer 

obra, serão devidamente acondicionadas dentro do estaleiro em recipientes específicos para 

o efeito, sobre bacia de retenção, e transportados a destino final por uma empresa licenciada 

pela Agência Portuguesa do Ambiente; 

 Os resíduos tais como plásticos, madeiras e metais serão armazenados em contentores 

específicos, e transportados a destino final para reciclagem, por uma empresa devidamente 

licenciada pela Agência Portuguesa do Ambiente; 

 Os resíduos vegetais resultantes da desmatação/decapagem do terreno serão em parte 

incorporados na terra vegetal e o restante será enviados para destino adequado para o 

efeito. Está previsto a necessidade de abate de árvores, e como tal, existirá material lenhoso 

passível de valorização. 

O armazenamento temporário de resíduos será efetuado nas zonas destinadas a estaleiro ou em 

eventuais zonas complementares de apoio ao estaleiro. 

No Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra estão incluídas as diretrizes para um Plano de Gestão 

de Resíduos a adotar na fase de construção da CSF THSiS. 
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Em termos dos inertes sobrantes e terra vegetal prevê-se: 

 Os materiais inertes provenientes das escavações serão incorporados integralmente nas 

regularizações de terreno eventualmente necessárias, na cobertura das valas de cabos, na 

execução do caminho e na recuperação de áreas intervencionadas com a construção da 

Central Fotovoltaica; 

 A terra vegetal será armazenada junto às áreas intervencionadas, em locais, tanto quanto 

possível, planos e afastados de linhas de água, para posterior utilização na renaturalização 

dessas zonas. 

4.9.10 Recuperação paisagística de áreas intervencionadas  

No termo da obra as zonas intervencionadas serão recuperadas. Após a conclusão dos trabalhos de 

construção civil, e da montagem da instalação fotovoltaica, serão objeto de recuperação paisagística as 

áreas intervencionadas, designadamente os acessos, a área de montagem dos painéis, as zonas de 

construção das valas para instalação dos cabos elétricos bem como de outras zonas que possam, 

eventualmente, vir a ser intervencionadas durante a construção.  

A recuperação das áreas intervencionadas tem como objetivo minimizar o impacte na paisagem, o 

restabelecimento da vegetação autóctone e o revestimento dos solos, minimizando por sua vez a ação 

erosiva dos ventos e das chuvas que será mais intensa se o solo for deixado a descoberto. 

No âmbito da recuperação paisagística destacam-se as seguintes ações, durante a fase de construção: 

 Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos serão limitados às áreas estritamente 

necessárias à execução dos trabalhos; 

 A camada superficial de solo, existente nas áreas a desarborizar e decapar, será, quando 

não imediatamente reutilizada na obra, conduzida a depósito para posterior utilização nas 

áreas degradadas pelas obras, devendo os solos ficar protegidos com coberturas 

impermeáveis evitando-se, desta forma, a sua mobilização pelo vento e erosão e 

arrastamento pelas águas da precipitação; 

 Será evitado o depósito, mesmo que temporário, de resíduos, assegurando, desde o início, a 

sua recolha e o seu destino final adequado. 

No final da obra destacam-se as seguintes ações: 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

121 

T03021_01_v0 

 Será feita a descompactação do solo das áreas afetadas pela obra; 

 Serão tidas em consideração as características fitossociológicas da região e as condições 

edáficas e ecológicas nas ações de recuperação da vegetação nas áreas afetadas pela 

obra.  

No final da obra serão removidas todas as construções provisórias, resíduos, entulhos e outros materiais. 

A Proposta de Plano de Recuperação das áreas intervencionadas, que integra as considerações acima 

referidas. 

Refira-se ainda que foi elaborado um Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística que se 

apresenta no Anexo 4, que permite determinar as áreas que deverão ser preservadas/requalificadas, 

assim como direcionar medidas de conservação, para a preservação ecológica. 

4.9.11 Meios Humanos 

Estima-se que o número de trabalhadores, de entre os vários empreiteiros (construção civil, 

eletromecânica, equipa de transporte, montagem), equipas de fiscalização, dono de obra, entre outros, 

seja cerca de 2 500 trabalhadores. 

Está prevista a criação de circuitos diários de transporte, estimando-se um tráfego médio diário de 17 

veículos pesados e de 3 a 5 carros ligeiros, vindos essencialmente da área da grande Lisboa, mas também 

de outros locais na envolvente do Projeto (Sines, Santiago do Cacém, Odemira, Ferreira do Alentejo), 

conforme a disponibilidade de mão-de-obra no momento e fase da construção.  

No que respeita aos trabalhadores afetos à obra, estima-se que 1/3 da empregabilidade gerada, não 

tenham necessidade de permanência contínua em obra. Haverá funções de gestão, de direção, de relação 

com fornecedores, de verificação, que não irão necessitar de alojamento em obra ou nas proximidades.  

A restante fração, será ainda distribuída ao longo de toda a fase de construção, facto que se estima 

numa permanência em simultâneo de cerca de 100 a 120 trabalhadores.  

No local da obra não está prevista a criação de alojamento para trabalhadores, havendo, para as 

situações onde a pernoita seja necessária diversas opções de alojamento na envolvente de 25 km da 

área do Projeto. 
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4.10 FASE DE EXPLORAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA  

4.10.1 Funcionamento da Central 

O funcionamento da Central assenta na captação solar que é feita por painéis fotovoltaicos, os quais são 

suportados por uma estrutura metálica ligeira.  

A energia produzida por estes módulos é encaminhada para os Inversores / Postos de Transformação 

que, por sua vez, encaminham a energia para a respetiva Subestação Intercalar que dessas segue para 

a Subestação Concentradora onde é feita a ligação com a rede elétrica nacional de transporte.  

A interligação dos Postos de Transformação às Subestações Intercalares é feita à tensão de 30 kV. Nas 

subestações intercalares esta tensão passa a 150 kV, seguindo depois para a Subestação Principal, sendo 

elevada para a tensão de 400 kV. 

Além dos equipamentos acima referidos a construção da Central prevê, ainda, um espaço reservado 

para as baterias. 

Os módulos fotovoltaicos são concebidos, em termos de operação, de acordo com o princípio de 

segurança intrínseca. Os seus diversos componentes estão permanentemente controlados.  

A área afeta à Central Fotovoltaica disporá de sistemas de segurança, nomeadamente, sistema de 

deteção e extinção de incêndios e sistema de deteção de intrusão. O sistema de supervisão a instalar na 

Central terá acesso, em tempo real, às grandezas das Instalações Elétricas e às grandezas dos 

equipamentos. 

As operações levadas a cabo durante a operação do Projeto serão as de monitorização da produção 

da central, manutenção preventiva e manutenção corretiva.  

As atividades inerentes a esta fase dizem respeito à gestão de resíduos e eventuais manuseamentos de 

materiais poluentes, controlo visual e mecânico dos equipamentos instalados, reparações (vedação, 

portão, entre outros), manutenção do terreno (limpeza, desmatações, entre outros) e infraestruturas (postos 

de transformação/inversores, subestações intercalares e subestação principal de Muito Alta Tensão). 

No que respeita à duração desta fase estima-se que seja de 30 anos. 
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4.10.2 Acessos 

Os acessos concretizados para operação da central fotovoltaica serão mantidos durante a sua vida útil 

de exploração, havendo lugar à sua beneficiação sempre que as condições de utilização ou 

meteorológicas o imponham. 

4.10.3 Áreas afetadas pela Central Fotovoltaica 

Apresenta-se no Quadro 4.10 as áreas ocupadas por cada infraestrutura do Projeto. 

Quadro 4.10 - Áreas ocupadas por cada infraestrutura do Projeto da Central na Fase de Exploração. 

Infraestrutura do Projeto Área (ha) 

Central Fotovoltaica (área vedada) 1244,95 

Módulos fotovoltaicos 549,44 

Inversores/Postos de Transformação 1,12 

Acessos 22,73 

Subestações intercalares 2,16 

Subestação principal 3,88 

Total 579,33 

Destas áreas, a maioria não será área a impermeabilizar estimando-se apenas cerca de 3 ha de área 

impermeabilizada o que configura uma percentagem inferior a 0,23% da área total vedada.  

Para efeitos de vigilância e de segurança contra incêndios, na maioria do perímetro ficará uma faixa 

desmatada com 4 metros de largura, para a qual não se prevê qualquer compactação ou revestimento. 

 

Fotografia 4.11 - Exemplo de aceiro perimetral não compactado, na fase de exploração. 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

124 

T03021_01_v0 

4.10.4 Meios humanos 

Com a instalação e exploração da CSF THSiS serão criados pelo menos 50 postos de trabalho 

englobando pessoal técnio qualificado, engenheiros, entre outros. 

Será ministrada a formação on-job e celebrados protocolos comas as instituições de ensino mais próximas 

(p. Ex. Escola Técnica do Litoral Alentejano) e com o IEFP de Sines. 

4.10.5 Rede de abastecimento e saneamento 

Durante a fase de exploração, será instalado em cada subestação um depósito que acumulará as águas 

pluviais. A água será recolhida nos telhados por caleiras e seguidamente a água pluvial encaminhada 

para uma grelha de proteção, onde é separada das impurezas de maiores dimensões. Este circuito de 

águas pluviais será totalmente independente e será utilizada nos sanitários e para limpezas da própria 

subestação. 

Na fase de exploração na Subestação a 150/400 kV existirão sanitários em que os efluentes domésticos 

serão canalizados para fossa séptica estaque. Estes depósitos serão de material de alta resistência e 

insensibilidade à corrosão. As operações de manutenção necessárias resumem-se à remoção periódica 

do efluente acumulado por uma empresa especializada. 

Para a lavagem dos módulos, prevê-se o recurso de tratores cisterna de abastecimento de água. A 

lavagem dos módulos deverá ter em consideração as épocas de seca e de elevado risco de incêndio. 

Refira-se que a água resultante da lavagem dos módulos solares fotovoltaicos será absorvida pelo solo. 

Não são utilizados detergentes ou outros produtos químicos no processo de lavagem. 

Prevê-se uma estimativa de consumo de 0,5 l de água/módulo, entre 1 a 2 vezes por ano, conforme a 

necessidade. 

4.10.6 Estudo de produção de energia elétrica 

Para o estudo da produção foi tido em conta os efeitos de sombreamento nos painéis fotovoltaicos no 

início e final do dia. 

4.10.7 Efluentes, resíduos e emissões previsíveis 

Na fase de exploração são previsíveis os seguintes tipos de efluentes, resíduos e emissões: 
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 Óleos usados e produtos afins utilizados na lubrificação dos diversos componentes das 

Estações Fotovoltaicas. Refira-se, no entanto, que o período de utilização dos óleos dos 

transformadores é relativamente longo; 

 Peças ou parte de equipamento substituído; 

 Materiais sobrantes das manutenções (embalagens de lubrificantes, resíduos verdes entre 

outros); 

 Ruído e emissões gasosas resultante do tráfego associado à vigilância e manutenção. 

 Na fase de exploração da Central Fotovoltaica não são emitidas para a atmosfera quaisquer 

emissões de dióxido de enxofre (SO2), óxidos de azoto (NO2), dióxido de carbono (CO2), 

partículas, escórias e cinza de carvão.  

A manutenção da Central Fotovoltaica também não origina a produção significativa de resíduos, sendo 

apenas de referir a substituição, de quatro em quatro anos (aproximadamente), dos óleos usados dos 

Potos de transformação/Inversores por entidade devidamente licenciada para o efeito. 

Na fase de exploração existem dois tipos diferentes de manutenção que geram as seguintes tipologias 

de resíduos: 

Manutenção preventiva: 

 Estão previstas ações diárias, semanais, mensais, trimestrais, semestrais, anuais e trianuais. A 

maioria das ações são de frequência semestral e anual; 

 Supervisão, Inspeção, verificação, medição, testes de componentes; 

 Limpeza de módulos por meios mecânicos (vd. Fotografia 4.12) ou manual e controlo de 

vegetação (vd. Fotografia 4.13.) 

 No controlo da vegetação herbácea dentro do perímetro a vedar será sempre dada 

preferência à utilização de gado ovino, em detrimento de meios mecânicos, a fim de não só 

promover a dinamização económica associada à pecuária local, como também de diminuir a 

pegada ecológica desta operação. 
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Fotografia 4.12 – Exemplo do equipamento para limpeza dos paneis fotovoltaicos 

  

Fotografia 4.13 - Exemplo dos trabalhos de manutenção 

Manutenção corretiva: 

 A manutenção corretiva é não programada. Implica reposição/reparação de equipamentos. 

Os resíduos são à dimensão da avaria. 

 

4.11 FASE DE DESATIVAÇÃO DA CENTRAL FOTOVOLTAICA  

Uma vez concluído o período de vida útil da Central, que se estima num mínimo de 30 anos, a mesma 

poderá ser renovada e/ou reabilitada com a finalidade de continuar a ser operada durante um novo 

período de vida útil, ou poderá ser desativada e desmontada caso as condições económicas de 

exploração, face aos custos envolvidos, assim o venham a determinar.  
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O processo de desativação vai envolver uma avaliação e categorização de todos os componentes e 

materiais sendo os mesmos separados em reacondicionamento e reutilização, reciclagem e eliminação. 

Todos os materiais e equipamentos serão armazenados em local próprio e devidamente preparado e no 

final encaminhados de acordo com destinos devidamente autorizados e em cumprimento com a legislação 

Grande parte dos materiais de base utilizados na construção do Projeto, que venham a ser inutilizados 

quando ocorrer uma previsível renovação, reabilitação ou desmontagem dos mesmos, é passível de ser 

reciclada (cerca de 90% dos componentes de um painel fotovoltaico são recicláveis). Citam-se como 

exemplos o vidro, o alumínio e o cobre que podem ser refundidos e os óleos dos transformadores que 

podem ser valorizados.  

Refira-se que a percentagem de reciclagem dos materiais constituintes de um painel fotovoltaico é 

extremamente elevada, sendo que os próprios fabricantes de módulos fotovoltaicos, contribuem desde o 

início com o balanço económico do ciclo de gestão de resíduos, sendo esse custo normalmente incluído no 

preço dos painéis para os quais é assegurada a completa gestão de fim de vida. 

No que respeita aos acessos, poderão manter-se, caso esta solução se afigure como mais favorável para 

a população local, ou poderão ser renaturalizados. Toda a área intervencionada será posteriormente 

alvo de recuperação paisagística, de forma a adquirir, tanto quanto possível, as condições iniciais. 

Face ao desconhecimento da realidade à data da eventual desativação do Projeto, deverá esta ser alvo 

de um Estudo Ambiental onde sejam equacionadas as diferentes atividades de desativação e as melhores 

soluções face às opções disponíveis à data e à legislação vigente. Todas as atividades associadas ao 

desmantelamento da central estarão de acordo com os regulamentos e legislação aplicável à data do 

desmantelamento. 

Salienta-se que toda a infraestruturação da CSF THSIS é 100% removível, sendo passível de, na fase de 

desativação, restituir ao local as originalmente observadas antes da construção do Projeto. 
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5 REAVALIAÇÃO DOS IMPACTES EXPECTÁVEIS PARA TODAS AS FASES 
DO PROJETO 

5.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

No presente capítulo é efetuada a identificação e reavaliação dos impactes ambientais gerados pela 

implementação do Projeto reformulado. Dadas as alterações efetuadas ao Projeto, considera-se 

importante, pelo já apresentado anteriormente, efetuar uma reavaliação de impactes expectáveis aos 

seguintes fatores ambientais: ordenamento do território (a nível municipal); servidões e restrições de 

utilidade pública (RAN e REN); recursos hídricos; uso e ocupação do solo; ecologia (flora, vegetação 

e habitats e fauna); paisagem; socioeconomia e património arqueológico, arquitetónico e etnológico.  

Esta seleção de descritores resulta da análise de âmbito efetuada e apresentada em 1.4. 

Este processo de avaliação de impactes constitui um exercício de previsão dos efeitos causados pelo 

Projeto, tendo por referência o conhecimento existente sobre os impactes ambientais gerados por projetos 

semelhantes ao Projeto em análise, e assentando no conhecimento das características específicas deste 

Projeto (apresentadas em fase de EIA e de Pedido de Elementos adicionais) e do estado atual do meio 

que o irá receber. 

5.2 METODOLOGIA E CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E AVALIAÇÃO DE 

IMPACTES 

No presente subcapítulo apresenta-se a previsão dos impactes ambientais da construção e exploração 

do Projeto, tendo em conta: 

a) As características das intervenções previstas ao nível das infraestruturas que compõem 

o Projeto, nomeadamente ao nível da montagem dos Painéis fotovoltaicos, dos 

Inversores/Postos de Transformação, das Baterias, das Subestações intercalares de 

30/150 kV e da Subestação de 150/400 kV, caminhos e vala de cabos necessárias, 

assim como da instalação dos estaleiros, e;  

b) A caracterização do estado atual do ambiente, apresentada em fase de EIA e de 

Pedidos de Elementos Adicionais. 
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A previsão dos impactes ambientais permite fundamentar a avaliação do impacte ambiental e a proposta 

de medidas minimizadoras. 

A identificação dos potenciais impactes ambientais do Projeto foi feita com base na consideração das 

suas características intrínsecas e das inerentes ao respetivo local de implantação, tendo em conta a 

experiência e o conhecimento dos impactes ambientais provocados por projetos deste tipo, a experiência 

anterior da equipa técnica na realização de estudos de impacte ambiental e, finalmente, as informações 

e elementos recolhidos junto das entidades oficiais consultadas no âmbito deste Estudo. 

No que se refere ao seu potencial, os impactes foram classificados como positivos, negativos, neutros ou 

indeterminados. 

Relativamente à magnitude dos impactes ambientais determinados pelo Projeto, foram utilizadas técnicas 

de previsão que permitiram evidenciar a intensidade dos referidos impactes, tendo em conta a 

agressividade de cada uma das ações propostas e a sensibilidade de cada um dos fatores ambientais 

afetados. Assim, traduziu-se, quando exequível, a magnitude (significado absoluto) dos potenciais 

impactes ambientais de forma quantitativa ou, quando tal não foi possível, qualitativamente, mas de 

forma tão objetiva e detalhada quanto possível e justificável. A magnitude dos impactes foi assim 

classificada como elevada, moderada, reduzida ou nula. 

Relativamente à importância (significado relativo) dos impactes ambientais determinados pelo Projeto, 

foi adotada uma metodologia de avaliação dominantemente qualitativa, que permitiu transmitir, de 

forma clara, o significado dos impactes ambientais determinados pelo Projeto em cada uma das vertentes 

do meio. Assim, no que se refere à importância, os impactes ambientais resultantes do Projeto em análise 

foram classificados como insignificantes, pouco significativos, significativos ou muito significativos. Os 

critérios que foram considerados para estabelecer a classificação de “significativos” ou “muito 

significativos” descrevem-se em seguida para os fatores ambientais reavaliados: 

 Os impactes negativos sobre os usos e ocupação do solo serão considerados significativos 

se forem afetadas áreas importantes, nomeadamente se esses solos possuírem boa aptidão 

para fins diferentes dos previstos no Projeto, devendo ser considerados muito significativos se 

o Projeto afetar em grande extensão áreas inseridas ou potencialmente inseríveis na Reserva 

Agrícola Nacional ou na Reserva Ecológica Nacional; 

 Os impactes nos recursos hídricos serão significativos quando, no que à quantidade diz 

respeito, existe uma acentuada alteração no regime hidrológico natural; são considerados 

muito significativos se alterações induzidas forem muito importantes dentro do contexto onde 

inserem, ou ainda se a extensão das linhas de água afetadas for considerável. No que à 
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qualidade diz respeito, os impactes serão considerados significativos se ocorrer violação de 

critérios ou padrões de qualidade legalmente estabelecidos, sendo muito significativos caso 

essa violação determine um considerável afastamento dos padrões estabelecidos, ou se a 

extensão das linhas de água afetadas for importante, ou ainda se se verificarem durante um 

período temporal alargado; são significativos se afetam significativamente a normal dinâmica 

dos aquíferos subterrâneos; são considerados muito significativos se os aquíferos forem muito 

importantes dentro do contexto onde inserem, ou ainda se a extensão das áreas afetadas for 

considerável; 

 Ao nível do ordenamento do território importa avaliar a compatibilidade do Projeto com os 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) em vigor. Para além das figuras de ordenamento, 

importa também compatibilizar o Projeto com as demais servidões e restrições de utilidade 

pública presentes na área a intervencionar; 

 Os impactes negativos sobre a flora, vegetação e fauna serão considerados significativos se 

determinarem importantes afetações sobre o equilíbrio dos ecossistemas existentes, 

introduzindo roturas ou alterações nos processos ecológicos, afetando ou destruindo em 

efetivos, diversidade ou estabilidade das populações, espécies animais ou vegetais 

endémicas raras ou ameaçadas, ou atingindo de algum modo o património natural protegido 

por legislação específica; os impactes serão considerados muito significativos se a importância 

dos equilíbrios ou das espécies afetadas for grande ou ainda se a extensão das áreas 

afetadas for considerável; 

 No que se refere à paisagem, embora se trate de um fator ambiental de maior subjetividade, 

é aceite com relativo consenso que devem ser considerados impactes negativos significativos 

aqueles que determinem alterações sobre áreas de reconhecido valor cénico ou paisagístico, 

em função do seu valor intrínseco ou da sua raridade, tendo em consideração o grau de 

intrusão provocado, a extensão da área afetada e o número de potenciais observadores 

envolvidos, devendo ser considerados muito significativos se os referidos parâmetros 

assumirem uma expressão importante; 

 Em relação à socioeconomia, os impactes serão considerados significativos (positivos ou 

negativos consoante o sentido das alterações introduzidas), se induzirem alterações sobre a 

forma e os padrões de vida das populações afetadas, determinarem modificações no padrão 

de mobilidade, atividade económica e emprego das populações, ou quando envolverem 

grandes investimentos, devendo ser considerados muito significativos quando a extensão das 

regiões afetadas ou das populações envolvidas assim o determinar; 
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 Relativamente ao património arqueológico, arquitetónico e etnográfico, os impactes são 

considerados muito significativos se o impacte implicar a destruição total da ocorrência e se 

esta apresentar elevado valor patrimonial. 

Adicionalmente, os impactes identificados e analisados foram também classificados de acordo com o seu 

âmbito de influência (locais, regionais, nacionais ou transfronteiriços), a sua probabilidade de ocorrência 

(certos, prováveis ou improváveis), a sua duração (temporários ou permanentes), a sua reversibilidade 

(reversíveis ou irreversíveis), o seu desfasamento no tempo (imediatos, de médio prazo ou de longo prazo), 

o seu tipo (direto ou indireto) e a sua possibilidade de minimização (minimizáveis ou não minimizáveis). 

De acordo com o seu âmbito de influência os impactes podem ser classificados como locais, regionais, 

nacionais ou transfronteiriços tendo em conta a dimensão da área na qual os seus efeitos se fazem sentir. 

A probabilidade de ocorrência ou o grau de certeza dos impactes deverão ser determinados com base 

no conhecimento das características de cada uma das ações e de cada fator ambiental, permitindo 

identificar impactes certos, prováveis ou improváveis. 

Quanto à duração, os impactes são considerados temporários no caso de se verificarem apenas durante 

um determinado período, sendo permanentes em caso contrário. 

Quanto à reversibilidade, os impactes têm um carácter irreversível ou reversível consoante os 

correspondentes efeitos permaneçam no tempo ou se anulem, a médio ou longo prazo, designadamente 

quando cessa a respetiva causa. 

Relativamente ao desfasamento no tempo os impactes são considerados imediatos desde que se 

verifiquem durante ou imediatamente após a fase de construção do Projeto. No caso de só se 

manifestarem a prazo, são classificados de médio (sensivelmente até cinco anos) ou longo prazo. 

Para além disso, e sempre que se considerou justificável, distinguiu-se o tipo de impacte, ou seja, se se 

estava perante um impacte direto - aquele que é determinado diretamente pelo Projeto ou um impacte 

indireto - aquele que é induzido pelas atividades relacionadas com o Projeto. 

Os impactes foram também analisados relativamente à sua possibilidade de minimização, isto é, se é 

aplicável a execução de medidas minimizadoras (impactes minimizáveis) ou se os seus efeitos se farão 

sentir com a mesma intensidade independentemente de todas as precauções que vierem a ser tomadas 

(impactes não minimizáveis).  
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Sempre que aplicável, foram igualmente considerados os eventuais impactes cumulativos, isto é, 

impactes determinados ou induzidos pelo Projeto que se irão adicionar a perturbações já existentes sobre 

qualquer dos fatores ambientais considerados. 

No Quadro 5.1 apresenta-se um resumo dos classificadores utilizados na avaliação dos impactes (Fonte 

EIA). 

Quadro 5.1 - Avaliação de impactes ambientais. Classificadores utilizados. 

CARACTERÍSTICAS DO IMPACTE AVALIAÇÃO 

Potencial 

Positivo 

Negativo 

Neutro 

Indeterminado 

Magnitude 

Elevada 

Moderada 

Reduzida 

Nula 

Importância 

Muito significativo 

Significativo 

Pouco significativo 

Insignificante 

Âmbito de influência 

Local 

Regional 

Nacional 

Transfronteiriço 

Probabilidade de ocorrência 

Certos 

Prováveis 

Improváveis 

Duração 
Temporário 

Permanente 

Reversibilidade 
Reversível 

Irreversível 

Desfasamento no tempo 

Imediato 

De médio prazo 

De longo Prazo 

Tipo 
Direto 

Indireto 

Possibilidade de minimização 
Minimizável 

Não minimizável 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

133 

T03021_01_v0 

 

Refira-se que na análise de impactes dos fatores ambientais ecologia (flora, vegetação e habitats), 

ordenamento do território, solos e ocupação do solo, as áreas de afetação resultantes da implantação 

da CSF THSiS, foram calculadas segundo as seguintes ocupações previstas do espaço (totalizando a área 

de implantação): 

 Setores Fotovoltaicos – ma fase de construção compreende o espaço ocupado pelas mesas 

que suportam os painéis fotovoltaicos e as entrelinhas entre mesas ao longo das quais serão 

abertas as valas para os cabos subterrâneos. Na fase de obra considera-se uma envolvente 

de cerca 3 m em seu redor como área de trabalho. Na fase de exploração compreende o 

espaço ocupado pelas estruturas de suporte; 

 Conjuntos Inversores/Postos de Transformação - na fase de construção compreende o 

espaço ocupado pela plataforma onde será instalado cada conjunto constituído por Posto de 

Transformação/Centros Inversores e uma envolvente de 2 m para circulação de máquinas. Na 

fase de exploração compreende apenas a área ocupada por estas infraestruturas; 

 Subestações – na fase de construção compreende o espaço ocupado por estas infraestruturas 

e uma envolvente de cerca de 2 m para circulação de máquinas. Na fase de exploração 

compreende apenas a área ocupada por cada uma das infraestruturas; 

 Acessos – na fase de construção compreende todo o espaço ocupado pelos acessos interiores 

da Central Fotovoltaica (largura de 4 m) para circulação de máquinas. Nos troços ao longo 

dos quais será instalada a rede de cabos haverá um acréscimo de mais um metro no lado em 

que houver cabos. Na fase de exploração compreende apenas a área da faixa de rodagem 

(largura 4 m); 

 Valas para cabos – na situação para as zonas onde não existem acessos, haverá uma 

afetação de 1 m para abertura da vala mais 3 m para circulação de máquinas. Esta afetação 

ocorre apenas na fase de construção; 

 Vedação - ma fase de construção compreende uma faixa de 0,5 m ao longo de toda a 

extensão da vedação. Na fase de exploração compreende apenas a zona da fundação da 

vedação que corresponderá a cerca de 1% da área afetada na fase de construção; 

 Estaleiro – existirá apenas na fase de construção. Compreende sete áreas a ocupar como 

estaleiros e zonas de armazenamento de terra vegetal na área da Central Fotovoltaica. 
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5.3 ATIVIDADES POTENCIALMENTE GERADORAS DE IMPACTES 

As principais atividades potencialmente geradoras de impacte ambiental são agrupadas nas seguintes 

fases: 

 Construção do Projeto; 

 Exploração e manutenção do Projeto; 

 Desativação do Projeto. 

As atividades identificadas em cada uma das fases são as seguintes: 

 Construção do Projeto  

o Central Fotovoltaica; 

o Instalação e funcionamento de estaleiro; 

o Construção de acessos; 

o Abertura e fecho de valas para instalação de cabos elétricos entre módulos, inversores, 

subestações; 

o Abertura e fecho de vala para a interligação da Subestação; 

o Montagem dos Inversores;  

o Construção dos edifícios (Subestações intercalares, Subestação; 

o Movimentação de terras, depósito temporário de terras e materiais, entre outros; 

o Transporte de materiais diversos para construção e circulação de pesados; 

o Desmatação e arranjo da área; 

o Montagem dos vários equipamentos elétricos da Central Fotovoltaica; 

o Recuperação/integração paisagística das zonas intervencionadas. 
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Salienta-se que, de uma maneira geral, os principais impactes referem-se à utilização de áreas naturais 

e não infraestruturadas, sendo as movimentações de terras reduzidas. 

 Exploração e Manutenção do Projeto 

o Exploração e funcionamento da Central Fotovoltaica, com produção de energia elétrica; 

o Manutenção e reparação de equipamentos e acessos da Central. 

o Regularização da vegetação na envolvente do sistema de produção fotovoltaica (sempre 

que a dimensão da vegetação cause ensombramento). 

Na fase de exploração, verifica-se a manutenção dos impactes ocorridos na fase de construção no que 

se refere à implantação da Central e presença da mesma.  

 Desativação do Projeto: 

o Desmontagem da Central Fotovoltaica; 

o Transporte de equipamentos e materiais; 

o Recuperação paisagística. 

Os impactes ambientais associados à fase de desativação do Projeto consideram-se semelhantes aos 

envolvidos na fase de construção embora, na sua generalidade, menos significativos. De facto, as 

atividades referenciadas como geradoras de impactes ambientais na fase desativação, têm, na sua 

totalidade, um paralelo com a fase de construção, gerando em todos os aspetos, impactes com uma 

significância mais reduzida e em menor número.  

Os impactes associados à desmontagem dos módulos fotovoltaicos são idênticos aos retratados na fase 

de montagem dos mesmos. Nesta fase irão ser gerados resíduos, que através de uma gestão adequada 

não originarão impactes significativos no ambiente. Refira-se que a percentagem de reciclagem dos 

materiais constituintes de um painel fotovoltaico é extremamente elevada, sendo que os próprios 

fabricantes de módulos fotovoltaicos, contribuem desde o início com o balanço econômico do ciclo de 

gestão de resíduos, sendo esse custo normalmente incluído no preço dos painéis para os quais é 

assegurada a completa gestão de fim de vida. 

O transporte de equipamentos e materiais gera, também, impactes semelhantes aos gerados na fase de 

construção. Uma organização adequada dos transportes de materiais e movimentações de máquinas na 

fase de desativação permite inferir que os impactes associados a esta atividade não serão significativos. 
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No que respeita à recuperação paisagística, considera-se que esta trará impactes benéficos no ambiente, 

uma vez que serão repostas as condições originais, observadas, previamente à instalação dos módulos 

fotovoltaicos. 

Assim, considera-se que os impactes gerados na fase de desativação serão semelhantes aos identificados 

na fase de construção embora maioritariamente menos significativos que os observados na primeira fase, 

fundamentalmente ao nível do material vegetal que será necessário desmatar na fase de construção, não 

se verificando esta necessidade na fase de desativação, pelo que na análise efetuada, esta fase não é 

apresentada de forma autónoma. 

5.4 ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO E CONDICIONANTES AO USO DO 

SOLO 

5.4.1 Considerações gerais 

No presente ponto apresenta-se a reavaliação do enquadramento do Projeto da Central Solar 

Fotovoltaica THSiS sobre os Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) e da sobreposição do Projeto com 

as servidões e restrições de utilidade pública. 

Nos subcapítulos que se apresentam em seguida, que abordam o enquadramento do Projeto nos 

Instrumentos de Gestão Territorial (IGT), é demonstrada a compatibilidade do Projeto com o determinado 

para as várias categorias de espaço, definidas nos regimes aplicáveis.   

Como aspetos a salientar, destaca-se o referente ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne 

(POAFS). Verifica-se que existem áreas de uma das propriedades arrendadas para instalação do Projeto 

que são por ele abrangidas (faixa envolvente de largura de 500 m), mas o promotor optou por não 

instalar qualquer infraestrutura dentro dessas áreas e por isso este regime não é diretamente aplicável. 

Contudo, dado que a presença da Central Fotovoltaica interfere com a paisagem da zona envolvente, 

onde se incluem áreas abrangidas pelo POAFS, faz-se no subcapítulo 5.8 uma análise deste aspeto. 

A mesma situação ocorre relativamente à Reserva Agrícola Nacional (RAN). Foi possível desenvolver um 

projeto sem qualquer infraestrutura em áreas afetas ao regime jurídico da RAN. Assumiu-se que as áreas 

de RAN constituem zonas onde não se poderá efetuar qualquer intervenção. Esta situação já tinha sido 

assumida no anterior Projeto apresentado no EIA. 

Outro aspeto relevante é que grande parte da área abrangida pelo projeto está sujeita ao regime 

jurídico da Reserva Ecológica Nacional (REN), especificamente áreas das tipologias “áreas estratégicas de 

proteção e recarga de aquíferos”. Estas situações não constituem uma limitação ao Projeto, sendo que para 
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o efeito é indispensável a implementação das medidas de minimização propostas no EIA, para que não 

sejam comprometidas as funções das áreas em causa tendo em consideração a sua tipologia. Este aspeto 

é desenvolvido com mais detalhe no subcapítulo 5.5. 

5.4.2 Ordenamento do Território 

No presente ponto pretende-se enquadrar o Projeto nos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

relevantes para a área de estudo, nomeadamente no Plano Diretor Municipal de Santiago do Cacém e 

no Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne (POAFS) e avaliar os respetivos impactes ao nível 

das classes de espaço dos respetivos IGT. 

5.4.2.1 PDM de Santiago do Cacém 

Ao nível das classes de espaço do PDM do concelho de Santigo do Cacém, verifica-se que quer o anterior 

Projeto quer o atual inserem-se integralmente na categoria “Espaços Agrícolas ou Florestais”. 

No Quadro 5.2 apresenta-se a afetação das classes de espaço do PDM pelos elementos de projeto 

(tendo em consideração a configuração apresentada no EIA) e no Quadro 5.3 pelos elementos do projeto 

na sua configuração atual (Projeto atual), em resultado das alterações efetuadas ao Projeto inicial. 

Quadro 5.2 - Classes de ordenamento existentes na área estudada para implantação do Projeto 

anterior (Fase EIA) da CSF THSiS e respetivas áreas. 

Classe de ordenamento 
Área existente 

Área afetada na fase 
de construção 

Área afetada na fase 
de exploração  

(ha) % (ha) % (ha) % 

Solo rural - Espaços agrícolas ou 
florestais 

1574,68 99,88% 1026,52 65,18% 535,10 33,98% 

Albufeira 1,94 0,12% - - - - 

Total de classes de ordenamento 1576,62 100 % 1026,52 65,11% 534,10 33,94% 

 

Quadro 5.3 - Classes de ordenamento existentes na área estudada para implantação do Projeto atual 

da CSF THSiS e respetivas áreas. 

Classe de ordenamento 
Área de estudo 

Área afetada na fase 
de construção 

Área afetada na fase 
de exploração  

(ha) % (ha) % (ha) % 

Solo rural - Espaços agrícolas ou 
florestais 

1574,68 99,88% 931,00 59,12% 577,10 36,65% 

Albufeira 1,94 0,12% - - - - 

Total de classes de ordenamento 1576,62 100%  931,00 59,05% 577,10 36,60% 
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Do explanado nos Quadros anteriores verifica-se que tal como no Projeto anterior (fase EIA) também o 

atual Projeto integra solo rural, designadamente, Espaços agrícolas e florestais. 

A afetação desta categoria de espaço do PDM, pelos elementos de projeto, encontra-se dentro da mesma 

ordem de grandeza. 

O estatuto geral de ocupação do solo rural definido no Artigo 27.º do Regulamento do PDM de Santiago 

do Cacém, refere que: 

a) o solo rural não pode ser objeto de ações que diminuam ou destruam as suas potencialidades 

e as vocações correspondentes às categorias de usos dominantes que o compõem, salvo nos termos 

previstos no presente Regulamento e com as exceções decorrentes da lei, quando aplicáveis; 

b) no solo rural é admitida a instalação de infraestruturas, nomeadamente, de saneamento, de 

abastecimento de água, de eletricidade, de gás, de telecomunicações e de produção de energias 

renováveis, tais como parques eólicos e fotovoltaicos, bem como infraestruturas viárias e obras 

hidráulicas. 

Em matéria de edificabilidade, o mesmo Regulamento estabelece no número 3 do Artigo 28.º que as 

edificações para os fins previstos no n.º 1 ficam sujeitas, cumulativamente, às seguintes prescrições de 

ordem geral, ao disposto nos artigos 31.º a 35.º e às disposições específicas de cada categoria de 

espaço: 

a) O abastecimento de água e de eletricidade, a drenagem e tratamento de águas residuais e 

de águas pluviais devem ser desenvolvidos por sistemas autónomos, sendo obrigatória a sua 

ligação às redes públicas, quando estas existam, bem como de ligação à rede viária, a expensas 

do promotor; 

b) Só é permitida a destruição do coberto vegetal na extensão estritamente necessária à 

implantação das construções e respetivos acessos, sendo obrigatório, quando se justifique por 

razões de estética da paisagem, o tratamento paisagístico adequado das suas áreas envolventes, 

a executar de acordo com o projeto a realizar para o efeito, devendo garantir-se ainda, quando 

aplicáveis, as medidas preventivas contra incêndios florestais; 

c) Nos prédios que abrangem simultaneamente áreas da Reserva Agrícola Nacional, Reserva 

Ecológica Nacional ou outras servidões e restrições de utilidade pública, os novos edifícios devem 

situar -se fora das áreas sujeitas a essas servidões ou restrições; 
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d) As novas edificações não podem exceder o número máximo de um piso acima da cota de 

soleira, com exceção dos hotéis rurais, para os quais se admite 2 pisos acima da cota de soleira, 

devendo ser respeitada a morfologia e as características paisagísticas do local; 

e) A altura máxima da fachada é 3,5 m e 6,5 m, consoante de se trate de 1 piso ou 2 pisos;  

f) Nos casos de edificações de apoio às atividades agrícolas, pecuárias, florestais, industriais 

transformadoras e extrativas e outras infraestruturas que, pela sua própria natureza, o 

justifiquem, admite-se uma altura superior, desde que tecnicamente fundamentada a proposta; 

g) Nos espaços florestais, as novas edificações devem ser implantadas com um afastamento 

mínimo de 50 m aos limites do prédio; 

h) Noutros espaços rurais, as novas edificações podem ser implantadas com um afastamento 

mínimo de 15 m aos limites do prédio, desde que seja garantida uma faixa de 50 m sem 

ocupação florestal, nomeadamente, floresta, matos e pastagens espontâneas; 

i) Admite -se que o afastamento mínimo definido na alínea possa ser inferior nas situações em 

que, fisicamente, não seja possível o cumprimento dessa distância e desde que tecnicamente 

fundamentada a proposta. 

Relativamente às questões de edificabilidade, importa esclarecer que se considera que apenas são 

edificações os edifícios de comando da subestação principal e das subestações intercalares. Os restantes 

elementos, nomeadamente os parques de baterias e os pré-fabricados (elementos assentes sobre o 

terreno sem qualquer fundação) onde estão instalados os grupos de inversores e postos de transformação, 

são considerados equipamentos. Ainda assim (mesmo não sendo obrigatório), em torno destes elementos 

foi deixada livre uma faixa de circulação com 4 metros de largura, e será mantida uma FGC de 15 a 

50 m. 

Do anteriormente exposto constata-se que o Projeto demonstrou ser compatível com este Instrumento de 

Gestão Territorial, concluindo-se que, em matéria de usos do solo, existe compatibilidade da pretensão 

com os usos previstos no Regulamento do PDM de Santiago do Cacém para a localização em causa. 

No entanto, o Regulamento do PDM de Santiago do Cacém não fixa restrições de dimensionamento, 

implantação e afastamento desta tipologia de infraestruturas de produção de energia relativamente a 

aglomerados urbanos ou outras áreas de maior sensibilidade. 

Atendendo à grande dimensão do Projeto e proximidade à povoação de Vale de Água e a diversas 

habitações, verifica-se que o mesmo poderá potenciar o despovoamento e reduzir a atratividade da 
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povoação. Este impacte é minimizado com o novo Projeto, nomeadamente a presença de sebes e da 

vegetação a preservar que irá continuar a desenvolver-se na rede de conetividade ecológica e que se 

apresenta no Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística (Anexo 4). 

Por último, importa referir que em termos de linhas de orientação estratégica delineadas no artigo 2.º 

do PDMSC, a Câmara Municipal identificou que o setor das energias renováveis se enquadra nas suas 

linhas estratégicas de desenvolvimento (“Linha estratégica II”), devendo, contudo, ser assegurado que o 

projeto não colida com a “Linha estratégica I - Valorização e Conservação do Património Natural: i. 

Objetivo 1 – Gerir de modo integrado os sistemas naturais”. 

5.4.2.2 Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne 

No zonamento do POAFS cartografado na respetiva Planta de Síntese, constata-se a existência, dentro 

da área de estudo, das seguintes categorias de uso do solo: “Áreas de Montado de Sobro e Azinho” e 

“Áreas florestais e silvo-pastoris”, sendo que, toda essa área inclui-se numa zona considerada “Zona de 

Proteção Máxima”. 

Conforme já referido anteriormente, embora a área de estudo abranja a faixa envolvente da albufeira 

de Fonte Serne de largura de 500 m, área essa sujeita ao regime do POAFS, a mesma foi salvaguardada 

dos elementos de projeto, conforme se apresenta no Desenho 6, no Anexo 5 – Peças Desenhadas. Assim, 

entende-se que em termos de uso do solo, considera-se que está acautelada a compatibilidade com este 

IGT. 

Não obstante, atendendo aos potenciais impactes negativos na utilização turística da albufeira de Fonte 

Serne, o projeto poderá contribuir para desvalorizar as potencialidades de utilização previstas no 

POAFS, designadamente no que se refere aos espaços de utilização turística (“Zona preferencial de 

implantação turística” e “Zona de recreio balnear” cartografados na Planta de Ordenamento). 

De forma a despistar esta situação, foram criadas bacias visuais a partir destes locais que se apresentam 

no Anexo 3 – Paisagem, tendo em consideração a presença da rede de conetividade ecológica proposta 

(PEVIP – Anexo 4). 

Da análise efetuada, e desenvolvida no fator ambiental paisagem (subcapítulo 5.8). 

Importa ainda destacar que para os elementos de projeto não incidirem sobre o POAFS, e também de 

forma a assegurar os acessos existentes de ligação à albufeira, houve a necessidade de aproximar a 

vedação de áreas de povoamento de sobreiros, tendo sido sempre respeitada a área de proteção dos 

sobreiros, e de uma linha de água, mas aproveitando um acesso já existente. 
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Na eventualidade da CA não concordar com o limite da vedação que se apresenta próximo da linha de 

água, o mesmo poderá ser posteriormente aferido em fase de obra. 

5.4.3 Servidões Administrativas e restrições de utilidade pública 

5.4.3.1 Reserva Ecológica Nacional 

De acordo com a Carta de REN a área de estudo incide sobre os seguintes tipos de ecossistemas da REN, 

tal como referido no EIA: 

Áreas de Prevenção de Riscos Naturais: 

• Zonas ameaçadas pelas cheias; 

Áreas Relevantes para a Sustentabilidade do Ciclo Hidrológico Terrestre:  

• Albufeiras que contribuam para a conectividade e coerência ecológica da REN, bem como os 

respetivos leitos, margens e faixas de proteção; 

• Cursos de água e respetivos leitos e margens; e 

• Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos. 

Contudo, os elementos de Projeto só incidem sobre as tipologias Zonas ameaçadas pelas cheias (esta 

apenas durante a fase de construção) e Áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos, à 

semelhança do verificado no Projeto anterior (EIA). 

No Quadro 5.4 apresentam-se a tipologia e áreas de REN existentes na área estudada, para instalação 

da CSF THSiS e a respetiva afetação pelo Projeto (tendo em consideração a configuração apresentada 

no EIA) e no Quadro 5.5 pelos elementos do projeto na sua configuração atual (Projeto atual), em 

resultado das alterações efetuadas ao Projeto inicial. Nos referidos Quadros indica-se também as áreas 

de REN dentro da área de estudo, as respetivas áreas que serão efetivamente afetadas, e a sua 

representatividade dentro da área estudada (para o Projeto atual e anterior). 
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Quadro 5.4 - Sistemas da REN existentes na área estudada para implantação do Projeto da CSF THSiS 

e respetiva afetação (Projeto anterior). 

Sistemas da REN 

Área estudada para implantação da CSF THSiS 

Área de REN 
existente 

Área afetada na fase 
de construção 

Área afetada na fase 
de exploração  

(ha) % (ha) % (ha) % 

Zonas ameaçadas pelas cheias 30,64 2,39 0,72 2,35 0,18 0,58% 

Albufeiras que contribuam para a 
conectividade e coerência 
ecológica da REN, bem como os 
respetivos leitos, margens e faixas 
de proteção 

20,94 1,64 - - - - 

Cursos de água e respetivos leitos 
e margens 

29,08 2,27 - - - - 

Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos 

1199,70 93,70 827,83 69,00% 437,45 36,46% 

Total de área de REN 1280,36 100,00% 828,55 71,55% 437,63 37,04% 

 

Quadro 5.5 - Sistemas da REN existentes na área estudada para implantação do Projeto da CSF THSiS 

e respetiva afetação (Projeto atual). 

Sistemas da REN 

Área estudada para implantação da CSF THSiS 

Área de REN 
existente 

Área afetada na fase 
de construção 

Área afetada na fase 
de exploração  

(ha) % (ha) % (ha) % 

Zonas ameaçadas pelas cheias 30,64 2,39 0,35 0,03% - - 

Albufeiras que contribuam para a 
conectividade e coerência 
ecológica da REN, bem como os 
respetivos leitos, margens e faixas 
de proteção 

20,94 1,64 - - - - 

Cursos de água e respetivos leitos 
e margens 

29,08 2,27 - - - - 

Áreas estratégicas de proteção e 
recarga de aquíferos 

1199,70 93,70 761,67 59,49% 436,02 37,18% 

Total de área de REN 1280,36 100,00% 762,02 59,52% 436,02 37,18% 

 

Da análise efetuada aos Quadros anteriores, verifica-se que com a atual configuração, durante a fase 

de exploração, deixa de haver afetação das Zonas ameaçadas pelas cheias, o que se traduz num aspeto 

positivo da nova configuração. 
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Apresenta-se no Quadro seguinte a afetação de sistemas da REN existentes na área estudada para 

implantação do Projeto da CSF THSiS pelos elementos de projeto (configuração atual e anterior). 

Quadro 5.6 – Afetação da REN pelos elementos do projeto na fase de construção do Projeto da CSF 

THSiS (Projeto atual e anterior). 

Elementos de projeto 

Solos de REN – Projeto anterior (Fase EIA) Solos de REN – Projeto atual 

Áreas 
estratégicas 

de proteção e 
recarga de 
aquíferos 

Margens dos 
cursos de 

água 

Total 
(ha) 

Áreas 
estratégicas 

de proteção e 
recarga de 
aquíferos 

Margens dos 
cursos de 

água 

Total 
(ha) 

Acesso interno 32,66 0,51 33,02 32,96 - 32,96 

Baterias 1,68 - 1,68 - - - 

Inversores e Postos 
Transformação 

2,51 - 
2,51 

2,66 - 2,66 

Limite de vedação 6,45 0,15 6,6 3,47 - 3,47 

Painéis fotovoltaicos 777,15 - 777,15 694,87 - 694,87 

Subestação grande 2,77 - 2,77 3,52 - 3,52 

Subestação intermédia 0,66 - 0,66 2,86 - 2,86 

Valas de cabos 4,64 0,06 4,7 22,27 - 22,27 

TOTAL 828,55 0,72 829,09 762,61 - 762,61 

 

Da análise efetuada verifica-se que a afetação da REN encontra-se ligeiramente inferior ao verificado 

na anterior configuração durante a fase de obra. Com o presente Projeto afeta-se fundamentalmente a 

tipologia REN “áreas estratégicas de proteção e recarga de aquíferos”, verificando-se que com o Projeto 

atual a afetação das margens dos cursos de água restringe-se apenas a algumas áreas durante a fase 

de construção. 

5.4.3.2 Perigosidade de incêndio 

Salienta-se que o atual Projeto, à semelhança do anterior, respeita as áreas non aedificandi para zonas 

de elevada e muito elevada perigosidade, relativas à construção de edifícios técnicos, nomeadamente 

subestações. 
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5.5 RECURSOS HÍDRICOS 

5.5.1 Considerações gerais 

No presente ponto apresenta-se a reavaliação dos impactes sobre os recursos hídricos, após reformulação 

do Projeto da Central Solar Fotovoltaica THSiS. 

De um modo geral, os impactes já identificados no EIA para os recursos hídricos mantêm-se, quer na fase 

de construção, quer na fase de exploração e desativação do Projeto. 

Os impactes no sistema hidrogeológico estão fundamentalmente relacionados com a compactação de 

terrenos, redução da área de infiltração, com a eventualidade de contaminação devido a derrames 

acidentais de substâncias poluentes e de roturas nos sistemas de saneamento (águas e resíduos) e dos 

tanques de retenção de óleos dos transformadores nos postos de transformação e subestação, assim com 

na intersecção, pouco provável, do nível freático. 

Tendo em conta a tipologia do projeto, gerador de poucas substâncias poluentes, associado à natureza 

das intervenções, não obstante a grande dimensão da área a intervencionar, não são esperados impactes 

significativos no meio hidrogeológico, que apresenta vulnerabilidade média a alta na maior parte da 

área da Central Fotovoltaica (área correspondente à cobertura porosa plio-plistocénica de cascalheiras 

e areias de planalto) e média (na área correspondente aos afloramentos miocénicos - grés, calcários e 

argilas). 

Ao nível dos recursos hídricos superficiais, os principais impactes dizem respeito à compactação do terreno, 

ao risco de erosão e de arrastamento de material sólido, sobretudo para a ribeira de Vale Diogo e 

albufeira de Fonte Serne. 

Verifica-se que ao longo do tempo foram ignorados vários troços de linhas de água (integrados 

atualmente na tipologia “leitos e margens dos cursos de água”) mediante plantação de eucalipto de 

forma indistinta. 

5.5.2 Recursos hídricos subterrâneos 

5.5.2.1 Fase de construção 

Na fase de construção, a movimentação de veículos e maquinaria provocará a compactação dos terrenos, 

modificando as condições naturais de infiltração, com notável redução da infiltração das águas, quer seja 

pela redução da porosidade dos terrenos, em consequência da compactação, quer seja pela diminuição 
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da área de infiltração, provocará nesses locais uma redução localizada da recarga do sistema 

hidrogeológico onde se insere a área de estudo.  

A presença dos acessos em tout-venant ou outro material adequado, e os próprios locais dos módulos 

solares, os inversores, os postos de transformação, as subestações intercalares e a subestação principal 

que compõem o Projeto (que permanecem na fase de exploração) diminuem a área de infiltração gradual 

das águas da precipitação. 

A redução da infiltração das águas, quer seja pela redução da porosidade dos terrenos, em consequência 

da compactação, quer seja pela diminuição da área de infiltração, provocará nesses locais uma redução 

localizada da recarga do sistema hidrogeológico onde se insere a área de estudo. 

Considera-se um impacte negativo, de reduzida magnitude, pouco significativo, reversível nas áreas que 

não serão ocupadas após descompactação dos terrenos e de âmbito local, por não se prever que o 

sistema hidrogeológico seja globalmente afetado. 

À semelhança do verificado para a anterior configuração do Projeto, não é expectável com o novo 

Projeto a afetação das captações de água subterrânea para abastecimento público identificadas (a 

cerca de 800 m de distância do limite noroeste), em Vale de Água, que se localizam numa área onde 

não serão instalados quaisquer componentes do projeto, e onde não serão realizadas quaisquer ações 

na sua proximidade. 

Refira-se que existem poços no interior da área de estudo, mas de acordo com os elementos do Projeto, 

e à semelhança do verificado no Projeto anterior, não se verificará a afetação destes poços pelas 

infraestruturas da Central, prevendo-se que os poços inseridos na área da Central possam ser 

aproveitados para pequenas necessidades, nomeadamente para abastecimento das operações de 

manutenção (lavagem de painéis). 

Com adoção das medidas adequadas, os impactes serão improváveis, pouco significativos e de 

magnitude reduzida. 

Com a instalação de sanitários portáteis com um reservatório de águas residuais sem ligação que serão 

esvaziados regularmente por empresa especializada ao longo da execução dos trabalhos, não se espera 

que possam ocorrer contaminações das águas subterrâneas. 

Durante o transporte e manuseamento de óleos e combustíveis entre o estaleiro e os locais de construção 

e de instalação da Central Fotovoltaica poderão ocorrer derrames acidentais, com risco de provocar a 

deterioração da qualidade das águas subterrâneas. 
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Considera-se esta eventual ocorrência um impacte negativo, no entanto pouco provável, dependendo a 

magnitude da quantidade e natureza das substâncias envolvidas no derrame, temporário e reversível, 

significativo se contaminar o sistema aquífero, que apresenta vulnerabilidade a poluição alta e media; 

uma eventual ocorrência seria imediatamente contida de acordo com as medidas e cuidados a considerar 

em fase de obra evitando-se assim a propagação em profundidade. 

Do anteriormente referido, considera-se que os impactes nas águas subterrâneas, à semelhança da 

configuração do Projeto anterior, são pouco significativos, dado que a recarga não é afetada e não se 

preveem contaminações da água, com exceção daquelas que poderão decorrer de derrames acidentais. 

5.5.2.2 Fase de exploração 

A impermeabilização do terreno mantém-se igualmente em áreas associadas aos edifícios da Central 

Fotovoltaica (inversores, postos de transformação e subestações) e aos pavimentos das vias (embora numa 

área um pouco mais reduzida do que a área afetada na fase de construção dado que não abrange as 

áreas, entretanto, descompactadas); considera-se um impacte negativo, pouco significativo, de reduzida 

magnitude, certo, permanente, não se considerando que possa afetar a recarga global do sistema 

aquífero. 

Em relação às áreas impermeabilizadas, os impactes são negativos, pouco significativos após o 

crescimento da vegetação da restante área, certo, de âmbito local, de magnitude reduzida. 

Embora a área sob os módulos solares/painéis seja recuperada após conclusão das obras com 

regeneração da vegetação, existirá uma alteração no padrão de infiltração de água no solo na área 

sob os painéis que ficará protegida da incidência direta da precipitação; a escorrência da água da 

chuva na superfície dos painéis concentrará a chegada dessa água ao solo e a partir daí infiltra-se no 

terreno, regenerado com vegetação. 

Admite-se que numa fase inicial o escoamento se processe de modo mais acelerado, dificultando a 

infiltração, mas após um ano ou dois a infiltração da água que escorre na superfície dos módulos 

solares/painéis infiltrasse totalmente, restabelecendo a infiltração lenta da água no solo; considera-se 

que o impacte negativo da redução temporária da capacidade de infiltração, atendendo também à 

predominância de solos arenosos, será pouco significativo, certo, temporário e de âmbito local, não se 

prevendo que possa afetar globalmente o sistema hidrogeológico. 

Durante a fase de exploração existirão sanitários químicos em que os efluentes domésticos serão 

canalizados para um reservatório estanque. Estes depósitos serão de material de alta resistência e 
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insensibilidade à corrosão. As operações de manutenção necessárias resumem-se à remoção periódica 

do efluente acumulado, por uma empresa especializada. 

Uma eventual deficiência de funcionamento dos referidos sistemas de drenagem de águas residuais dos 

equipamentos instalados na subestação, nomeadamente deficiências de impermeabilização, rotura das 

condutas de drenagem ou, ainda, em caso de acidente, poderá provocar a contaminação do solo 

subjacente e consequentemente o sistema hidrogeológico, o que corresponderia a um impacte negativo, 

muito pouco provável, cuja magnitude será sempre reduzida e dependerá da importância e dimensão 

da ocorrência. 

As operações de lavagem dos módulos solares/painéis, que ocorrerá uma a duas vezes por ano, conforme 

a necessidade, utilizarão cerca de 0,5 l por módulo, não sendo suscetíveis de contaminar as águas 

subterrâneas tendo em conta que o processo de lavagem não utilizará detergentes ou outros produtos 

químicos.  

À semelhança do referido na fase de construção, não se prevê que as captações de água subterrânea 

para abastecimento público identificadas a cerca de 800 m do limite noroeste do Parque, em Vale de 

Água, não se prevê que a fase de exploração da Central interfira com as referidas captações.  

5.5.2.3 Fase de desativação 

As ações de desativação da Central Fotovoltaica com remoção de todos os equipamentos instalados e 

naturalização dos terrenos, determinará impactes semelhantes aos identificados na fase de construção, 

envolvendo ações de movimentação de terras e de resíduos de demolição. Neste cenário é possível 

devolver ao local as características de infiltração atuais, sendo necessário proceder à descompactação 

de toda a área intervencionada, o que se revela positivo. 

5.5.3 Recursos hídricos superficiais 

5.5.3.1 Fase de construção 

A desmatação e desflorestação nos sectores fotovoltaicos, potencia, o risco de erosão hídrica e o aumento 

do transporte sólido na drenagem do terreno.  

A fase de construção fará aumentar o caudal de ponta de cheia, e consequentemente a erosão no terreno, 

arrastando sedimentos, aumentado a perda de solo. Cargas elevadas de material sólido, caso ocorra 

precipitação, provocam a colmatação dos leitos de cheia e a obstrução de passagens e estrangulamentos 

naturais ou artificiais das linhas de água.  
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Atendendo ao regime de escoamento efémero das linhas de água e ao relevo plano, considera-se que 

este impacte negativo seja pouco significativo, de âmbito local, de magnitude reduzida, provável, 

imediato, temporário e reversível com a regeneração da vegetação espontânea entre as mesas. 

O barranco de Benatelar, que atravessa a área de estudo no sentido poente-nascente, é o curso de água 

com maior expressão morfológica. A proximidade de um dos setores fotovoltaicos ao braço do barranco 

de Benatelar, da Albufeira de Fonte Serne, pode aumentar a importância deste impacte para 

significativo, caso não sejam cumpridas as medidas de minimização preconizadas.  

A restante rede hidrográfica na área da Central é essencialmente composta por linhas de água de regime 

torrencial, representada por valas ou sulcos de drenagem, com pouca ou nenhuma expressão no terreno. 

O presente Projeto, à semelhança do Projeto anterior, respeita o Plano de Ordenamento de Albufeira 

de Águas Públicas da albufeira de Fonte Serne excluindo a execução de ações no plano de água e na 

zona terrestre envolvente de proteção numa faixa de 500 m de largura. 

Em projetos desta natureza, o transporte de painéis e estruturas de fixação é efetuado, até aos pontos 

de armazenamento de mercadorias, por veículos pesados. Daí, é transportado para a área de instalação 

do sistema produtivo (área dos painéis fotovoltaicos) em viaturas comerciais de tração total, com pequena 

e média dimensão, não existindo a compactação do solo determinada por camiões de grande dimensão. 

Considera-se este impacte nas linhas de escorrência, negativo, de magnitude reduzida, local, provável, 

temporário, reversível, e pouco significativo. 

A contaminação dos recursos hídricos superficiais, com eventuais derrames de óleos ou outras substâncias 

poluentes, ou pelo seu armazenamento inadequado, no caso de ocorrer, será em pequena escala. Este 

impacte é negativo, magnitude reduzida, temporário, improvável, local, minimizável, e pouco significativo. 

Refira-se que a implantação dos módulos teve em linha de conta uma faixa non aedificandi das linhas de 

água. Numa primeira fase (EIA) foram definidas áreas de proteção para as linhas de água de 3ª. ordem 

(mais importantes) foram definidas faixas de proteção com largura de 10 m a partir do leito, para as 

linhas de água de 2.ª ordem (menos importantes do que as primeiras) foram definidas faixas de 5 m de 

proteção, para as restantes, de 1.ª ordem, de escoamento efémero, foram definidas faixas de proteção 

de 2,5 m. Posteriormente estas áreas foram alargadas, tendo em atenção o leito de cheia, integrando-

se com outras áreas consideradas de elevado valor conservacionista, de forma a criar uma rede de 

conetividade ecológica. 
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Apesar do Projeto ter evitado sempre que possível a afetação destas áreas, haverá a necessidade de 

cruzar algumas linhas de água pela construção dos acessos, abertura das valas de cabos e vedação, 

conforme se pode observar na Planta Síntese de Condicionantes (vd. , no Anexo 5 - Peças Desenhadas). 

Para estas situações está prevista a criação de passagens hidráulicas (conforme referido no subapítulo 

4.4.8), de forma a permitir o natural escoamento das linhas de água. 

Para o efeito, deverá ser requerido o Título de Utilização dos Recursos Hídricos (TURH), nos termos e 

condições previstos na Lei da Água (Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de Utilizações 

dos Recursos Hídricos (Decreto-Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio). 

Os impactes das ações descritas podem ser facilmente minimizados se forem aplicadas as medidas de 

minimização preconizadas e as regras de boas práticas ambientais na gestão da fase de construção e 

instalação do Projeto. No caso de não serem aplicadas as medidas de minimização, estas ações poderão 

contribuir para a degradação dos recursos hídricos superficiais. 

No que diz respeito à REN, refira-se que a área de estudo, localizada numa zona de relevo suave, não 

apresenta áreas com risco de erosão hídrica, mas apresenta algumas áreas identificadas na REN como 

zonas ameaçadas pelas cheias. Estas são afetadas, embora marginalmente pelos elementos de Projeto, 

durante a fase de obra sendo a sua quantificação a seguinte (projeto atual e projeto anterior): 

Quadro 5.7 – Zonas ameaçadas pelas cheias afetadas pelo Projeto durante a fase de construção. 

Zonas ameaçadas pelas 
cheias 

Projeto anterior (Fase 
EIA) 

Projeto atual 

Área (ha) Área (ha) 

Painéis - 0,24 

Acessos 0,54 - 

Vedação 0,16 0,11 

Valas de cabos 0,02 - 

TOTAL GERAL 0,72 0,35 

 

Da análise do referido Quadro verifica-se que afetação de Zonas ameaçadas pelas cheias é diminuta e 

apenas ocorre durante a fase de construção. 

A Central Fotovoltaica fará aumentar o caudal de ponta de cheia, o que poderá potenciar as zonas 

ameaçadas pelas cheias. Dado a declividade baixa e a natureza dos materiais mais permeáveis (rochas 

sedimentares), não é previsível que esse aumento seja significativo. Considera-se este impacte negativo, 
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pouco significativo, de magnitude reduzida, pouco provável, imediato, temporário, reversível e de âmbito 

local. 

5.5.3.2 Fase de exploração 

Na fase de exploração não estão previstos consumos significativos de água. Com a alteração do Projeto 

mantém-se o consumo de água estimado para cada lavagem que é de aproximadamente 0,5 l por 

módulo, sendo necessário uma a duas lavagens por ano, o que se considera pouco significativo em termos 

de consumo, de magnitude reduzida, âmbito local, certo, temporário e reversível. O excedente da 

lavagem dos painéis escorrerá na direção da vegetação natural nas entrelinhas das mesas. 

Tal como referido para a fase de construção, a área de estudo, localizada numa zona de relevo suave, 

não apresenta áreas com risco de erosão hídrica, mas apresenta algumas áreas identificadas na REN, 

como zonas ameaçadas pelas cheias.  

Em relação à qualidade da água, os potenciais impactes encontram-se relacionados com eventuais 

situações de acidente na manutenção e reparação dos equipamentos, que poderão provocar situações 

de contaminação passiveis de atingir os recursos hídricos. Porém, caso se verifique a aplicação correta 

das medidas de minimização propostas, as ações decorrentes da fase de exploração não afetarão a 

qualidade da água. Este impacte é considerado improvável, pouco significativo, incerto, de magnitude 

reduzida, de âmbito local, temporário, reversível e minimizável. 

A presença dos painéis contribui para que ocorra concentração das águas pluviais nas entrelinhas das 

mesas que ficam a descoberto, o que favorece a ocorrência de um escoamento superficial mais 

concentrado, potenciando o aumento da velocidade de escoamento e erosão hídrica. Contudo, o domínio 

de materiais mais permeáveis (areias) e a regeneração da vegetação espontânea, minimiza este impacte. 

Salienta-se que as áreas identificadas como “zona ameaçada pelas cheias” foram respeitadas ao nível 

de Projeto.  

Em relação à área impermeabilizada pelas subestações, inversores e alguns caminhos, esta corresponde 

a 0,5% do total da área vedada da Central Fotovoltaica, o que se considera um impacte pouco 

significativo. 

Como a conceção de alguns acessos aos inversores, subestações e parque de baterias, dentro da Central 

Fotovoltaica será em tout-venant ou outro material adequado, o escoamento superficial tenderá a 

aumentar, levando, também, à redução da infiltração. É um impacte negativo, pouco significativo após o 

crescimento da vegetação da restante área, certo, de âmbito local, de magnitude reduzida. 
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Relativamente às áreas de REN classificadas como “Áreas estratégicas de proteção e recarga de 

aquíferos”, na fase de exploração os impactes identificados podem ser minimizados com a regeneração 

da vegetação ou com plantações de material vegetal autóctone em áreas não intervencionadas, 

promovendo-se a diminuição do escoamento superficial e a infiltração da água no substrato. 

Será de salientar que o projeto não prevê intervenções nas áreas sob jurisdição do Plano de 

Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne. 

5.5.3.3 Fase de desativação 

Tal como referido para os recursos hídricos subterrâneos, os impactes associados à desativação da 

Central apresentam as mesmas características dos impactes referidos para a fase de construção, embora 

de menor magnitude e significância, não sendo assim esperados impactes significativos nesta fase. 

Verifica-se, nesta fase, com a eliminação das estruturas da Central que impermeabilizam o terreno e a 

renaturalização do mesmo, o que contribuirá para a reposição das condições naturais de infiltração, o 

que se revela um impacte positivo. 

5.6 USO E OCUPAÇÃO DO SOLO 

5.6.1 Considerações gerais  

No presente ponto apresenta-se a reavaliação dos impactes sobre o uso e ocupação do solo, após 

reformulação do Projeto da Central Solar Fotovoltaica THSiS. 

A área de estudo e envolvente próxima da CSF THSiS trata-se de uma zona marcadamente rural. 

Destacam-se os povoamentos florestais, sobretudo de eucalipto, que correspondem a 78,9% da área de 

estudo, mas também de pinheiro-manso, de pinheiro-bravo e de povoamentos de sobreiro. O pomar é 

pouco representativo na área de estudo e as culturas arvenses, com destino à produção de cereais, são 

também pouco representativas. Os povoamentos de sobreiro apresentam reduzida cobertura e a 

vegetação ribeirinha cinge-se às margens de pequenos cursos de água existentes na área de estudo, 

ocorrendo ainda, em torno dos regolfos de pequenos reservatórios de água. 

Na classe de áreas artificializadas estão incluídas as áreas urbanas, a estrada nacional EN390 e a 

estrada municipal EM555, os caminhos municipais (alguns de terra batida), os aceiros, áreas da albufeira 

de Fonte Serne, os reservatórios de água e a faixa de gestão de combustível (corredor de linha elétrica 

que atravessa a área da Central). 
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Verifica-se a proximidade do Projeto a algumas habitações dispersas e ao aglomerado populacional 

Vale de Água. 

Importa neste ponto proceder a uma reavaliação dos impactes do Projeto atual da CSF THSiS sobre o 

uso e ocupação do solo, identificando as melhorias resultantes da nova configuração do layout do Projeto 

que permite em grande parte minimizar os impactes identificados, sobretudo na fase de exploração.  

Os principais impactes na ocupação do solo resultam principalmente da substituição do atual uso do solo 

(fundamentalmente eucalipto) pelos elementos constituintes da CSF THSiS. 

Dada a grande dimensão da Central em análise, haverá certamente uma alteração significativa dos 

atuais usos do solo imposta pela sua presença, nomeadamente a artificialização inerente a esta tipologia 

de projeto. 

Importa referir que as medidas de minimização propostas no Capítulo 6 e o Plano de Estrutura Verde e 

de Integração Paisagística no Anexo 4 irão contribuir para uma redução da afetação destas áreas e 

consequentemente para uma redução da significância e magnitude dos impactes negativos identificados.  

Refira-se ainda que foi tido o especial cuidado de não afetar os exemplares de sobreiro presentes na 

área da Central (indivíduos isolados ou constituindo povoamentos), assim como a vegetação ribeirinha 

existente, as culturas arvenses, o pomar, as áreas de RAN e as áreas de proteção da albufeira de Fonte 

Serne. 

Estas áreas foram interligadas, tendo-se ligado também a outras que pela sua proximidade permitem 

manter uma continuidade ecológica, sobretudo entre as áreas de preservação de ecossistemas ribeirinhos 

e de sobreiros ou de povoamentos de sobreiros. 

5.6.2 Fase de construção 

A construção dos diferentes elementos de projeto (painéis fotovoltaicos, postos de transformação, acessos, 

valas de cabos, estaleiro, vedação, subestações), determinará uma transformação na atual ocupação do 

solo.  

Estas ações, pelo facto de determinarem um uso exclusivo para a produção de energia elétrica, impedem 

o desenvolvimento da sua atual utilização (exploração maioritariamente florestal), o que se traduz num 

impacte negativo, embora pouco significativo uma vez que a grande maioria cinge-se apenas à afetação 

da exploração de eucalipto.  
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De forma a avaliar os impactes do Projeto na ocupação do solo e comparar com o anterior Projeto, 

apresenta-se no Quadro 5.8 e no Quadro 5.9 a sua afetação por tipo de intervenção, para o projeto 

anterior (EIA) e para a nova configuração do Projeto. 

Da análise dos referidos Quadros, é possível concluir que a implementação da CSF THSiS conduzirá à 

afetação de uma área total de cerca de 928,89 ha (versus1026,52 ha referente ao Projeto anterior) o 

que corresponde a cerca de 58,91% (versus 65 % do Projeto anterior) do total da área de estudo da 

Central Fotovoltaica. As intervenções irão afetar fundamentalmente as áreas de Povoamento florestal de 

eucalipto, à semelhança do verificado no anterior Projeto, com uma afetação de cerca de 912,19 ha 

(versus 983,65 ha do Projeto anterior), a que corresponde a 97,97 % (versus 95,82% do Projeto anterior) 

do total das áreas a intervencionar. 

Verifica-se assim que a afetação de áreas de eucalipto encontra-se dentro da mesma área de grandeza 

comparando as duas configurações de Projeto. 

Relativamente aos povoamentos de sobreiros e vegetação ribeirinha, esta afetação apenas se verifica 

muito pontualmente com a implantação da vedação em alguns setores desta classe de espaço, sobretudo 

na fase de construção. 

Importa salientar que a afetação de culturas arvenses é no presente caso muito marginal, não havendo 

afetação de pomar na nova configuração do Projeto. 

Procede-se de seguida a uma reavaliação de impactes na ocupação do solo, tendo por base as principais 

atividades que ocorrem nesta fase e que pela sua natureza são suscetíveis de causar alteração na 

ocupação do solo e que são as seguintes:  

 Desmatação e desarborização para a implantação dos painéis fotovoltaicos (estruturas de 

assento das mesas que suportam os painéis fotovoltaicos) 

Estas afetações ocorrem sobretudo com a implantação das mesas (painéis fotovoltaicos), havendo 

neste caso a necessidade de intervir em cerca de 830,88 ha de Povoamento de eucaliptos. Será 

também necessário ocupar cerca de 10,74 ha de caminhos existentes. Este tipo de alteração na 

ocupação do solo traduz-se num impacte negativo, direto, de magnitude elevada, pouco significativo 

(dada o tipo ocupação afetada), permanente, irreversível, imediato e de âmbito local. 

 Acessos, abertura/fecho de valas para cabos ligação   

Para a construção/beneficiação dos acessos, constata-se que será intervencionada uma área 

fundamentalmente de Povoamento de eucaliptos (cerca de 39,33 ha). Será também necessário 
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ocupar cerca de 0,94 ha de caminhos existentes e muito marginalmente vegetação ribeirinha. Este 

tipo de alteração na ocupação do solo se traduz num impacte negativo, direto, de reduzida 

magnitude, pouco significativo, permanente, irreversível, imediato e de âmbito local. 

Será necessário proceder à abertura de valas para a instalação dos cabos elétricos de interligação. 

De forma geral, uma vez que as valas serão preenchidas e recuperadas no final da instalação dos 

cabos, existirá uma afetação de carácter temporário no coberto vegetal, prevendo-se que a 

vegetação herbácea e arbustiva recupere rapidamente. As afetações são fundamentalmente ao nível 

do Povoamento de eucaliptos (cerca de 27,07 ha). Considera-se que estas afetações gerem um 

impacte negativo, direto, de magnitude e significado reduzido, temporário, reversível e de âmbito 

local.  

 Inversores, Postos de Transformação e Vedação 

Refere-se que a construção dos inversores, postos de transformação e vedação se traduz numa 

perturbação de ordem local e que decorre fundamentalmente sobre Povoamentos de eucaliptos 

(cerca de 3,25 ha). No caso da vedação verifica-se que também haverá a necessidade de afetar 

cerca de 0,01 ha de área de Povoamento de sobreiro, tendo-se evitado a afetação de sobreiros. A 

área de trabalho destinada à colocação da vedação incide também sobre pequenas áreas de 

Vegetação ribeirinha, igualmente sem expressão (0,07 ha). Estas alterações, que não traduzem 

afetações em sobreiros, são consideradas de significância e magnitude reduzida, uma vez que só 

implica afetações pontuais de áreas sensíveis, originando assim, um impacte negativo, direto, de 

reduzida magnitude, pouco significativo, permanente, irreversível, imediato e de âmbito local. 

 Subestações intercalares e parques de baterias 

Estas afetações ocorrem sobretudo ao nível dos Povoamento de eucaliptos, com uma afetação de 

2,76 ha. Este tipo de alteração na ocupação do solo traduz-se num impacte negativo, direto, de 

magnitude reduzida, pouco significativo, permanente, irreversível, imediato e de âmbito 

local.Destaca-se que houve preocupação em reduzir a área e afetação causada pelo parque de 

baterias, optando-se por um sistema descentralizado, onde se contempla a instalação de baterias em 

cada um dos recintos das subestações intercalares. 

Subestação concentradora 150/400 kV 

O Projeto contempla ainda a construção de uma subestação. Esta intervenção irá afetar Povoamento 

de eucaliptos (3,60 ha). Este impacte considera-se negativo, direto, de magnitude reduzida, pouco 

significativo, permanente, irreversível e de âmbito local. 
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 Movimentação de terras e de máquinas e depósito temporário de terras e materiais 

A circulação da maquinaria e movimentação de terras necessária à obra podem originar danos na 

ocupação do solo, sendo o pior cenário a destruição desnecessária da vegetação. Esta potencial 

afetação far-se-á sentir nas classes de ocupação do solo atravessadas pelos caminhos de acesso às 

obras, não sendo de esperar que venha a assumir um elevado significado. Relativamente ao depósito 

temporário de terras e materiais, também não se prevê que o impacte resultante seja significativo na 

medida em que serão escolhidos os locais mais apropriados. Refira-se a este nível que se prevê que 

a localização dos estaleiros incida apenas sobre a classe Povoamento de eucaliptos (cerca de 2,11 

ha). Assim, o impacte resultante destas duas ações apesar de negativo, direto e imediato será de 

magnitude reduzida, pouco significativo, temporário, reversível e de âmbito local.  

Importa referir que todos os elementos de projeto foram desenhados de forma a não intervir com 

povoamentos de sobreiros, sobreiros isolados e vegetação ribeirinha, fazendo estas três premissas parte 

das medidas assumidas para a conceção geral do Projeto. 

De um modo geral, se houver uma correta aplicação das medidas propostas para as áreas consideradas 

mais sensíveis, haverá uma redução das afetações e simultaneamente uma redução da significância e da 

magnitude dos impactes identificados no uso e na ocupação do solo. 

Da análise explanada, verifica-se que o atual Projeto, embora necessite de uma elevada desflorestação 

de eucalipto, afeta de forma menos significativa áreas agrícolas e afeta muito marginalmente áreas 

naturais. 
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Quadro 5.8 - Afetações da ocupação do solo na área de implantação da Central Fotovoltaica (Projeto anterior). 

Classe de 
ocupação do 

solo 

Acessos 
Vala de 

cabos 

Zona fotovoltaica 

(módulos e espaço 

entre filas) 

Inversores/Postos 

de Transformação 
Vedação 

Subestações 

intercalares 

Subestação 

concentradora 

Parque de 

baterias 
Estaleiro Total geral % total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

  

Áreas agrícolas 

Culturas arvenses 0,29 0,69 0,00 0,04 4,11 0,43 - - 0,07 0,65 - - - - - - - - 4,46 0,43 

Pomar 0,02 0,04 - - 0,04 0,00 - - 0,00 0,01 - - - - - - - - 0,06 0,01 

Áreas florestais 

Povoamento de 
eucaliptos 

26,89 64,80 4,45 85,79 936,11 97,69 3,02 99,27 4,67 46,58 0,72 98,74 3,35 99,84 2,33 99,73 2,11 100 983,65 95,82 

Povoamento de 
pinheiro-manso 

0,06 0,15 - - 1,63 0,17 - - 0,05 0,46 - - - - - - - - 1,74 0,17 

Povoamentos 
mistos (pinheiro-
bravo com 
sobreiro) 

- - - - 0,85 0,09 - - 0,01 0,13 - - - - - - - - 0,86 0,08 

Povoamentos 
mistos (pinheiro-
manso com 
sobreiro) 

0,09 0,23 - - 0,85 0,09 - - - - - - - - - - - - 0,95 0,09 

  



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

158 

T03021_01_v0 

Classe de ocupação do 
solo 

Acessos Vala de cabos 

Zona fotovoltaica 

(módulos e espaço 
entre filas) 

Inversores Vedação 
Subestações 
intercalares 

Subestação 
concentradora 

Parque de 
baterias 

Estaleiro 
Total 
geral 

% total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Áreas naturais 

Montado 0,77 1,85 0,24 4,59 3,50 0,37 - - 1,75 17,45 - - 0,01 0,16 0,01 0,27 - - 6,27 0,61 

Vegetação ribeirinha 0,25 0,61 0,04 0,81 0,73 0,08 - - 0,09 0,91 - - - - - - - - 1,11 0,11 

Áreas artificializadas 

Caminhos de terra batida 12,37 29,80 0,29 5,53 5,60 0,58 0,02 0,65 2,78 27,78 0,01 1,26 - - - - - - 21,06 2,05 

Aceiro 0,52 1,26 0,03 0,60 1,94 0,20 - - 0,49 4,89 - - - - - - - - 2,99 0,29 

Faixa de gestão de combustível 0,16 0,38 0,14 2,64 2,75 0,29 0,00 0,09 0,01 0,14 - - - - - - - - 3,06 0,30 

Urbano 0,06 0,14 - - 0,13 0,01 - - 0,00 0,03 - - - - - - - - 0,19 0,02 

Reservatório de água 0,02 0,04 - - - - - - 0,00 0,04 - - - - - - - - 0,02 0,00 

Estrada 0,00 0,01 - - - - - - 0,09 0,93 - - - - - - - - 0,10 0,01 

Total Geral 41,50 100 5,19 100 958,24 100 3,04 100 10,01 100 0,73 100 3,36 100 2,34 100 2,11 100 1026,52 100,00 
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Quadro 5.9 - Afetações da ocupação do solo na área de implantação da Central Fotovoltaica (Projeto atual). 

Classe de ocupação do solo 

Acessos Vala de cabos 

Zona 

fotovoltaica(módulos 

e espaço entre filas) 

Inversores/Postos 

de 

Transformação 

Vedação 
Subestações 

intercalares 

Subestação 

concentradora 
Estaleiro 

Total 
geral 

% total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % 

Áreas agrícolas 

Culturas arvenses 0,02 0,05   0,00 0,83 0,10    0,04 0,89   0,00   0,00   0,89 0,10 

Pomar                    

Áreas florestais 

Povoamento de eucaliptos 39,33 96,40 27,07 94,24 830,88 98,25 3,25 99,26 3,11 78,02 2,76 99,11 3,60 100,00 2,11 100,00 912,12 97,97 

Povoamento de pinheiro-manso 0,04 0,10 0,01 0,04 1,16 0,14             1,21 0,13 

Povoamentos mistos (pinheiro-
bravo com sobreiro) 

     0,73 0,09    0,04 0,91        0,77 0,08 

Povoamentos mistos (pinheiro-
manso com sobreiro) 

     0,47 0,06             0,47 0,05 
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Classe de ocupação do 
solo 

Acessos Vala de cabos 

Zona fotovoltaica 

(módulos e espaço 
entre filas) 

Inversores/Postos 
de 

Transformação 
Vedação 

Subestações 
intercalares 

Subestação 
concentradora 

Estaleiro 
Total 
geral 

% total 

ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha % ha% % 

Áreas naturais 

Povoamento de sobreiros            0,01 0,31        0,01 0,00 

Vegetação ribeirinha 0,13 0,31 0,25 0,86      0,07 1,72        0,44 0,05 

Áreas artificializadas 

Caminhos de terra batida 0,94 2,31 1,07 3,71 10,74 1,27 0,02 0,74 0,61 15,22 0,02 0,89      13,41 1,44 

Aceiro 0,25 0,62 0,16 0,57 0,52 0,06    0,11 2,75         1,05 0,11 

Faixa de gestão de 
combustível 

0,06 0,15 0,14 0,49 0,32 0,04    0,01 0,18         0,53 0,06 

Urbano                  0,06 0,01 

Reservatório de água                    

Estrada 0,03 0,07 0,00 0,01   0,00   0,00   0,00   0,00      0,03 0,00 

Total Geral 40,80 100,00 28,73 100,00 845,71 100,00 3,28 100,00 3,99 100,00 2,78   3,60 100,00 0,00   931,00 100,00 
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Importa neste ponto também avaliar se existe alteração quanto à análise custo/benefício da 

afetação/alteração do uso do solo, bem como um balanço do carbono (emissões evitadas versus 

eliminação do coberto vegetal) efetuada no EIA. 

Tal como já referido, a área onde se insere o Projeto está maioritariamente ocupada por área florestal, 

cerca de 80% composta por povoamentos de eucaliptos, 1 243,48 ha dos quais cerca de 910,11 ha 

(versus 983,65 ha da configuração anterior) serão cortados para a instalação da Central.  

Importa referir que de acordo com os dados apresentados no EIA o valor de captura de carbono de 

Biomassa acima do nível do solo, neste caso para o eucalipto, tendo como referência o ano de 2010, 

corresponde a cerca de 18 GgC por 1 000 ha, isto é, cerca de, 18 000 toneladas de carbono 

capturado durante um ano em1 000 ha. Considerando uma afetação semelhante ao verificado no EIA, 

pode assumir-se que para área de estudo ocupada por eucaliptos, a captura de carbono é na ordem 

de 18 000 toneladas de carbono, o que corresponde a 65 988 toneladas de CO22. 

Comparando, face à estimativa de emissões que serão evitadas anualmente com a construção da 

Central Solar Fotovoltaica, cerca de 595 045 toneladas de CO2 para a atmosfera, quando 

comparando com a produção de energia equivalente utilizando gás natural, ou a não emissão de cerca 

de 1 408 237 toneladas de CO2, por ano, considerando que o combustível utilizado seria o carvão, 

constata-se que a instalação do Projeto irá permitir uma redução de CO2 na atmosfera, uma vez que 

as emissões evitadas anualmente superam as emissões evitadas pelo eucaliptal como forma de 

sumidouro. 

Como tal, a desflorestação do eucaliptal presente na área de estudo não terá impacte negativo 

significativo, acrescentando-se ainda que é apenas uma antecipação de corte num horizonte temporal 

curto, inibindo assim a retenção de dióxido de carbono a longo prazo e dessa forma não tendo 

particular contributo para o combate às alterações climáticas. Nesse sentido, a alteração de uso solo 

que resulta na implantação do Projeto evitará a emissão de carbono muito superior ao carbono que 

seria armazenado pelo coberto vegetal presente na área. 

Verifica-se assim um balanço do carbono (emissões evitadas versus eliminação do coberto vegetal) 

positivo com a implantação do Projeto. 

 

2 ECO2 (Gg) = EC (Gg) x 44/12 onde: ECO2 = emissão de CO2 
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5.6.3 Fase de exploração 

Os impactes negativos identificados na fase de construção manter-se-ão na fase de exploração 

associados à alteração permanente dos usos e ocupação do solo.  

Não se preveem novas ocorrências de qualquer tipo de impacte sobre os usos e ocupação do solo, uma 

vez que não existe a necessidade de intervencionar quaisquer novas áreas no local destinado à 

construção das infraestruturas da Central Fotovoltaica, nem de circular ou efetuar qualquer outro tipo de 

operações fora dos caminhos e zona fotovoltaica estabelecidos durante a fase de construção. 

Verificar-se-á uma redução da área afetada durante a fase de construção. Efetivamente nesta fase as 

áreas de implantação que correspondem às áreas impermeabilizadas do solo (as fundações de suporte 

das estruturas que suportam os módulos fotovoltaicos, os inversores, os postos de transformação, as 

subestações intercalares, a subestação principal), assim como os acessos e a vedação correspondem no 

total a áreas mais reduzidas. 

As áreas necessárias para a possível manobra das máquinas serão alvo de recuperação paisagística, 

podendo ser retomadas algumas das atividades ou usos pré-existentes, reduzindo assim a magnitude e 

abrangência espacial da afetação. 

Importa destacar os impactes positivos da recuperação das áreas de eucalipto que não vão ser 

intervencionadas e que fazem parte da rede de conetividade ecológica, cuja ocupação futura será de 

povoamentos de sobreiros. 

Embora o Projeto anterior contemplasse algumas destas áreas, o presente Projeto permite criar 

corredores ecológicos mais robustos, permitindo igualmente um maior desafogo na área da Central. 

Por último importa salientar um outro aspeto positivo do Projeto, a permanência de pousio durante 30 

anos. Efetivamente, o facto de deixar de haver corte e arranque de eucaliptos, permanecendo o solo em 

pousio, permite a conservação do solo e simultaneamente aumenta a sua produtividade. 

Refira-se ainda o impacte positivo da Central que contribuirá anualmente para a não emissão de cerca 

de 595 045 toneladas de CO2 para a atmosfera, quando comparando com a produção de energia 

equivalente utilizando gás natural, ou a não emissão de cerca de 1 408 237 toneladas de CO2, por ano, 

considerando que o combustível utilizado seria o carvão. 

 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

163 

T03021_01_v0 

5.6.4 Fase de desativação 

Sendo a infraestruturação da Central passível de ser completamente removível, e tanto quanto possível, 

é viável em fase de desativação devolver à área de intervenção as características naturais pré-existentes, 

após as devidas ações de recuperação.  

A renaturalização das áreas intervencionadas constituirá assim um impacte positivo na ocupação do solo, 

direto, de reduzida magnitude e significado, de médio a longo prazo e de âmbito local. 

As medidas de minimização propostas, cuja consideração se recomenda, permitirão atenuar os potenciais 

impactes negativos anteriormente identificados. 

5.7 ECOLOGIA 

5.7.1 Considerações gerais 

No presente ponto apresenta-se a reavaliação dos impactes sobre a flora, vegetação, habitats e fauna, 

após reformulação do Projeto da Central Solar Fotovoltaica THSiS, e tem como base o solicitado no 

Parecer da Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental (processo de AIA n.º 3362), emitido sobre o 

Estudo de Impacte Ambiental do Projeto, em abril de 2021. 

O Projeto da Central Solar Fotovoltaica THSiS sofreu várias alterações na sua conceção, sendo que uma 

das modificações se encontra diretamente relacionada com o descritor da flora, nomeadamente a 

derivada de uma reavaliação dos povoamentos de sobreiros. Esta reavaliação só foi possível efetuar 

após a georreferenciação de todos os exemplares de sobreiros existentes, tendo-se aplicado a 

metodologia do Inventário florestal, complementada por uma análise pericial, efetuada à escala da 

paisagem (aglomeração de povoamentos de sobreiros que se manifestavam próximos uns dos outros, ou 

dando continuidade a povoamentos de sobreiros até conectar com outras unidades que revelam valor de 

conservação (vegetação ribeirinha)). Paralelamente, contribuindo para a preservação/valorização das 

unidades de vegetação que se encontram na área da Central Solar Fotovoltaica THSiS, refere-se ainda 

a exclusão de infraestruturas: 1) nas áreas dos corredores ribeirinhos (canal e terraços adjacentes); 2) 

em redor de um dormitório de Pombo-torcaz (raio de 500 m); 3) de áreas de desafogo de tecido urbano; 

e 4) na área fotovoltaica (criação descontinuidade na área fotovoltaica), áreas que ficarão disponíveis 

para requalificar, proporcionando um acréscimo considerável na área de povoamentos de sobreiros na 

região. Não obstante, reavalia-se a totalidade dos impactes sobre a flora, para as diferentes fases (de 

construção, de exploração e de desativação), tendo em conta o conjunto das alterações de Projeto. 
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5.7.2 Flora e vegetação 

Após a alteração da conceção do projeto da Central Fotovoltaica THSiS, são reavaliados neste capítulo 

os impactes sobre a flora presente, tendo por base o capítulo correspondente à caraterização da situação 

de referência e da avaliação de impactes, presentes no Relatório Síntese do EIA. 

Segundo a cartografia de ocupação do solo e habitats naturais efetuada, a área potencial para a 

implantação da Central Fotovoltaica apresenta 15,34 % da sua cobertura vegetal enquadrada nas 

formações florísticas classificadas pela Diretiva n.º 2013/17/UE, do Conselho, de 13 de maio de 2013, 

que procedeu à alteração da Diretiva n.º 79/409/CEE, do Conselho, de 2 de abril 1979, a qual tinha 

sido transposta para a ordem jurídica portuguesa pelo Decreto-Lei nº 49/2005, de 24 de fevereiro, 

relativa à conservação das aves selvagens (Diretiva aves), e da Diretiva n.º 92/43/CEE, do Conselho, de 

21 de maio de 1992, relativa à preservação dos habitats naturais, flora e fauna selvagem (vd. Quadro 

5.10). 

Quadro 5.10 - Representatividade da área total de habitats da Diretiva n.º 2013/17/UE na área de 

estudo. 

Unidades de vegetação 
Habitats da Diretiva 

n.º 2013/17/UE 

Área de estudo 

Área 

(ha) 

Representatividade  

(%) 

Vegetação natural e seminatural    

Montado de sobreiro 6310- Montados de Quercus spp. de folha perene. 205,84 13,10 

Vegetação ribeirinha (juncal) 
6420- Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenion. 

35,35 2,24 

Na totalidade da área cartografada, apenas se registou a presença de 2 habitats contemplados na 

Diretiva n.º 2013/17/UE, ambos sem estatuto de prioritários, ou seja, não são habitats que se encontram 

ameaçados de desaparecimento, quer pela elevada área de distribuição natural que apresentam, quer 

pela pressão antrópica a que estão submetidos. 

A reformulação do Projeto da Central Solar Fotovoltaica THSiS, respeitando o solicitado no Parecer da 

Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental (processo de AIA n.º 3362), emitido sobre o Estudo de 

Impacte Ambiental do Projeto, em abril de 2021, veio complementar as medidas de salvaguarda dos 

valores de conservação que tinham sido adotadas em processo de EIA. Neste sentido, a reformulação do 

Projeto integrou:  

1) o redesenho dos povoamentos de sobreiros (reavaliação efetuada após a georreferenciação 

de todos os exemplares de sobreiros existentes), com base na metodologia do Inventário florestal, 
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complementada por uma análise pericial, efetuada à escala da paisagem (aglomeração de 

povoamentos de sobreiros que se manifestavam próximos uns dos outros, ou dando continuidade 

a povoamentos de sobreiros até conectar com outras unidades que revelam valor de conservação 

(vegetação ribeirinha)); e 

 2) o aumento da área de proteção dos corredores ribeirinhos, envolvendo a proteção integral 

dos terraços adjacentes aos cursos de água, não se cingindo à área do domínio público.  

De forma complementar, outras medidas implícitas na reformulação do Projeto contribuirão para a 

valorização das unidades de vegetação que se encontram na área da Central Solar Fotovoltaica THSiS, 

referem-se as áreas de exclusão de infraestruturas:  

1) em redor de um dormitório de Pombo-torcaz (raio de 500 m);  

2) de áreas de desafogo de tecido urbano; e  

3) na área fotovoltaica (criação descontinuidade na área fotovoltaica), áreas que atualmente se 

encontram colonizadas por eucaliptal, pinhal ou por matos e que ficarão disponíveis para 

requalificar, proporcionando um acréscimo considerável na área de povoamentos de sobreiros 

na região.  

Perante as novas condicionantes impostas sobre o mosaico de vegetação existente, reformulou-se o 

Projeto, tendo-se projetado sobre áreas que menos significâncias terão em termos de impacte. Trata-se 

de áreas que se encontram sob gestão silvícola, dirigida maioritariamente à produção de eucalipto, e 

que se apresentam em várias fases de desenvolvimento. Ressalva-se que em algumas áreas desta unidade 

florestal se encontram de forma dispersa exemplares de sobreiro, indivíduos que foram alvo da 

delimitação da sua área de proteção, assim como alguns cursos de água, e as suas formações vegetais 

ribeirinhas, entidades que serão preservadas, compatibilizando a sua presença/requalificação com as 

infraestruturas a construir (vd. Desenhos 2 e 6, no Anexo 5 – Peças Desenhadas). 

Não obstante o exposto anteriormente, a implantação da Central Fotovoltaica implicará a ocorrência de 

diversas ações que conduzirão a efeitos negativos sobre a flora e vegetação. Estas ações estão 

associadas à construção e instalação das infraestruturas que constituirão a Central Fotovoltaica, bem como 

às estruturas temporárias anexas à construção do empreendimento. As ações previstas terão como efeitos 

principais, a perda e degradação do terreno afetado. A perda far-se-á sentir nas áreas onde se 

pretende construir as subestações, inversores, e acessos, enquanto a degradação resultará das ações 

inerentes à preparação do terreno para a implantação dos módulos fotovoltaicos/painéis. Assume-se 

ainda que venha a haver perturbação temporária na área envolvente, nomeadamente a resultante do 
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aumento da presença humana (aumento da circulação de pessoas e veículos) e a derivada da emissão 

de poeiras. 

5.7.2.1 Fase de construção 

Tal como no processo de EIA, considerou-se como impacte todas as modificações que induzem um desvio 

à evolução da situação atual, podendo decorrer direta ou indiretamente da execução do Projeto. Refira-

se ainda que os impactes ambientais de qualquer intervenção humana dependem da sua natureza mas 

também da sensibilidade dos sistemas sobre os quais se atua. 

A análise dos impactes foi realizada através de uma abordagem qualitativa, em que foram identificadas 

as principais ações potenciadoras de impactes sobre as comunidades florísticas. As áreas colonizadas por 

comunidades de origem antrópica ou por comunidades ruderais podem ser consideradas de menor 

relevância ecológica e conservacionista ao contrário, as áreas revestidas por vegetação natural ou 

seminatural assumem particular relevo de conservação. 

Os impactes sobre a flora, vegetação e habitats decorrentes da fase de construção serão essencialmente 

resultantes das atividades que promovem a sua destruição, nomeadamente os infligidos no processo de 

preparação do terreno para implantar o Projeto. Entre as atividades mencionadas ressalvam-se as ações 

de desflorestação, desmatação, decapagem dos solos e limpeza. Estas ações vão originar impactes 

maioritariamente negativos na flora, vegetação e habitats. 

Seguidamente apresentam-se os impactes esperados, bem como a sua classificação para a flora, 

vegetação e habitats: 

- Tal como já mencionado, quer em processo de EIA, quer para avaliar os impactes resultantes do 

Projeto reformulado, situação atual, foi dada particular atenção à ocupação do solo existente, 

nomeadamente à presença de espécies e unidades de vegetação que revelam valor de 

conservação (sobreiros, povoamentos de sobreiros e vegetação ribeirinha). Na análise efetuada 

pode-se verificar que se projetou essencialmente sobre comunidades vegetais de origem 

antrópica (eucaliptais, pinhais e culturas arvenses), maioritariamente sobre áreas de eucaliptal 

(vd. Quadro 5.11). Como já referido anteriormente, foi ainda tido o cuidado de não afetar 

exemplares de sobreiro que se encontram de forma dispersa pela área prevista para a 

implantação da Central, respeitando-se a área de proteção do indivíduo (2 x raio da sua copa), 

assim como a área dos corredores ribeirinhos (canal e terraços adjacentes). Muito embora se 

tenha assumido como premissa o preservar das unidades florísticas com valor de conservação, as 

caraterísticas específicas da Central Fotovoltaica implicarão afetações indiretas sobre áreas de 
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povoamentos de sobreiro e com vegetação ribeirinha que se encontram nas imediações das áreas 

de intervenção. Trata-se de unidades de vegetação que constituem habitats da Diretiva n.º 

2013/17/EU, que serão temporariamente perturbadas, e que se espera que a curto prazo se 

restabeleçam.  

Apesar de as afetações decorrerem predominantemente sobre unidades florísticas sem valor de 

conservação, a expectável perturbação temporária de áreas de montado e de vegetação 

ribeirinha, leva a considerar que os impactes sejam negativos, mas que se revelem pouco 

significativos, indiretos, de reduzida magnitude, certos, locais, e reversíveis a curto prazo.  

Perante o Projeto reformulado, as ações inerentes a esta fase promoverão: 

- Predominantemente a destruição de uma vasta área atualmente colonizada por eucaliptal 

(912,19 ha). Esta destruição refere-se à área onde se pretende implantar os módulos 

fotovoltaicos, onde se construirão os estaleiros, na área referente aos traçados dos acessos e 

valas a construir, na respeitante às subestações, onde se pretende construir os inversores e na 

envolvida para a construção da vedação (vd. Quadro 5.11. Por estarmos perante uma unidade 

florística que não revela valor de conservação, que não constitui um habitat da Diretiva n.º 

2013/17/EU, entende-se que os impactes assumirão carácter negativo, pouco significativo, 

direto, temporário, local e de magnitude reduzida; 

- Destruição de pequenas áreas de pinhal ou de povoamentos mistos (2,45 ha). Nestas áreas com 

reduzido valor de conservação está contemplado sobretudo a implantação de módulos 

fotovoltaicos, a construção de um segmento do caminho interno, e a construção de um trecho da 

vedação (vd Quadro 5.11. 

- Destruição de pequenas áreas agrícolas (0,88 ha). Nestas áreas com reduzido valor de 

conservação está contemplado sobretudo a implantação de módulos fotovoltaicos, a construção 

de um segmento do caminho interno, e a construção de um trecho da vedação (vd. Quadro 5.11. 

- Afetações indiretas sobre áreas de povoamentos de sobreiro/montado e sobre a vegetação 

ribeirinha, habitats da Diretiva n.º 2013/17/EU. Estas afetações resultam da proximidade destas 

unidades com a área de intervenção, e serão sobretudo derivadas da emissão de poeiras 

inerente à movimentação de máquinas e viaturas. Este impacte considera-se negativo, pouco 

significativo, indireto, temporário, local e de magnitude reduzida; 

- Eventual danificação ou morte de espécimes existentes na vegetação circundante, da área de 

intervenção, por descuido de manipulação de máquinas. A presença de forma isolada de 
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sobreiros ao longo da área de implantação da central fotovoltaica leva-nos a supor que venham 

a existir danos sobre alguns dos indivíduos presentes. No entanto, contempla-se nas medidas de 

minimização atitudes a tomar, devendo as áreas a proteger ficar devidamente sinalizados e 

protegidos até concretizadas todas as operações de construção. Este impacte considera-se 

negativo, improvável, pouco significativo, direto, temporário, local e de magnitude reduzida; 

- Antropização do coberto vegetal na área envolvente do Projeto. Os níveis de perturbação 

sobre as formações vegetais na envolvente poderão aumentar ligeiramente face ao que 

atualmente se observa, podendo produzir-se alguma diminuição na biodiversidade e um aumento 

do desenvolvimento de espécies ruderais. Este impacte considera-se negativo, indireto, de 

magnitude reduzida, temporário, provável, local, reversível e pouco significativo. 

Quadro 5.11 - Áreas das diferentes unidades de vegetação afetadas no decorrer da fase de 
construção (Projeto inicial e Projeto reformulado) 

Unidades de vegetação 
Habitats da Diretiva 

n.º 2013/17/UE 

Área da Central fotovoltaica 

Projeto inicial 
(EIA) 

Projeto reformulado 
(atual) 

Área (ha) 

Vegetação natural e seminatural   

Montado de sobreiro 6310- Montados de Quercus spp. de folha perene. (#) (#) 

Vegetação ribeirinha (juncal) 
6420- Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas altas da 
Molinio-Holoschoenion 

(#) (#) 

Explorações florestais   

Povoamentos de eucalipto Ne 983,65 912,19 

Povoamentos de pinheiro-bravo Ne 0,00 0,77 

Povoamentos mistos (pinheiro-
bravo + sobreiro) 

Ne 0,86 - 

Povoamentos de pinheiro-manso Ne 1,74 1,21 

Povoamentos mistos (pinheiro-
manso + sobreiro) 

Ne 0,95 0,47 

Explorações agrícolas   

Pomares Ne 0,06 - 

Culturas arvenses (seara) Ne 4,46 0,88 

   (Ne) Não se enquadra; (#) Afetação temporária 

A área da Central fotovoltaica encontra-se fundamentalmente colonizada por povoamentos de eucaliptos 

cuja caracterização se encontra descrita na caracterização da situação de referência do EIA. Entre os 

povoamentos existentes, identificaram-se talhões que carecem de autorização para corte, conforme o 

estipulado no Artigo 2º do Decreto-Lei nº173/88, de 17 de maio (povoamentos de eucalipto sujeitas a 

corte prematuro e povoamentos de financiamento público.  
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Entre as Quercíneas com estatuto de proteção legal, na área de estudo apenas se identificou a presença 

da espécie Quercus suber (sobreiro). 

Salienta-se que foi assumida como premissa, desde o início da elaboração do Projeto, a preservação de 

todos os exemplares de sobreiros existentes na área da Central. 

Para a totalidade da área de estudo, foi feita a georreferenciação de todos os exemplares de sobreiro, 

tendo-se procedido ainda à caracterização de cada indivíduo (jovem e adulto), assim como ao registo 

das suas características morfométricas, e estado sanitário. 

Num primeiro passo procedeu-se à georreferenciação de todos os exemplares de sobreiro identificados, 

e à respetiva caracterização, nomeadamente, foi determinado o raio de copa e a medição de PAP. As 

características registadas permitiram classificar os indivíduos como jovens e adultos e definir as suas 

respetivas áreas de proteção. Para os indivíduos adultos assumiu-se como área de proteção um buffer 

com o dobro do raio da copa e para os exemplares jovens, o dobro do raio da copa, tendo como valor 

mínimo um raio de quatro metros.  

Este procedimento permitiu identificar potenciais áreas de afetação tendo-se removido algumas das 

mesas fotovoltaicas, assim como alterado a trajetória de alguns caminhos e segmentos de vala a construir 

no processo de reformulação do Projeto. 

Nos Desenhos 2 e 6, no Anexo 5 - Peças Desenhas apresenta-se as áreas de proteção de cada 

exemplar de sobreiros (2 x raio da copa) tendo sido consideradas áreas a salvaguardar e condicionantes 

à implementação dos elementos de projeto. 

5.7.2.2 Fase de exploração 

Tal como no Projeto avaliado em processo de EIA, o Projeto reformulado com base no solicitado em 

Parecer da Comissão de Avaliação de Impacte Ambiental (processo de AIA n.º 3362), emitido em abril 

de 2021 não revela impactes negativos adicionais no âmbito da Flora, Vegetação e Habitats em fase 

de exploração. Durante esta fase, alguns dos impactes originados na fase de construção assumirão um 

carácter definitivo ou por um tempo prolongado, é o caso dos espaços florestais (eucaliptais e pinhais) 

onde se procedeu à implantação do Projeto (vd. Quadro 5.12). No entanto, ressalva-se que toda esta 

área se encontra nesta fase em franco processo de recuperação ambiental, sendo expetável o 

estabelecimento de uma comunidade herbácea/arbustiva, constituída por espécies autóctones. Entre os 

elencos efetuados no momento da caraterização da situação de referência identificaram-se várias 

espécies com forte carácter pioneiro, sendo provável que rapidamente recolonizem as áreas que foram 

temporariamente afetadas (área fotovoltaica), vindo a constituir formações herbáceas num primeiro 
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passo, evoluindo para um coberto de porte arbustivo posteriormente. Nesta fase assume ainda particular 

enfase a recuperação das áreas remanescentes à área fotovoltaica, prevendo-se a conversão de 

eucaliptais, pinhais e unidades colonizadas por matos em povoamentos de sobreiro, e a requalificação 

dos corredores ribeirinhos, valorizando a vegetação ribeirinha e a qualidade do meio aquático.  

A eficiência dos módulos fotovoltaicos está, entre outros fatores, dependente das condições de insolação, 

condição que obrigará a uma condução do porte das espécies arbustivas e dos sobreiros que se 

preservaram e que em seu torno se desenvolvem. A poda periódica a que serão submetidos os sobreiros 

exige uma comunicação prévia, à instituição responsável, conforme o mencionado no Decreto-Lei nº 

169/2001, de 25 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 155/2004, de 30 de 

junho.  

Quadro 5.12 - Áreas das diferentes unidades de vegetação afetadas no decorrer da fase de 
exploração 

(Projeto inicial e Projeto reformulado) 

Unidades de vegetação 
Habitats da Diretiva 

n.º 2013/17/UE 

Área  

Central fotovoltaica 

Projeto inicial (EIA) 
Projeto reformulado 

(atual) 

Área (ha) 

Vegetação natural e seminatural   

Montado de sobreiro 6310- Montados de Quercus spp. de folha perene - - 

Vegetação ribeirinha (juncal) 
6420- Pradarias húmidas mediterrânicas de ervas 
altas da Molinio-Holoschoenion. 

- - 

Explorações florestais   

Povoamentos de eucalipto Ne 983,65 912,19 

Povoamentos de pinheiro-bravo Ne - 0,77 

Povoamentos mistos (pinheiro-bravo 
+ sobreiro) 

Ne 0,86 - 

Povoamentos de pinheiro-manso Ne 1,74 1,21 

Povoamentos mistos (pinheiro-manso 
+ sobreiro) 

Ne 0,95 0,47 

Explorações agrícolas   

Pomares Ne 0,06 - 

Culturas arvenses (seara) Ne 4,46 0,88 

   (Ne) Não se enquadra 

Nesta fase de exploração permanece a perda de unidades vegetais sem valor de conservação na área 

de implantação das infraestruturas 915,52 (ha), e assiste-se, na totalidade da área do Projeto, ao 

restabelecimento da vegetação autóctone, nomeadamente a de carácter higrófito, ao longo dos 

corredores ribeirinhos (107,24 ha), de comunidades herbáceas, fruto da requalificação da área de RAN 

(41,17 ha), de comunidades herbáceas e arbustivas, principalmente na área fotovoltaica (1061,35), e 
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de povoamentos de sobreiros, resultantes da conversão de eucaliptais e pinhais existentes na área 

remanescente das infraestruturas do Projeto (329,70 ha). Perante este cenário, e de acordo com 

expetável aumento de biodiversidade, pondera-se que os impactes possam ter carácter positivo, com 

significado, de reduzida magnitude, certos, locais, e reversíveis a longo prazo; 

Durante a fase de exploração da Central Solar Fotovoltaica prevê-se ainda a ocorrência de impactes 

com carácter temporário sobre a flora e vegetação existente, nomeadamente os resultantes da 

movimentação de veículos e pessoas afetas à manutenção. As poeiras produzidas pela movimentação 

dos veículos, em particular durante a época seca, acumulam-se na vegetação circundante, debilitando os 

indivíduos pela interferência nos seus processos fisiológicos, em particular na taxa fotossintética. Estes 

impactes consideram-se negativos, pouco significativo, com reduzida magnitude, certos, locais e 

temporários. 

5.7.2.3 Fase de desativação 

Durante a fase de desativação, deverá ocorrer a implementação de um Plano de recuperação 

paisagística de cariz ambiental que permitirá tornar reversíveis alguns dos impactes referidos 

anteriormente. A implementação do plano de recuperação paisagística, que incluirá o desmantelamento 

de todo o equipamento e instalações inerentes ao Projeto e a posterior recuperação de todas as áreas 

afetadas pela sua exploração, irá promover a recuperação da vegetação natural, facto que será 

potenciado pelo elenco vegetal preconizado nesse plano. 

-As principais ações geradoras de impactes no decorrer da fase de desativação da Central 

fotovoltaica estão intimamente relacionadas com o desmantelamento dos módulos fotovoltaicos e 

das infraestruturas anexas, e com o aumento da movimentação de máquinas, veículos e pessoas. 

A execução desta atividade implicará a destruição das comunidades florísticas existentes na área 

de trabalho, assim como das existentes na sua imediação. Tendo em conta as comunidades 

florísticas que estarão presentes no fim da fase de exploração, comunidades arbustivas ou de 

herbáceas, e a tipologia de afetações que decorrerão nesta fase, considera-se que os impactes 

resultantes da desativação desta infraestrutura deverão ser idênticos aos causados no decorrer 

da sua fase de construção, podendo adquirir maior significado e magnitude, se entretanto se 

estabeleceram comunidades florísticas com valor de conservação; 

- A recuperação das áreas afetadas pela exploração trará impactes positivos, significativos, 

certos, permanentes, reversíveis, diretos e com média magnitude. 
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A avaliação da significância dos impactes positivos teve em conta a situação de referência, momento em 

que a área se encontrava maioritariamente colonizada por eucaliptais, formação florestal sem valor de 

conservação. Nesta fase, a possibilidade de implementar um Plano de recuperação para toda a área 

diretamente afetada pelo Projeto, possibilita o estabelecimento da vegetação natural, com valor de 

conservação, sendo para isso estritamente necessário o recurso a um elenco de plantas autóctones 

próprias para a região. 

5.7.3 Fauna 

5.7.3.1 Fase de construção 

No que diz respeito à fauna, verifica-se, sobretudo, a alteração da morfologia do Projeto para responder 

ao solicitado no Parecer da Comissão de Avaliação, nomeadamente o seguinte ponto: “Assegurar um 

buffer de proteção à zona de dormitório de Pombo-torcaz, o qual deverá ter, no mínimo, 500 m de raio de 

proteção” (p. 77).  

O presente Projeto permite efetivamente assegurar um buffer de proteção (500 m) à zona de dormitório 

de Pombo-torcaz, o que minimizará os impactes sentidos por esta espécies durante a fase de construção. 

Esta alteração foi integralmente cumprida, conforme se pode verificar nos Desenhos 2 e 6, no Anexo 5 

– Peças Desenhadas, e permite salvaguardar uma área considerável em redor do dormitório de Pombo-

torcaz identificado durante o trabalho de campo. Apesar de se tratar de uma espécie com baixo estatuto 

de ameaça, visto que o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal o caracterizou como “Pouco 

Preocupante” (Cabral et al., 2005), trata-se de uma espécie com particularidades ecológicas relevantes, 

admitindo-se no território continental português dois comportamentos diferentes, nomeadamente 

populações residentes e populações invernantes. Segundo o trabalho de Catry e colaboradores (2010), 

a comunidade residente “a sul distribui-se de forma fragmentada, estando ausente de parte do Baixo 

Alentejo, mas é bastante comum na margem esquerda do Guadiana, onde a sua população parece ter 

aumentado nos últimos anos”. Para as populações invernantes, o mesmo trabalho afirma que “a partir de 

Outubro, a chegada de grande número de invernantes, que se fixam sobretudo no Alentejo, inverte a 

abundância relativa que se verifica na época de criação, sendo então a espécie claramente mais numerosa 

no sul do país”. 

No inverno, as aves migradoras são muito gregárias e reúnem-se em grandes dormitórios, situados 

geralmente em pinhais ou montados, em locais com pouca perturbação humana. A comunidade invernante 

é oriunda principalmente do norte e centro da Europa, chegando anualmente à Península Ibérica cerca 
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de 5 a 6 milhões de indivíduos. A estes somam-se os nidificantes em Portugal e Espanha, totalizando 

aproximadamente 6 a 7 milhões de indivíduos no início do Inverno (Catry et al., 2010). 

A alteração do Projeto da Central Fotovoltaica permite que a desflorestação (indispensável para que 

este tipo de infraestruturas seja viável) em redor do dormitório identificado não ocorra (numa área com 

500 m de raio). Também não são expectáveis quaisquer intervenções dentro desse perímetro (circulação 

de pessoas ou maquinaria). Considera-se que a preservação desta superfície altera a significância dos 

impactes descritos no parecer. Relembre-se que, sobre este tema, o Parecer da Comissão de Avaliação 

refere que “considera-se que o impacte gerado é negativo muito significativo, pois a instalação da central 

fotovoltaica levará, provavelmente, à extinção deste dormitório” (p. 43). Deste modo, a reformulação do 

Projeto permite a preservação do referido dormitório de Pombo-torcaz (protegido pelo número 1 do 

Artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 140/99, de 24 de abril), reavaliando-se o impacte da ação sobre esta 

espécie como negativo, permanente, local, provável, imediato, direto, reversível, de magnitude reduzida 

e, logo, pouco significativo. A alteração deste impacte será prolongada no tempo, não só preservando o 

dormitório durante a fase de construção do Projeto, mas durante toda a fase de exploração do mesmo. 

A reformulação do Projeto altera a localização de algumas das ações descritas no Relatório Síntese do 

EIA relacionadas com a fase de construção, mas não altera a natureza das próprias ações. Assim, ações 

como a desflorestação das manchas de eucaliptal e a limpeza do terreno são expectáveis, 

correspondendo a primeira ao corte e arranque do mesmo número de exemplares estimados 

(sensivelmente 1 500 000 árvores). Prevêem-se que estas atividades serão prejudiciais para a fauna, 

com a eliminação dos locais de alimentação, de nidificação ou de repouso das espécies animais, aos quais 

se somará a presença de pessoas afetas à obra, bem como a presença de veículos e maquinaria, que 

emitirão ruído e vibrações. Caso atinja um volume mais elevado, o ruído será prejudicial às espécies mais 

sensíveis, que abandonarão temporariamente a área. 

A construção da Central Fotovoltaica THSiS implicará a remoção de espécies autóctones da flora, em 

especial pequenas áreas de pinhal e povoamentos mistos, considerando-se que o impacte gerado será 

negativo, e com uma baixa significância, devido à reduzida área a afetar (comparativamente à área 

florestal de eucalipto). A reformulação do Projeto não contempla a alteração dos impactes na 

componente faunística neste ponto. Porém, um dos pontos que é alterado corresponde à não-perturbação 

durante a fase de construção de uma área envolvente à área de intervenção, visto que o afastamento 

do local identificado como dormitório de Pombo-torcaz fica salvaguardado, no mínimo, em 500 m, 

relativamente a qualquer intervenção relativa ao projeto da Central Fotovoltaica THSiS. 

Na área de estudo, ocorrem algumas espécies que beneficiam da presença de áreas agrícolas, 

particularmente pequenos mamíferos e aves. A reformulação do Projeto permitiu que uma área agrícola 
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na proximidade da povoação de Vale de Água (a sul da rua Acácio Guerreiro de Melo, adjacente a um 

reservatório de água) não fosse objeto de intervenção para colocação dos painéis fotovoltaicos. 

Considera-se que esta alteração do Projeto não gerará um impacte tão negativo sobre as espécies que 

utilizem esta zona agrícola. 

Um dos pontos referidos no Parecer da Comissão de Avaliação relaciona-se com os impactes, na fase de 

construção, sobre habitats naturais, como áreas de montado de sobro e de vegetação ribeirinha, locais 

que apresentam tipicamente uma relevante diversidade faunística. A reformulação do Projeto da Central 

Fotovoltaica não altera a significância do impacte gerado. Importa referir que o Projeto durante a fase 

de construção não prevê a afetação de exemplares de sobreiros e azinheiras, conforme apresentado 

no , no Anexo 5 – Peças Desenhadas. 

Refira-se ainda que a reformulação do Projeto permite a não afetação de uma maior largura nas 

margens da vegetação ribeirinha, visto que os equipamentos se encontram ainda mais afastados dos 

cursos de água. Esta alteração do Projeto permite que os impactes sobre as espécies de animais que 

habitam ou frequentam estes locais sofram um impacte com menor magnitude. Esta alteração também se 

relaciona com o exposto no ponto “a desflorestação preconizada, e a consequente perda de cobertura 

vegetal do solo, e o seu revolvimento aumentará a sua sensibilidade à erosão, especialmente nas encostas 

com declive mais pronunciado e/ou extensas. Tal poderá conduzir à perda de grande quantidade de fração 

fina do solo o que levará ao empobrecimento do mesmo e poderá afetar os ecossistemas ribeirinhos, devido 

à acumulação nestes de grande quantidade de sedimento. O impacte expectável será negativo e 

medianamente significativo.” (p. 41). Com o afastamento do Projeto das linhas de água, é esperado que 

a magnitude e a significância do impacte causado pela desflorestação diminua. Prevê-se que o impacte 

gerado seja negativo, provável, temporário, reversível, de magnitude reduzida e pouco significativo. 

5.7.3.2 Fase de exploração 

Já na fase de exploração, os impactes esperados sobre a fauna correspondem aos referidos no Relatório 

Síntese do EIA e referenciados no próprio Parecer da Comissão de Avaliação: “o funcionamento da central 

fotovoltaica pode provocar alterações no comportamento de algumas espécies que utilizam a área, dando 

lugar a fenómenos de perturbação e de afastamento. Poderá, contudo, suceder a adaptação de algumas 

espécies à nova situação.” (p. 44). Verifica-se que a presença e funcionamento de outros projetos da 

mesma natureza beneficiam alguns grupos faunísticos, como Coelho-bravo e Lebre-ibérica, Laverca, 

Perdiz, Codorniz ou cotovias sensu lato. Provavelmente este novo comportamento destas espécies 

cinegéticas é originado pela ausência de áreas de caça dentro das centrais fotovoltaicas (visto que os 

projetos são incompatíveis com áreas de caça). É notório o aumento destas espécies dentro das áreas das 

Centrais Fotovoltaicas, em especial no sul do território continental português, sendo de referir que as 
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vedações que são colocadas são permeáveis a estas espécies, e à maioria das espécies faunísticas 

(excluem-se animais de grande porte, como é o caso do Javali). 

Considera-se que a alteração do Projeto não modificará os impactes das ações de manutenção e de 

reparação de equipamentos, que serão muito esporádicos. Também as atividades relacionadas com o 

corte da vegetação na área da Central Fotovoltaica (necessárias para que os painéis não sofram 

ensombramento e reduzam a produção de energia elétrica com base num recurso renovável) constituem 

um impacte sobre a fauna nesta fase, pois poderão ser afetadas espécies de reduzida mobilidade ou 

ninhos de aves que nidifiquem no solo. No entanto, este constrangimento poderá ser ultrapassado pela 

escolha de um período ótimo para a realização do corte e remoção de vegetação, fora da época de 

reprodução e nidificação da maioria das espécies de aves (que em Portugal corresponde às estações 

primaveril e estival). É de ressalvar que as ações de manutenção e reparação de equipamentos e de 

corte da vegetação terão um caráter esporádico, muito reduzidas em termos de duração e dependerão 

do funcionamento dos equipamentos e do crescimento da vegetação. 

Uma das questões levantadas no parecer encontra-se relacionada com a presença das infraestruturas e 

o impacte sobre a comunidade de quirópteros (“a presença da superfície dos painéis solares irá condicionar 

a utilização desta área, em particular nas noites de céu limpo e de luar, provocando o afastamento destes”; 

p. 44). No continente europeu, os morcegos evoluíram os seus hábitos circadianos para comportamentos 

crepusculares e noturnos, alimentando-se nesta altura do dia (enquanto existe alimento disponível), 

estando dependentes de insetos voadores para a sua alimentação. Com esta especialização alimentar, 

este grupo de mamíferos evoluiu um sentido de caça por ecolocação (também conhecida por 

ecolocalização), fazendo que o sentido da visão não seja completamente “funcional”. Isto é, embora os 

morcegos tenham operacional o sentido da visão, não o utilizam com a mesma magnitude e precisão como 

a ecolocalização. A presença da luz noturna não é impedimento para a sua presença, sendo de referir 

que há espécies em Portugal que conseguem caçar de dia (embora não seja um comportamento 

generalista) e que os morcegos são (indiretamente) “atraídos” por luzes artificiais, pela atração (direta) 

de insetos voadores que rondam as luzes (por uma questão luminosa e/ou térmica). 

Embora o impacte das centrais fotovoltaicas sobre os morcegos não esteja completamente estudado, 

assume-se que poderá ocorrer fenómenos de mortalidade por colisão com as estruturas. Inicialmente foi 

levantada a hipótese de os morcegos não diferenciarem a superfície de painéis fotovoltaicos da 

superfície da água, tendo esta questão sido aprofundada no trabalho de Greif e Siemers (2010) em 

condições laboratoriais. Os investigadores concluíram que os morcegos possuem uma capacidade inata 

para ecolocalizar água pelo reconhecimento do eco sobre superfícies planas, e que os morcegos poderão 

percecionar todas essas superfícies artificiais como planos de água. Todavia, não existem evidências de 
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colisão com este tipo de estruturas e os investigadores não sugerem que os morcegos sejam afetados 

negativamente com esta não-diferenciação (entre painéis fotovoltaicos e planos de água). 

Um estudo feito em condições não laboratoriais concluiu que os morcegos possuem a capacidade de 

distinção entre água e superfícies planas, lisas e antrópicas, introduzidas no ambiente, verificando-se que 

o impacte da introdução de painéis fotovoltaicos na comunidade de morcegos é inexistente (Russo et al., 

2012). Estas conclusões foram também confirmadas no estudo de Harrison e Field (2016) que provaram 

que a hipótese de os morcegos poderem colidir com a superfície dos painéis (ao serem atraídos pelo 

aumento do número de insetos) não é válida. 

No entanto, estudos realizados no Reino Unido confirmaram um decréscimo da atividade de morcegos em 

Centrais Fotovoltaicas, quando colocadas em zonas agrícolas (Montag et al., 2016). Embora não seja o 

caso da Central Solar Fotovoltaica em análise (visto que a ocupação se revela maioritariamente florestal 

- Eucalipto), assume-se que o impacte sobre a comunidade dos morcegos será negativo e pouco 

significativo (como expresso na p. 44 do Parecer da Comissão de Avaliação). Assumindo uma postura 

ambientalmente conservadora e de cautela, é recomendável não instalar qualquer infraestrutura deste 

tipo na proximidade de abrigos conhecidos de morcegos, conforme as boas práticas ambientais. No caso 

da Central Fotovoltaica THSiS, “a área de intervenção do projeto não se sobrepõe, nem se aproxima, de 

áreas com risco de colisão ou de eletrocussão identificadas como “muito crítica”, “crítica” ou “sensível” (p. 

40), elencando o próprio Parecer os abrigos de morcegos referidos no Relatório Síntese do EIA. Serão 

necessários estudos complementares a nível nacional e internacional para compreender qual a 

significância da implementação destas infraestruturas sobre a comunidade de morcegos, como referido 

no recente trabalho da IUCN (Bennun et al., 2021). 

5.7.4 Fase de desativação 

Nesta fase consideram-se os impactes similares aos verificados aquando da construção, nomeadamente 

a perturbação de espécies faunísticas. Adicionalmente poderá haver impactes positivos, moderados, 

diretos e indiretos, permanentes, reversíveis e significativos resultantes, da recuperação de habitat. 

À semelhança do que foi indicado para a fase de construção do Projeto, a mortalidade e a perturbação 

causada às espécies faunísticas constitui um impacte negativo, de caráter temporário, irreversível e pouco 

significativo. 

Considera-se, também, que o desmantelamento das infraestruturas possa constituir um impacte positivo 

sobre a fauna. A fase de desativação promoverá a reposição da situação de referência e contribuirá 
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para a eliminação dos efeitos negativos sobre a fauna decorrentes da fase de exploração. Considera-

se, assim, este impacte como positivo, permanente, certo, de magnitude indefinida e pouco significativo. 

5.8 PAISAGEM 

5.8.1 Considerações gerais 

Em termos paisagísticos, e de acordo com o Estudo “Contributos para a Identificação e Caracterização da 

Paisagem em Portugal Continental” de Cancela d'Abreu et al (2004), a área de estudo insere-se no 

Grande Grupo de Paisagem Q – “Terras do Sado”, e dentro deste na Unidade de Paisagem n.º 98 – 

“Terras do Alto Sado”. 

No que se refere à localização das diversas componentes do Projeto, todas se localizam no Grande 

Grupo de Paisagem Q – “Terras do Sado”, na Unidade de Paisagem n.º 98 – “Terras do Alto Sado” mas 

com distribuição distinta no que se refere à sua localização nas 3 Subunidades de Paisagem consideradas: 

“Vales”; “Zona Aplanada” e “Zona de Maior Altitude”. 

No caso da área de implantação dos painéis fotovoltaicos a mesma distribui-se pelas 3 subunidades, 

sobrepondo-se, maioritariamente, à Subunidade “Zona Aplanada” e mais marginalmente às Subunidades 

“Vales” e “Zona de Maior Altitude”. No caso das componentes “Subestação principal”, “Parque de 

Baterias”, “Subestações intercalares” e “Estaleiros” as mesmas inserem-se na Subunidade “Zona de Maior 

Altitude”. 

No que diz respeito à componente cénica da paisagem, que se caracteriza com base nos parâmetros 

Qualidade Visual, Absorção Visual e Sensibilidade Visual, na área de estudo da paisagem (área 

envolvente de 3 km), verifica-se o seguinte: 

 Qualidade Visual da Paisagem 

A Área de estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, Qualidade Visual “Elevada”, 

representando cerca de 48% desta e aproximadamente 5 814 ha. Está associada a áreas florestais de 

azinheira e sobreiro e sistemas agroflorestais e cursos de água. 

A classe “Média/Elevada”, caracterizada por áreas agrícolas de culturas permanentes e pastagens, 

representa apenas cerca de 11% da área de estudo, correspondendo a cerca de 1 310 ha. 

A classe de “Média” representa cerca de 39% da área de estudo e corresponde a cerca de 4 661 ha. 

Esta classe surge associada a povoamentos florestais, matos, planos de água, tecido urbano e culturas 
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temporárias. As classes de “Reduzida a Média” e de “Reduzida” representam cada uma cerca de 1%, 

ou seja, expressam cerca de 2% da Área de estudo. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas classes de Qualidade Visual (vd. Quadro 

5.13), a área de implantação de painéis sobrepõe-se, maioritariamente, a áreas da classe de “Média”. 

Parte da área de estudo da Central THSiS sobrepõe-se ainda à classe de “Elevada”, mas sobre a mesma 

apenas se regista a implantação de painéis pontualmente e marginalmente. No caso das componentes 

“Subestação principal” e “Subestações intercalares” as mesmas inserem-se em áreas de “Média”. 

 Capacidade de Absorção Visual 

A área de estudo caracteriza-se por se situar predominantemente na classe de maior capacidade de 

absorção visual “Muito Elevada” que se deve por um lado à baixa presença de povoações – 

Observadores Permanentes – e uma pouco expressiva rede viária – Observadores Temporários – e por 

outro deve-se a uma distribuição assimétrica das povoações que não contempla todo o território 

considerado. As classes de “Elevada”, “Média” e “Reduzida” têm uma distribuição por toda a área de 

estudo, mas ocorrem muito fragmentadas e expressam-se em áreas de reduzida dimensão espacial. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas classes de Capacidade de Absorção Visual 

(vd. Quadro 5.13), a área de implantação de painéis sobrepõe-se, maioritariamente, a áreas da classe 

de “Muito Elevada”. Pontualmente, surgem as 3 restantes classes de “Elevada”, “Média” e “Reduzida” e 

em áreas de reduzida expressão espacial. No caso da componente “Subestação principal” situa-se, 

maioritariamente, na classe de “Muito Elevada” e, parcialmente, nas restantes 3 classes. No caso das 

componentes “Subestações intercalares” e “Estaleiros” as mesmas inserem-se em áreas de “Muito 

Elevada”. 

 Sensibilidade Visual 

A Área de Estudo caracteriza-se por apresentar, predominantemente, Sensibilidade Visual “Média”, 

representando esta classe cerca de 59%, ou seja, cerca de 7 029 ha. A classe de “Reduzida” é a segunda 

mais representativa representando cerca de 35%, ou cerca de 4 200 ha. As classes de “Elevada” e de 

“Muito Elevada” surgem em áreas de pequena ou reduzida dimensão e muito fragmentadas com 

distribuição muito pontual, pese embora estarem distribuídas por toda a Área de Estudo. Juntas 

correspondem a cerca de 7% da área de estudo. 

No que se refere à inserção das componentes do Projeto nas classes de Sensibilidade Visual (vd. Quadro 

5.13), regista-se que a área de implantação de painéis sobrepõe-se, maioritariamente, a áreas da classe 

de “Reduzida”. Pontualmente, surgem as 3 restantes classes de “Muito Elevada”, “Elevada” e “Média” e 
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em áreas de reduzida expressão espacial, embora a classe de “Média” tenha ainda alguma expressão 

espacial, comparativamente às duas outras classes, e ocorra com relativa menor fragmentação. No caso 

das componentes “Subestação principal” situam-se, maioritariamente, na classe de “Reduzida” e, 

parcialmente, na classe de “Média” Sensibilidade Visual. No caso das componentes “Subestações 

intermédias” as mesmas inserem-se em áreas de “Reduzida”. 

Nos pontos seguintes são avaliados os previsíveis impactes sobre a Paisagem decorrentes das fases de 

construção, exploração e desativação da CSF THSiS, tendo em conta que na sua execução, e dada a sua 

dimensão, estará implícita uma introdução de elementos estranhos à paisagem. 

Com a construção da Central Fotovoltaica, surgirão alterações na paisagem que, direta ou indiretamente, 

se traduzirão em impactes negativos de magnitude e significância diversas.  

De uma forma geral, as ações infligidas refletem-se em alterações diretas/físicas do território, isto é, 

sobre os seus valores/atributos (naturais, patrimoniais e culturais), determinando também um uso 

permanente e condicionado do solo, e indiretas, em termos visuais, com consequência no aumento do nível 

de artificialização, na dinâmica e escala de referência desses locais, condicionando assim, negativamente, 

a leitura da Paisagem. 

Como forma de apoio à avaliação de impactes do Projeto sobre a paisagem, foi elaborada cartografia 

com a bacia visual de cada um dos elementos de projeto com visibilidade para a envolvente: Módulos 

Fotovoltaicos (geral e para cada um dos setores da Central, Subestações intermédias a 30/150 kV e 

Subestação principal a 150/400 kV. Esta cartografia encontra-se representada nos Desenhos 1 a 25, 

no Anexo 3 - Paisagem).  

A Central foi agora dividida em 7 setores: NE, NO, O, Central, SE-N, SE-S e SE-O. 

No Quadro seguinte sintetizam-se as classes de Qualidade Visual da Paisagem (QVP), de Capacidade 

de Absorção Visual (CAV) e de Sensibilidade Visual da Paisagem (SVP) abrangidas pelos elementos de 

Projeto. 

Quadro 5.13 - Identificação da Qualidade Visual da Paisagem e Sensibilidade Visual da Paisagem, 

por componente do Projeto. 

Elementos de projeto QVP CAV SVP 

Acessos a construir 
Maioritariamente 

Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida 

Valas de cabos 
Maioritariamente 

Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida  
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Elementos de projeto QVP CAV SVP 

Subestações a 30/150 kV Média Muito elevada Reduzida 

Subestação 150/400 kV Média 

Muito elevada, 
parcialmente 

Elevada, Média, 
Reduzida 

Maioritariamente 
Reduzida, 

parcialmente   
Média 

Conjunto de módulos 
fotovoltaicos 

Setor Central Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida  

Setor NE Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida  

Setor NO Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida  

Setor O  Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida  

Setor SE-N Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida  

Setor SE-O Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida  

Setor SE-S Média 
Maioritariamente 

Muito elevada 
Maioritariamente 

Reduzida 

 

5.8.2 Fase de construção 

5.8.2.1 Impactes estruturais 

Ao nível dos impactes estruturais, certamente se irão verificar os mesmos impactes já identificados no EIA, 

uma vez que que as alterações sobre a paisagem estão relacionadas diretamente com ações de 

construção dos caminhos de acesso às áreas de intervenção e de instalação dos módulos fotovoltaicos e 

dos inversores, dos estaleiros, da abertura das valas para os cabos de ligação, da instalação dos 

estaleiros, da construção das subestações intercalares a 30/150 kV e da subestação a 150/400 kV. 

Estes impactes associados às áreas de implantação direta dos elementos de projeto são resultantes da 

alteração do uso/ocupação do solo e da morfologia natural do relevo, refletindo-se numa 

alteração/transformação física sobre a morfologia do terreno e sobre a vegetação. 

No Quadro seguinte (que se encontra também no Capítulo 3) apresenta-se a afetação direta sobre a 

ocupação do solo pelos vários elementos de projeto, comparando o projeto atual com o projeto anterior 

(em fase de EIA). 
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Quadro 5.14 – Estimativa das áreas ocupadas por cada infraestrutura do Projeto da CSF THSiS na 

fase de construção (Projeto anterior e atual). 

Infraestruturas do Projeto 

Projeto anterior 
 (Fase EIA) 

Projeto atual 

Área (ha) Área (ha) 

Módulos fotovoltaicos 958,24 845,71 

Inversores/Postos de Transformação 3,04 3,28 

Vala de cabos 5,19 28,73 

Acessos 41,50 40,80 

Subestações intercalares 0,73 2,86 

Subestação principal 3,36 3,52 

Parque de baterias 2,34 -* 

Vedação 10,01 3,99 

Estaleiro 2,11 2,11 

TOTAL 1026,52 931,00 

*A área do parque de baterias está englobada na área das subestações intercalares. 

 

Desmatação – remoção do coberto vegetal arbustivo que se encontra maioritariamente no sob coberto 

de povoamentos florestais de eucalipto. A vegetação presente nestas áreas é autóctone e característica 

da região tendo sido inventariados, entre outros, exemplares de Cistus spp, Lavandula stoechas, Ulex spp. 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis de reduzida magnitude 

e pouco significativos no que diz respeito aos acessos, áreas de implantação de painéis; valas de cabos; 

subestações, postos de transformação e da faixa de proteção das valas de cabos e da linha elétrica 

enterrada a 400 kV). 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, temporários e reversíveis, de reduzida magnitude 

e pouco significativos no caso dos estaleiros, áreas de armazenamento, valas de cabos e acessos a 

desativar.  

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis, de média a elevada 

magnitude e significativos no que diz respeito às áreas de implantação de painéis. 

Desflorestação – abate do coberto vegetal arbóreo, sobretudo de exemplares de eucalipto. 

Esta ação irá afetar 912,12 ha (versus 984 ha no Projeto anterior) de povoamento florestal de eucalipto, 

pequenas áreas de pinhal ou de povoamentos mistos 2, 45 ha versus 3,6 ha no Projeto anterior). Nesta 

configuração do projeto está apenas prevista a afetação indireta muito marginal de povoamentos de 
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sobreiro (0,01 ha versus 6,3 hq na configuração anterior) e de vegetação ribeirinha (0,44 ha versus 1,1 

ha) pela implantação da vedação. 

Importa referir que todos os exemplares de sobreiros serão salvaguardados tendo por base o 

levantamento dos exemplares arbóreos do género Quercus, assim como a identificação das áreas de 

povoamento de sobreiros. A afetação de povoamentos de sobreiros e vegetação ribeirinha é apenas 

uma afetação marginal e temporária, verificando efetivamente que não haverá afetação de sobreiros e 

povoamentos pela implantação do Projeto como demonstrado no Desenhos 2 e 6, no Anexo 5 – Peças 

Desenhadas). 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis de reduzida magnitude 

e pouco significativos no que diz respeito aos acessos, áreas de implantação de painéis, subestações, 

postos de transformação e da faixa de proteção das valas de cabos e da linha elétrica enterrada a 400 

kV). 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, temporários e reversíveis, de reduzida magnitude 

e pouco significativos no caso dos estaleiros, áreas de armazenamento, valas de cabos e acessos a 

desativar.  

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis, de média a elevada 

magnitude e significativos a muito significativos no que diz respeito às áreas de implantação de 

painéis. 

Alteração da morfologia natural do terreno – Incide em toda a área de intervenção, destacando-se as 

áreas de implantação dos painéis e acessos, sobretudo os a construir, embora a beneficiação dos 

existentes se traduza num reperfilamento para uma largura maior. 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis de reduzida magnitude 

e pouco significativos no que diz respeito aos acessos, áreas de implantação de painéis; valas de cabos; 

subestações intercalares, postos de transformação e da faixa de proteção das valas de cabos e da linha 

elétrica enterrada a 400 kV). 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, temporários e reversíveis, de reduzida magnitude 

e pouco significativos no caso dos estaleiros, áreas de armazenamento, valas de cabos e acessos a 

desativar.  
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Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis, de reduzida a média 

magnitude e significativos no que diz respeito às áreas de implantação de painéis e subestação 

principal. 

5.8.2.2 Impactes visuais 

As perturbações da fase de construção estão relacionadas diretamente com uma intrusão visual na 

paisagem, com particular incidência nos observadores externos à obra, resultante de uma 

desorganização espacial e funcional da paisagem, com perturbação na manifestação visual do território, 

devido a ações de construção dos caminhos de acesso, das valas de cabos, das áreas de implantação de 

painéis, das subestações, dos postos de transformação, dos estaleiros e das áreas de armazenamento. 

Por conseguinte, à semelhança dos impactes estruturais, os impactes visuais identificados no EIA serão 

igualmente verificados com o novo Projeto, embora de forma menos significativa. 

Estes impactes resultam de diversas ações que vão decorrendo durante a fase de construção e que, no 

seu conjunto, se expressam num impacte visual que habitualmente se designa por “Desordem Visual”. 

Dentro deste conjunto, destacam-se sobretudo a formação de poeiras, percetíveis a maiores distâncias, e 

que se reflete na diminuição da visibilidade, sobretudo localmente, e a montagem das infraestruturas da 

Central, percecionada a distâncias mais próximas, pelos observadores permanentes e temporários. 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis, de reduzida a média 

magnitude e pouco significativos no caso dos observadores permanentes da zona Central de Foros de 

Cadouços, mas afastada dos limites de cada setor (Setor Central, Setor Oeste, Setor SE-N, Setor SE-O e 

Setor NE), e no caso dos observadores temporários que circulam pelo percurso pedestre da Ameijoafa – 

Cercal, no Setor Central SE-N, Setor SE-O, Setor O e Setor Central. 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis, de reduzida a média 

magnitude e significativos no caso dos observadores permanentes na envolvente da povoação de Vale 

de Água – Setor NO, no caso dos observadores temporários que circulam nas vias de comunicação, 

designadamente a EN390 e a EM555, nos troços mais próximos ou que atravessam os setores - Setor 

NO, Setor O, Setor Central, Setor SE-N e Setor SE -O. Incluem-se, também, nesta classificação de impacte, 

as áreas de Qualidade Visual “Elevada”. Estas áreas ocorrem na envolvente próxima – Setor NO e 

Central. 

Os impactes são negativos, diretos, certos, locais, permanentes, irreversíveis, de reduzida a média 

magnitude e muito significativos no caso dos observadores permanentes da povoação Vale de Água e 

das habitações na envolvente a esta, a poente e a SO e mais próximas do Setor NO, das  habitações 
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dispersas nas zonas norte e sul de Foros de Cadouços que se localizam mais próximo dos limites dos 

setores - Setor O, Setor Central, Setor NE, Setor SE-N e Setor SE-O; Foros do Malhão e habitações 

dispersas e próximas dos limites, como Monte do Pinheirinho – Setor NE, no caso dos observadores 

temporários que circulam na Rua da República de acesso à povoação de Vale de Água, na EN390 – 

Setor NO, Setor O e Setor Central e na EM555 – Setor O, Setor Central, Setor SE-N e Setor SE-O. 

Incluem-se, também, nesta classificação de impacte as áreas de Qualidade Visual “Elevada” que ocorrem 

na envolvente próxima –Setor NO, SE-N, SE-O e SE-S. 

Importa também aqui analisar os impactes resultantes da perda de valores visuais naturais, que não 

decorrem diretamente da expressão visual das ações em si, acima referidas, mas sim do resultado final 

delas, resultando em perda de valor cénico em resultado da destruição de valores visuais naturais. 

Tal como referido para os impactes estruturais, não haverá afetação de sobreiros e povoamentos de 

sobreiros. Também não haverá afetação da vegetação ribeirinha, RAN e área de proteção à albufeira 

de Fonte Serne. Estas áreas foram interligadas constituindo uma rede de conetividade ecológica. 

Por conseguinte, os impactes resultantes da perda de valores visuais naturais são pouco significativos, 

dizendo respeito apenas e sobretudo à perda de uma vasta superfície arborizada de eucalipto. 

Estes impactes são assim classificados como negativos, diretos, certos, imediatos, de âmbito local, 

permanente, irreversível, de média a elevada magnitude e pouco significativos. 

5.8.3 Fase de exploração 

Durante a fase de exploração os impactes previstos na Paisagem relacionam-se com a presença das 

novas infraestruturas implantadas na Central Fotovoltaica e com uma nova ocupação na unidade de 

paisagem Terras do Alto Sado, dada a sua dimensão. 

Efetivamente, é nesta fase que se dará o processo de adaptação da paisagem à nova realidade, 

resultante da introdução de novos elementos construídos na paisagem, nomeadamente a presença da CSF 

THSiS. 

Os impactes visuais serão tanto mais significativos quanto mais visível for a área de implantação das 

componentes do Projeto, bem como quanto mais proeminentes estas componentes se apresentarem, e mais 

elevado for o número de observadores que lhe ficam expostos. 

No que respeita às infraestruturas, irão ter destaque na paisagem sobretudo os painéis fotovoltaicos, 

assim como as subestações intermédias e a subestação principal.  
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Importa desde já analisar a bacia total do Projeto e comparar com a bacia visual simulada para o 

Projeto anterior (fase EIA), verificando-se que a bacia visual em fase de EIA era ligeiramente superior à 

bacia visual da nova configuração do Projeto (6406,03 ha no Projeto anterior versus 6226,38 ha do 

Projeto atual), conforme de apresenta no Quadro 5.15. 

Situação semelhante ocorre com as bacias visuais das subestações intercalares, sendo esta ligeiramente 

maior no Projeto atual, uma vez que as mesmas se encontram mais dispersas (1656,30 ha do Projeto 

anterior versus 1999,88 ha no Projeto atual). 

No que diz respeito à subestação principal, a respetiva bacia visual diminuiu na nova configuração 

(2132,25 ha no Projeto anterior versus 1595,25 ha no Projeto atual). 

Quadro 5.15 – Comparação das áreas das bacias visuais geradas para o anterior Projeto e para o 
Projeto atual. 

Bacia Visual do Projeto 

Projeto anterior (Fase EIA) Projeto atual 

Área da Bacia Visual 
(ha) 

Área da Bacia Visual 
(ha) 

Central Fotovoltaica 6406,03 6226,38 

Subestações 30/150 kV 1656,30 1999,88 

Subestação 150/400 kV 2132,25 1595,25 

 

Encarando-se a Central Solar Fotovoltaica como uma intrusão visual no território, assumiu-se como 

necessário a criação de cortinas de absorção visual ao longo de segmentos que evidenciavam maior 

potencialidade de visualização. A análise do território determinou como potenciais focos de observação: 

1) Povoação de Vale de Água; 2) Urbano disperso; e 3) Vias de comunicação (estradas e caminhos 

municipais). Foram assim estudadas três tipologias de sebes (vd. Anexo 3 – Paisagem), consideradas 

como barreira visual, mas também como barreira corta vento, atenuadora de ruídos, ou mesmo como 

área de enquadramento ou interface de troca. Estas cortinas foram integradas no Plano de Estrutura 

Verde e Integração Paisagística que se apresenta no Anexo 4. 

Importa referir que, tal como referido nos subcapítulos 2.2.3 e 3.3, na conceção do Projeto da Central 

Solar Fotovoltaica THSiS foi tido como premissa a preservação de todas as unidades de vegetação com 

maior valor de conservação existentes no interior da propriedade (povoamentos de sobreiros e 

vegetação ribeirinha). A definição de povoamentos de sobreiro à escala da paisagem, complementando 

os obtidos pela metodologia do inventário florestal, assim como a preservação das áreas referentes aos 

corredores ribeirinhos, contemplando os seus leitos de cheia, reduziu consideravelmente a área disponível 
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para Projeto, tendo contribuído para gerar uma vasta e ampla rede de corredores que fomentam uma 

conetividade ecológica.  

Assim, na avaliação que agora se apresenta, foi tido em consideração também o cenário da situação 

futura, ou seja, a presença de cortinas arbóreas/arbustivas, a presença de povoamentos de sobreiros 

existentes e futuros que permitem criar corredores ecológicos e simultaneamente cortar a visibilidade, 

nem que seja parcialmente, para a Central Fotovoltaica. 

Foram simuladas bacias visuais para as várias componentes do Projeto e para cada setor (Desenhos 1 

a 10, no Anexo 3 – Paisagem), assim como para cada povoação analisada (existente na área de estudo 

da paisagem; e também para os lugares cujas habitações se encontram próximas da Central (Desenhos 

11 a 22, no Anexo 3 – Paisagem), considerando os dois cenários (cenário sem cortina arbórea – fase de 

construção – e cenário com cortina arbórea – fase de exploração). 

As cortinas arbóreo/arbustivas propostas e as bacias simuladas apresentam-se no Anexo 3 – Paisagem. 

Para todas as bacias simuladas verifica-se que os cenários propostos reduzem os impactes visuais. 

Importa também quantificar a afetação das classes de Qualidade Visual da Paisagem (QVP) Elevada e 

Muito Elevada abrangidas pelas bacias visuais do Projeto, assim como dos seus setores, para o cenário 

futuro que se apresenta no Quadro 5.16 e Quadro 5.17.  

Quadro 5.16 – Quantificação da classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito elevada” sobre as 
bacias visuais dos elementos da Central Fotovoltaica (com cortinas arbóreas). 

Bacias visíveis dos elementos de 
projeto 

Área da Bacia 
Visual 

QVP Elevada 
QVP Muito 

Elevada 
% da QVP 
Elevada na 
Bacia Visual 

% da QVP 
Muito 

Elevada na 
Bacia Visual 

(ha) (ha) (ha) 

Central Fotovoltaica 5575,88 582,95 2267,51 10,45 40,67 

Subestações 30/150 kV 1343,88 102,41 540,95 7,62 40,25 

Subestação 150/400 kV 1150,56 128,79 437,29 11,19 38,01 

 

Quadro 5.17 – Quantificação da classe de Qualidade Visual “Elevada” e “Muito elevada” sobre as 
bacias dos setores da Central Fotovoltaica (com cortinas arbóreas). 

Bacias visíveis dos 7 Setores da 
Central 

Área da 
Bacia Visual 

QVP Elevada 
QVP Muito 

Elevada % da QVP 
Elevada na 
Bacia Visual 

% da QVP 
Muito 

Elevada na 
Bacia 
Visual 

(ha) (ha) (ha) 

Setor Central 2614,5625 330,84729 1092,294308 12,65 41,78 

Setor NE 2002,25 218,127351 796,436063 10,89 39,78 

Setor NO 919,4375 56,155179 376,691918 6,11 40,97 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

187 

T03021_01_v0 

Bacias visíveis dos 7 Setores da 
Central 

Área da 
Bacia Visual 

QVP Elevada 
QVP Muito 

Elevada % da QVP 
Elevada na 
Bacia Visual 

% da QVP 
Muito 

Elevada na 
Bacia 
Visual 

(ha) (ha) (ha) 

Setor Oeste 2024 205,764493 805,127889 10,17 39,78 

Setor SE N 2157,875 183,494745 862,063604 8,50 39,95 

Setor SE O 2083,4375 264,869357 821,835623 12,71 39,45 

Setor SE S 3143,6875 299,338612 1347,900714 9,52 42,88 

 

Da análise ao referidos Quadros verifica-se que cerca de 50% da área das bacias visíveis corresponde 

a áreas de QVO “Elevada” e “Muito elevada”. 

Procede-se de seguida à classificação dos impactes gerados pela presença da Central como um todo, 

em particular quanto à magnitude e significância, sobre cada uma das povoações, tendo por base a 

bacia visual total do Projeto e também as bacias individuais simuladas para cada umas das povoações 

(vd. Quadro 5.18). 

Quadro 5.18 - Impactes visuais da Central Fotovoltaica na paisagem – análise às povoações 

Lugares/pontos notáveis 
Visibilidade para  

a Central 

Avaliação de impactes 

Magnitude Significância 

Vale de Água Com visibilidade Média Significativo 

São Domingos Sem visibilidade Reduzida Sem significado 

Foros do Campo Apenas parte da povoação Reduzida Pouco significativo 

Foros da Calada Apenas parte da povoação Reduzida Pouco Significativo 

Foros do Chaparrai Apenas parte da povoação Reduzida Pouco significativo 

Foros da Pouca Sorte Apenas parte da povoação Reduzida Pouco significativo 

Ameijoafa Com visibilidade Média Pouco Significativo 

Sobralinho de Cima Com visibilidade Média Significativo 

Sobralinho de Baixo Com visibilidade Média Significativo 

Monte Marmeleiro Com visibilidade Média Significativo 

Monte Novo Com visibilidade Média Significativo 

Vale Figueira Com visibilidade Média Significativo 

Percurso Pedestre – 
Ameijoafa - Cercal 

Com visibilidade Média Significativo 

Povoações/lugares na envolvente próxima do local da Central: distância em quilómetros 

          < 1km 

          > 1km e < 2 km 

          > 2km e < 3 km 
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Das povoações analisadas, os impactes significativos (com visibilidade total para a Central Fotovoltaica 

e a uma distância inferior a 1 km) verificam-se sobretudo em Vale de Água, Ameijoafa, Sobralinho de 

Cima, Sobralinho de Baixo, Monte Marmeleiro, Monte Novo, Vale Figeira e no troço do percurso pedestre 

Ameijoafa – Cercal mais próximo da Central. 

Da análise da cartografia da bacia visual do Projeto, no seu todo, verifica-se que o impacte visual 

negativo, potencial, projeta-se sobre uma parte significativa do território (área de estudo). 

As componentes “Subestação” e “Subestações Intercalares” determinam um impacte visual negativo, mas, 

sobretudo, de natureza local, dado verificar-se uma elevada fragmentação das respetivas bacias visuais 

e, consequentemente, a perceção visual destas componentes não se verifica de forma continuada, ao se 

percorrer o território. 

Ainda no caso da Central Fotovoltaica, o impacte visual incide mais intensamente na zona e envolvente 

próxima da sua implantação, nomeadamente até cerca de 1 km, em torno da mesma, de forma mais 

consistente/contínua, podendo haver também alguma visibilidade a uma distância superior, mas aí a 

perceção vai diminuindo, associada também a uma certa descontinuidade da área artificializada 

apreendida. 

Importa aqui também demonstrar que o Projeto não contribui para desvalorizar as potencialidades de 

utilização previstas no Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte Serne, designadamente no que se 

refere aos espaços de utilização turística (“Zona preferencial de implantação turística” e “Zona de recreio 

balnear” cartografados na Planta de Ordenamento). 

Para o efeito foi elaborada a bacia visual da zona de recreio balnear e da zona preferencial de 

implantação turística (vd. Desenho 23 e 24, do Anexo 3 – Paisagem), numa primeira fase apenas com 

o modelo digital do terreno e numa segunda fase considerando a presença das cortinas 

arbóreas/arbustivas e a rede de conetividade ecológica a manter no âmbito do PEVIP, à semelhança do 

realizado para o Projeto e povoações/lugares (Anexo 4).  

O resultado da primeira modelação parece concluir que estas áreas têm alguma visibilidade para o setor 

NE da Central Fotovoltaica, situação que não se verifica efetivamente quando a análise tem em linha de 

conta a presença da área de povoamentos de sobreiro existente na envolvente que funcionará como uma 

barreira visual e dada a distância a que se encontram dos painéis fotovoltaicos. 
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Da análise aos referidos Desenhos, verifica-se que a área visível das respetivas bacias visuais simuladas 

não é abrangida pelos painéis, com exceção de pequenas zonas, mas distantes (mais de 2 km) das áreas 

do POAFS. 

Efetivamente, as áreas a salvaguardar respeitantes ao Plano de Ordenamento da Albufeira de Fonte 

Serne (buffer de 500 m a partir da margem da albufeira) irão constituir uma forte barreira visual tal 

como se demonstra nos Desenhos 23 e 24, do Anexo 3 - Paisagem. 

Em síntese, e após a análise exposta neste estudo, considera-se que os impactes sentidos na fase de 

exploração pelo Projeto, são negativos, significativos, de moderada a elevada magnitude, diretos, 

localizados e permanentes (até ao fim da vida útil do Projeto), atenuados com o Plano de Estrutura 

Verde e Integração Paisagística proposto. 

5.8.4 Fase de desativação 

Prevê-se ainda que, no fim do período de exploração, a Central THSiS seja desativada, dando origem 

ao restabelecimento da atual paisagem, o que constitui um impacte positivo, muito significativo.  

Na fase de desativação ocorrerão ainda impactes negativos semelhantes ao verificado durante a fase 

de construção, originado alterações visuais temporárias e pouco significativas. 

5.9 SOCIOECONOMIA 

5.9.1 Considerações gerais 

Listam-se as ações consideradas geradoras de impacte ao nível da componente Socioeconomia nas fases 

de construção e exploração. 

Para a fase de construção 

• Arrendamento dos terrenos da área destinada à instalação da Central Solar Fotovoltaica; 

• Movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras; 

• Transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "tout-venant", entre outros); 

• Dinâmica socioeconómica gerada nas localidades mais próximas em resultado da presença de 

trabalhadores. 
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Para a fase de exploração 

• Arrendamento dos terrenos da área onde está instalada a Central Solar Fotovoltaica 

• Exploração e funcionamento da Central Solar Fotovoltaica, com produção de energia elétrica 

a partir de uma fonte renovável não poluente 

• Manutenção e reparação de equipamentos e acessos e corte de vegetação na envolvente do 

sistema de produção fotovoltaica (sempre que a dimensão da vegetação cause ensombramento) 

5.9.2 Fase de construção 

Os impactes negativos expectáveis de ocorrer durante o processo construtivo do Projeto estarão 

sobretudo relacionados com o incómodo que as ações associadas à obra poderão gerar nas populações 

afetadas. As ações de movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras e a movimentação 

e transporte de materiais diversos para construção (betão, saibro, "tout-venant", entre outros), irão 

aumentar o tráfego de veículos pesados e viaturas comerciais, nos acessos às obras e nas vias de 

comunicação, conduzindo a um aumento de emissões de poluentes para atmosfera, assim como de ruído, 

promovendo uma alteração generalizada da qualidade ambiental.  

Como anteriormente referido, os impactes negativos expectáveis de ocorrer durante o processo 

construtivo do Projeto estarão sobretudo relacionados com o incómodo que as ações associadas à obra 

poderão gerar nas populações afetadas, como é o caso dos habitantes da povoação de Vale de Água, 

povoação mais perto da área de estudo, e as localidades de Vale Pereiro, Foros do Malhão, Foros de 

Arneirinho, Foros de Cadouços, Foros de Casa Nova e São Domingos, assim como os turistas que visitem 

este território. Existem vários edifícios dispersos próximos do limite da área de estudo (num raio de 150 

m), de várias tipologias (habitação, armazéns, ruínas, entre outros). Dentro da área de estudo, existem 

também alguns edifícios, na sua maioria armazéns agrícolas, sendo uma delas de habitação (Sobralinho 

de Cima) pertencente ao arrendatário de um dos terrenos. 

Tendo em conta que na envolvente da área de implantação do Projeto, foram identificados vários 

recetores sensíveis, estes impactes terão maior significado (dada a grande área a mobilizar e a 

proximidade à povoação de Vale de Água), ainda que só ocorram durante a fase de construção e em 

determinados períodos do dia. 

De forma atenuar estes impactes foram desenvolvidas alterações ao Projeto, cujo intuito foi de ir ao 

encontro com os principais pontos levantados no parecer da Comissão de Avaliação. Foi estabelecido um 

buffer de 600 m a partir do centro da localidade de Vale de Água para impedir que houvesse painéis 
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solares nessa área. Outra restrição estabelecida foi que qualquer edifício habitacional que pertença à 

localidade de Vale de Água deverá estar a pelo menos 200 m de distância de área de painéis. 

Prevê-se que com estas alterações ao Projeto, os edifícios habitacionais pertencentes à localidade de 

Vale de Água, localidade mais próxima da Central, estarão sujeitos a uma menor perturbação durante 

a fase de construção. 

Relativamente às restantes edificações habitacionais identificadas na área envolvente à implantação da 

Central e que não pertencem à localidade de Vale de Água, em alguns dos casos são assegurados os 

mesmos 200 m de buffer das habitações aos painéis solares, nos casos em que não se conseguiu assegurar 

os 200m (é o caso de habitações que se encontram a nordeste da Central a sul da povoação de São 

Domingos) não haverá uma atenuação dos impactes de incomodidade resultante da construção.  

Estes impactes negativos são considerados significativos podendo ser minimizados através da adoção de 

medidas adequadas, tais como, a aspersão regular nos locais onde estarão a decorrer as atividades que 

mais geram emissões de poeiras, controlo de velocidades dos veículos, entre outros. 

As movimentações também afetarão os aglomerados populacionais e habitações particulares dispostas 

ao longo das diferentes vias de acesso, nas imediações e que passam pela área de implantação do 

Projeto.  

Identificaram-se estradas e caminhos de terra batida, que atravessam a área da futura Central Solar 

Fotovoltaica, nomeadamente, a estrada EN 390 que liga a localidade de Vale de Água até à localidade 

de São Domingos, e atravessa a área de estudo na zona oeste, destaca-se também o caminho de terra 

(EM 555) que liga a localidade de Foros do Campo à localidade de São Domingos (sentido sul – norte), 

passando pela localidade de Foros de Cadouços, atravessando a área de implantação. 

Estes impactes são considerados negativos pouco significativos, ainda que atualmente estas vias já estejam 

sujeitas a algum tráfego, podendo ser minimizados através da adoção de medidas adequadas, tais como, 

informação afixada/disponibilizada às populações que se encontram na envolvente sobre o período da 

empreitada, controlo de velocidades dos veículos, entre outros.  

As operações atrás referidas poderão também conduzir a uma deterioração destas vias, afetando assim 

indiretamente a sua normal utilização pelas populações locais. O aumento da circulação de máquinas e 

veículos afetos à obra, conduzirá também a constrangimentos no fluxo de tráfego, pela deslocação lenta 

que lhes é característica, com implicações nos padrões de mobilidade. 
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Relativamente ao turismo foi realizada uma análise mais aprofundada, utilizando a ferramenta 

informática SIGTUR, disponibilizada pelo Turismo de Portugal para evidenciar alojamentos turísticos 

próximos e na envolvente do Projeto. De acordo com a Figura 5.1, consegue-se constatar o número de 

alojamentos turísticos existentes na envolvente e a sua proximidade ao projeto e consequentemente os 

mais suscetíveis a impacte durante a fase de construção. 

Em seguida são apresentados de forma detalhada todos os alojamentos (estabelecimentos turísticos e 

alojamentos locais) que se encontram na envolvente do projeto. Relativamente aos empreendimentos 

turísticos (ET), foram identificados oito estabelecimentos com estas características, que de acordo com a 

informação disponibilizada pelo turismo, correspondem a uma capacidade total de 84 utentes. 

• Tons da Terra, Casa de Campo & SPA – Nº de camas fixas/utentes – 18; 

• Monte do Salgueirinho – Nº de camas fixas/utentes - 12; 

• Cidrão dos Brejos – Nº de camas fixas/utentes - 8; 

• Estrela do Cerro – Nº de camas fixas/utentes – 6; 

• Casas da Moagem – Nº de camas fixas/utentes – 18; 

• O Nosso Mundo – Nº de camas fixas/utentes - 12; 

• Casas de Campo do Junqueirinho - Monte Azul – Nº de camas fixas/utentes – 4; 

• Casas de Campo do Junqueirinho - Taipa 2 – Nº de camas fixas/utentes – 4. 

Relativamente aos alojamentos locais (AL), existem dez alojamentos, que de acordo com a informação 

disponibilizada pelo turismo, correspondem a uma capacidade total de 75 utentes. 

• Vitor Manuel Mascarenhas Moreira dos Santos - número de utentes – 9; 

• Casa Novinha – Moradia – número de utentes – 7; 

• Paraíso Vegano – número de utentes – 4; 

• Catarina Manuela Silva Marques São Domingos - número de utentes – 10; 

• Quinta da Mimosa - número de utentes – 8; 

• Monte Vale das Éguas - número de utentes – 7; 

• Monte da Garrocheirinha - número de utentes – 12; 

• Casa Sobralinho do Outeiro - número de utentes – 8; 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

193 

T03021_01_v0 

• Monte Novo do Locário - número de utentes – 6; 

• Courela do Touril – número de utentes – 4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Turismo de Portugal - SIGTUR, 2021. 

Figura 5.1 - Alojamentos Turísticos (ET e AL), existentes na envolvente 

Destaca-se assim a localidade de Vale de Água, no sentido noroeste da Área de Implantação onde é 

possível identificar três alojamento turísticos (dois alojamentos locais e um estabelecimento turístico) com 

distâncias que variam entre (200 a 400m), também nas proximidades da Área de Implantação 

encontram-se os empreendimento Tons da Terra, Casa de Campo & SPA a 550 m em linha reta sentido 

norte da implantação e o empreendimento Monte do Salgueirinho a 1 200 m em linha reta sentido oeste 

da implantação. Estes cinco alojamentos turísticos perfazem um total máximo de 52 utentes. No caso da 
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localidade de São Domingos, sentido norte da área de implantação, existem 4 alojamentos turísticos (três 

alojamentos locais e um estabelecimento turístico) com distâncias que variam entre (2 000 a 2 400m). As 

localidades de Vale de Água e São Domingos são as que apresentam um maior número de alojamentos 

turísticos concentrados na envolvente.  

A construção propriamente dita e a movimentação de pessoas, máquinas e veículos afetos às obras, a 

movimentação e transporte de materiais diversos para construção, irão aumentar o tráfego de veículos 

pesados e viaturas comerciais, nos acessos às obras e nas vias de comunicação, conduzindo a um aumento 

de emissões de poluentes para atmosfera, assim como de ruído, promovendo uma alteração generalizada 

da qualidade deste destino turístico. Esta incomodidade será temporária e concentrada em períodos 

específicos e em determinados períodos do dia. 

Relativamente ao troço do percurso pedestre Ameijoafa-Cercal mais próximo da central, com visibilidade 

para a Central Fotovoltaica, encontra-se a uma distância de cerca de 900m a sul do Projeto, implicará 

eventualmente constrangimentos ao nível da redução da qualidade do usufruto e experienciação por 

parte dos caminhantes. 

Por outro lado, um dos principais impactes do Projeto da Central Solar Fotovoltaica na economia regional 

é o valor do investimento, sendo que uma parte relevante desse valor reverterá para a geração de mais 

valias para a economia local, através de geração de emprego, consumo de bens e serviços diversos (ex: 

restauração, alojamentos). 

As contrapartidas financeiras decorrentes do arrendamento das parcelas afetas ao Projeto beneficiam 

apenas os proprietários dos terrenos. 

A criação de postos de trabalho poderá ter um efeito benéfico na estrutura social, nomeadamente, na 

redução da taxa de desemprego e no aumento dos rendimentos de pessoas singulares e famílias, ainda 

que de forma temporária, considera-se este impacte positivo. Estima-se que o número de trabalhadores, 

de entre os vários empreiteiros (construção civil, eletromecânica, equipa de transporte, montagem), 

equipas de fiscalização, Dono de Obra, Acompanhamento Ambiental e Arqueológico, seja de 200 a 300 

trabalhadores, podendo este número duplicar em alturas da empreitada que impliquem trabalhos 

simultâneos em várias frentes de obra. Estima-se que o Projeto seja construído em 11 meses. Atendendo 

a que é expectável que grande parte da mão-de-obra seja obtida por trabalhadores já afetos ao 

empreiteiro responsável pela construção, os postos de trabalho efetivamente criados localmente serão 

menores, considerando-se este impacte positivo, de magnitude reduzida, pouco significativo, de âmbito 

regional, certo, temporário reversível, imediato e direto. 
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Uma vez que é expectável esta deslocação de mão-de-obra de fora, prevê-se que durante a fase de 

construção haja uma dinamização da economia local/regional, com um aumento da atividade económica 

nas freguesias abrangidas e adjacentes ao Projeto, em setores como a construção, restauração e 

alojamento, traduzindo-se num impacte positivo significativo. 

5.9.3 Fase de exploração 

A construção do Projeto traduz-se na perda da atividade florestal existente. Esta alteração do uso do 

solo terá um impacte nos empregos ligados à gestão desta atividade económica, bem como a 

rentabilidade da exploração dos recursos florestais, gerando um impacte negativo, direto, de magnitude 

reduzida, certo, permanente, reversível e de escala local, pouco significativo.  

Relativamente ao turismo, a presença da Central, implicará alguns impactes negativos por via da 

alteração da paisagem e da existência de várias infraestruturas de carácter artificial, num 

enquadramento que era reconhecidamente rural/florestal. Por se encontrar na proximidade da Barragem 

Fonte de Serne, a cerca de 1 500 m, em linha reta, da vedação da futura central, poderá ocorrer uma 

diminuição do potencial de atratividade turística desta área de lazer, que poderá resultar numa redução 

na atração de visitantes e, com a eventual consequência na redução de potenciais investimentos na área 

do turismo. Considerando estes impactes negativos, mesmo que potenciais, mas com significado, tornou-se 

prioritária a criação de cortinas verdes, que pudessem mitigar esse efeito visual negativo, permitindo 

valorizar a paisagem tradicional da região através da utilização de espécies autóctones. 

Nas situações em que o Projeto permaneça visível, apesar da referida distancia mínima (200m), foram 

desenvolvidas soluções adicionais (maior afastamento, desenvolvimento de cortinas arbóreo/arbustivas) 

que asseguram que as infraestruturas do Projeto (especificamente os painéis) não sejam tão perceptíveis 

a partir das habitações de Vale de Água (incluindo as habitações localizadas na sua envolvente), nem 

das diversas habitações localizadas na envolvente do projeto, nomeadamente Vale Figueira, Vale 

Figueira Novo, Monte da Oliveirinha, Sobralinho de Baixo, Monte do Pinherinho e Ameijoafa). 

O Projeto final visou também assegurar a manutenção dos caminhos públicos existentes, alguns dos quais 

classificados no Plano Intermunicipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios como rede viária florestal, 

nomeadamente a acessibilidade a área poente da Barragem de Fonte Serne e a ligação entre a EN 390 

e a EM 555 pela Ameijoafa, nas proximidades de Vale de Água. 

As contrapartidas financeiras decorrentes do arrendamento da parcela afeta ao Projeto beneficiam 

apenas os proprietários dos terrenos, correspondendo a um impacte positivo para estes. Importa, também, 

referir que para a exploração e funcionamento da Central Solar Fotovoltaica, é necessária a existência 
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de uma equipa técnica para assistência ao nível da vigilância e manutenção, sendo para esse efeito 

criados cerca de 50 postos de trabalho. Neste sentido, prevê-se a um impacte positivo, de magnitude 

reduzida, pouco significativo, nomeadamente a nível local. 

Em projetos deste tipo os contributos face ao consumo energético da região e para atingir as metas 

nacionais de produção de energia elétrica através de fontes renováveis podem ser mais significativos. A 

produção anual estimada de 2 148 243 000 kWh/ano deste Projeto representará 44,4 % do consumo 

total registado na região do Alentejo (considerando os valores de consumo de energia elétrica de 2017, 

4 834 369 389 kWh), (INE, 2019). 

No que respeita ao compromisso de produção energética a partir de fonte renovável até 2025, a 

concretização deste Projeto configura um contributo aproximado de 3,85% para a percentagem de 

energia (13,1%) que, face aos valores de agosto de 2021 distancia Portugal do objetivo para 2025, ou 

seja, este Projeto contribuirá 3,85% do que falta para atingir os 69% até 2025. 

A possibilidade de fornecimento de energia elétrica produzida na Central Solar Fotovoltaica constituirá 

um impacte positivo significativo, de magnitude reduzida, certo (ocorrerá na fase de exploração da 

Central), permanente (com a duração da fase de exploração), de âmbito nacional, tendo em conta que 

contribuirá para diminuir a atual dependência que Portugal tem do exterior no que respeita ao 

fornecimento de combustíveis fosseis para a produção de eletricidade. Os custos resultantes da 

exploração da Central Solar Fotovoltaica e a manutenção das mesmas envolvem a aquisição de materiais 

diversos (como matérias-primas, lubrificantes, entre outros) e serviços, incluindo-se a manutenção dos 

caminhos. Estes custos beneficiarão a economia local, sobretudo o concelho, com reflexos positivos na 

população e atividades económicas, sendo um impacte positivo, ainda que pouco significativo. 

Como já anteriormente referido, do ponto de vista socioeconómico, este é um Projeto que tem a nível local 

e regional impactes na economia que não podem ser negligenciados. Em primeiro lugar, o arrendamento 

das terras, o qual constitui uma renda fixa durante 30 anos para os proprietários, e em segundo lugar, 

também a nível local e nacional, um investimento de cerca de 1 000 milhões de euros, fundamentalmente 

através da captação de capitais externos, constituindo assim um impacte económico importante e 

significativo.  

Estes tipos de projetos podem também gerar um conjunto de mais valias e oportunidades para as 

comunidades e entidades de poder local, como municípios e freguesias. É possível potenciar projetos de 

valorização de atividades tradicionais como a pastorícia, a apicultura no espaço da central por parte de 

produtores locais. A promoção da formação de população local com competências ligadas 

nomeadamente ao setor energético (por exemplo, na manutenção das centrais solares). 
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A instalação da sede social empresa no concelho também gera mais valias para o Município de Santiago 

do Cacém, bem como um potencial aumento da coleta de IMI nos terrenos rústicos pela existência da CSF 

THSiS.  

Este projeto pode ainda trazer benefícios do ponto de vista ecológico que se refletirão numa valorização 

do território, por exemplo através da recuperação de solos da CSF THSiS, com enriquecimento do solo 

progressivo pelo ciclo de vegetação, da recuperação de linhas de águas, enriquecimento da vegetação 

autóctone, valorização de áreas de montado e plantação de novos espécimes autóctones nas cortinas 

arbóreas / arbustivas. 

5.9.4 Fase de desativação 

A fase de desativação corresponde a atividades essencialmente de construção civil, mas de menor 

dimensão relativamente às desenvolvidas na fase de construção, pelo que os impactes económicos serão 

semelhantes, mas de menor magnitude. Espera-se assim um impacte positivo, indireto, de magnitude 

reduzida, provável, temporário, reversível e de escala local. Atendendo ao volume de mão de obra 

necessário e à duração, considera-se o impacte de baixa significância.  

Na fase desativação, caso não se construa uma nova central fotovoltaica, os impactes positivos gerados 

durante a sua exploração irão cessar. Adicionalmente, o emprego e alguma atividade económica gerada 

pela atividade de exploração da central irão desaparecer, resultando num impacte negativo, pouco 

significativo. No caso de não se programar uma adequada gestão dos resíduos que resultaram do 

encerramento da Central Fotovoltaica, originará impactes ambientais negativos, significativos, ainda que 

reversíveis, de âmbito local. 

Apesar de na fase de exploração do Projeto, ficar impossibilitada a utilização do solo para fins agrícolas 

e/ou florestais no local da implantação dos painéis fotovoltaicos, salienta-se que não serão expectáveis 

alterações nas características dos solos presentes pelo que a sua utilização para os seus fins, poderá ser 

concretizada, após a fase de desativação, isto é, haverá uma recuperação de solos na totalidade da 

central solar, correspondendo na prática a um pousio de 30 anos, com enriquecimento do solo progressivo 

pelo ciclo de vegetação. A potencial restituição do terreno para a atividade agrícola/ pecuária, face à 

importância desta atividade no território, determina um impacte positivo, significativo, direto, de 

magnitude reduzida, provável, permanente, reversível e de escala local.  
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5.10 PATRIMÓNIO ARQUEOLÓGICO, ARQUITETÓNICO E ETNOGRÁFICO 

5.10.1 Considerações gerais  

Importa neste ponto identificar se a reformulação do Projeto provocou alterações significativas na 

avaliação de impactes efetuada no EIA. 

Foram identificadas 35 ocorrências na área de incidência, direta e indireta do Projeto. Destas ocorrências, 

24 são de construções rurais de valor cultural baixo (Oc. 1, 2, 3, 5, 7, 10 a 13, 15, 16, 18, 20, 21, 23 a 

29, 32, 34 e 35), uma de valência média-baixa (oc. 14), uma antiga escola, de valor médio (oc. 8U) e 

nove de valor nulo, em consequência da sua destruição (Oc. 4, 6, 9, 17, 19, 22, 30, 31, 33).  

Encontravam-se em posição de incidência direta as ocorrências que eram sobrepostas ou que 

apresentavam proximidade aos vários constituintes do Projeto, avaliadas à escala 1:25 000. Estavam 

nestas condições as seguintes ocorrências: Oc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8U, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 30, 31 e 

33. Com a reformulação do layout apenas a ocorrência 14 se encontra a mais de 50 m dos elementos de 

projeto. 

Encontravam-se em posição de incidência indireta as ocorrências que não se sobrepunham às várias partes 

do Projeto, avaliadas à escala 1:25000, mas que se encontravam no interior do polígono em avaliação. 

Estavam nestas condições as oc. 10, 11, 12, 13, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34 e 35. Com 

a reformulação do layout todas estas ocorrências mantêm-se em posição de incidência indireta 

acrescentando-se a Oc. 14. 

A oc. H, um topónimo, têm uma posição indeterminada dentro da área de incidência, incidindo na área 

de incidência direta, tal como na versão anterior do Projeto. 

Do anteriormente exposto, verifica-se que apenas a ocorrência 14 passou de posição de incidência direta 

para incidência indireta.  

No Quadro 5.19 apresentam-se caracterizam-se as incidências reconhecidas sobre as ocorrências 

culturais identificadas na caracterização da situação atual do ambiente, tendo por base a alteração do 

layout do Projeto. 
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Quadro 5.19 - Avaliação de impactes do fator Património Cultural 
 

Ocorrências 

Inserção no projeto 
 
AI = Área de 
incidência (direta + 
indireta) do Projeto; 
ZE = Zona de 
Enquadramento do 
Projeto. 

 
Caracterização de incidências 
 
Fase: Construção (C), Exploração (E); Desativação (D); 
Incidência (In): indireto (I), direto (D); 
Tipo (Ti): negativo (-); positivo (+); 
Magnitude (Ma): elevado (E), médio (M), baixo (B); 
Significância (Sg): muito significativo (M), significativo (S), pouco 
significativo (P); 
Duração (Du): temporária (T); permanente (P); 
Probabilidade (Pr): pouco provável (PP), provável (P), certo (C); 
Reversibilidade (Re): reversível (R); irreversível (I); 
INI: incidências não identificados (N) ou indeterminados (I).  
(? = incerteza na atribuição) 
 

 

 

AI ZE Fase 
In Ti Ma Sg Du Pr Re I

N
I 

D I - + E M B M S P T P PP P C R I 

 
 

1, 2, 3, 5, 7, 8U, 16, 18 e 27; F 
e H 

AI  
directa 

 

C D  -  E     P  P   C  I  

E                  I 

D                  I 
 
 

4, 6, 9, 17, 19, 30, 31 e 33 
AI  

directa 
 

C D  -    B   P  P   C  I  

E                  I 

D                  I 
 
 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 

34 e 35 

AI  
indirecta 

 

C                I 

E                  I 

D                  I 
 
 

A a E, G, I a T, V e X  ZE 

C                N 

E                  N 

D                  N 
 

 

 

5.10.2 Fase de construção 

Durante a fase de construção são esperados impactes diretos e negativos sobre as ocorrências 

intersetadas diretamente pelo Projeto que se encontram dentro da área vedada da Central Fotovoltaica 

(1, 2, 3, 5, 7, 8U, 16, 18, 27, F e H). Estes impactes consideraram-se certos, de magnitude elevada, 

embora de significância baixa, atendendo ao seu reduzido valor cultural. Refira-se, contudo, que as 

ocorrências 3, 5, 8U e 18 serão, à partida, salvaguardadas pelos elementos do Projeto. 
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No caso das ocorrências (4, 6, 9, 17, 19, 30, 31 e 33) que estão na mesma incidência direta do Projeto, 

mas às quais se atribuiu valor cultural nulo, por estarem destruídas, a magnitude será baixa. 

Os impactes sobre as ocorrências situadas na incidência indireta do Projeto (10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 34 e 35) são indeterminadas, não se esperando à partida a afetação 

destas ocorrências, uma vez que se encontram fora dos limites da vedação da Central Fotovoltaica. 

Refira-se que os impactes sobre as oc. H e F são indeterminados uma vez que a localização das mesmas 

não foi confirmada no decurso dos trabalhos de campo. 

Não se identificaram impactes negativos nas ocorrências situadas na zona de enquadramento da Central 

Fotovoltaica (A a E, G, I a T, V e X), dada a distância a que se encontram da Central Fotovoltaica. 

Os impactes em eventuais ocorrências arqueológicas incógnitas, não detetadas nesta fase de avaliação 

podem qualificar-se, de modo prudente, como indeterminadas. 

5.10.3 Fase de exploração 

As incidências negativas que possam resultar das ações de remodelação ou reparação das infraestruturas 

do Projeto, com recurso a escavação no solo/subsolo, deverão ser avaliadas a partir dos resultados 

obtidos com a execução de medidas de minimização propostas para a fase construção. 

Considera-se que o impacte do Projeto, em termos de intrusão na envolvente espacial de ocorrências de 

maior valor cultural, tem significância nula. 

5.10.4 Fase de desativação 

Não se dispõe de informação que permita caracterizar as incidências negativas que possam resultar da 

desativação do Projeto. As (eventuais) incidências negativas devem ser avaliadas a partir dos resultados 

obtidos nas fases antecedentes, de construção e de exploração. 
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6 MEDIDAS DE MINIMIZAÇÃO 

6.1 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Importa neste Capítulo identificar e apresentar a totalidade das medidas propostas para evitar, 

minimizar ou compensar os impactes negativos (medidas propostas no EIA e que se mantém aplicáveis, 

bem como eventuais medidas adicionais). 

Identificam-se nos subcapítulos 6.2 ao 6.5 todas as medidas minimizadoras consideradas para o Projeto 

da CSF THSiS e no subcapítulo 6.6 as medidas compensatórias propostas. 

As medidas para a fase de construção adotam a sigla “MFC” e para a fase de exploração, a sigla 

“MFE”. 

6.2 MEDIDAS PARA A FASE DE PRÉ-CONSTRUÇÃO 

6.2.1 Fase de preparação prévia à execução das obras 

MFC.1 -  Deverá ser elaborada uma Planta Síntese de Condicionantes para a fase de construção. 

MFC.2 -  Sempre que se venham a identificar elementos que justifiquem a sua salvaguarda, a Planta 

Síntese de Condicionantes deverá ser atualizada. 

MFC.3 -  Divulgar o programa de execução das obras às populações interessadas, designadamente à 

população residente na área envolvente. A informação disponibilizada deve incluir o objetivo, 

a natureza, a localização da obra, as principais ações a realizar, respetiva calendarização e 

eventuais afetações à população, designadamente a afetação das acessibilidades. 

MFC.4 -  Implementar um mecanismo de atendimento ao público para esclarecimento de dúvidas e 

atendimento de eventuais reclamações. 

MFC.5 -  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). 

MFC.6 -  Elaborar um Plano de Trabalhos de todos os trabalhos afetos à empreitada que inclua, entre 
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outros aspetos relevantes da empreitada, as fases previstas para as movimentações de terras, 

para as ações de desarborização e desmatação e para os atravessamentos de linhas de água. 

MFC.7 -  Elaborar um Plano de Integração Paisagística das Obras, de forma a garantir o enquadramento 

paisagístico adequado que garanta a atenuação das afetações visuais associadas à presença 

das obras e respetiva integração na área envolvente. 

MFC.8 -  Implementar o Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra, constituído pelo planeamento 

da execução de todos os elementos das obras e identificação e pormenorização das medidas 

de minimização a implementar na fase da execução das obras, e respetiva calendarização.  

MFC.9 -  Elaboração de um Plano de Segurança e Saúde (de acordo com legislação aplicável). 

MFC.10 -  Elaboração de um Plano de Emergência, onde se preveja a atuação em caso de situações de 

risco ambiental. 

MFC.11 -  As obras de construção Central Fotovoltaica devem preservar os exemplares da espécie 

Quercus suber (sobreiro), espécie com valor de conservação e que se encontra protegida 

legalmente. Os indivíduos identificados, a preservar, deverão ser alvo de uma marcação ou 

balizagem (respeitando as áreas específicas de proteção), prevenindo qualquer tipo de 

afetação. Caso se verifique alguma afetação não prevista e considerada inevitável, a mesma 

será previamente legalizada e aprovada junto do ICNF. 

MFC.12 -  Relativamente aos cursos de água deverá ser preservado um buffer em seu torno. Deverá 

preservar-se uma faixa de 2,5 m, em cada margem, em linhas de escorrência; 5 m em pequenos 

cursos de água; e 10 m nos cursos de água de maiores dimensões.   

MFC.13 -  Promover uma ação de sensibilização junto aos trabalhadores de forma a minimizar a 

mortalidade por atropelamento/esmagamento e ainda para evitar mortalidade desnecessária 

de espécies faunísticas com “má fama” entre trabalhadores (nomeadamente cobras e outros 

répteis). 

MFC.14 -  Evitar, sempre que possível, a realização das tarefas de construção mais ruidosas e causadoras 

de perturbação durante o período de nidificação das espécies de avifauna (entre abril a julho). 

MFC.15 -  Assinalar e vedar/balizar o acesso a indivíduos ou a habitats que se pretendem salvaguardar, 

ou a outros que venham a ser identificadas pela Equipa de Acompanhamento Ambiental, caso 

se localizem a menos de 50 m das áreas a intervencionar. 
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MFC.16 -  Cumprir todos os requisitos legais no que respeita às condições de segurança contra incêndios 

em edifícios (Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, com a redação dada pelo Decreto-

Lei n-º 224/2015, de 9 de outubro e Portaria n.º 1532/2008, de 29 de dezembro). 

MFC.17 -  Informar sobre a construção e instalação do Projeto à ANEPC - Autoridade Nacional de 

Emergência e Proteção Civil, e entidades normalmente envolvidas na prevenção e combate a 

incêndios florestais, bem como as entidades com jurisdição na área de implantação do Projeto. 

MFC.18 -  A implantação de estruturas do Projeto deverá cumprir com o estabelecido no Título de 

Utilização de Recursos Hídricos, emitido nos termos e condições previstos na Lei da Água (Lei 

n.º 58/2005, de 29 de dezembro) e no Regime de Utilizações dos Recursos Hídricos (Decreto-

Lei n.º 226-A/2007, de 31 de maio), no caso de ocupação do Domínio Hídrico. 

MFC.19 -  Utilizar, sempre que possível, mão-de-obra local na fase de construção beneficiando a 

população local. Esta medida funciona como contrapartida pela afetação, embora pouco 

expressiva, que incide de forma mais direta sobre a população da área de intervenção. 

MFC.20 -  Concentrar no tempo os trabalhos de obra, especialmente os que causem maior perturbação. 

MFC.21 -  Deve proceder-se ao Acompanhamento Arqueológico integral, permanente e presencial, de 

todas as operações que impliquem movimentações dos solos (desmatações, escavações, 

terraplenagens, depósitos e empréstimos de inertes) quer sejam feitas em fase de construção, 

quer nas fases preparatórias, como a instalação do estaleiro, abertura/alargamento de 

acessos, de valas de cabos ou desmatação. O acompanhamento deve ser continuado e efetivo 

pelo que se houver mais que uma frente de obra em simultâneo terá de se garantir o 

acompanhamento de todas as frentes. 

MFC.22 -  Todas as ocorrências deverão ser assinaladas na Planta Síntese de Condicionantes.  

MFC.23 -  Assinalar as áreas a salvaguardar (em termos de património) existentes na proximidade das 

frentes de obra, de acordo com o identificado na Planta de Condicionantes. Devem ser 

balizadas as áreas a salvaguardar que se localizem a menos de 50 m das áreas a 

intervencionar. 

MFC.24 -  Os resultados obtidos no acompanhamento arqueológico poderão determinar a adoção de 

medidas de minimização específicas (registo documental, sondagens, escavações 

arqueológicas, entre outras).  

MFC.25 -  No caso particular da ocorrência n. 1, ter especial cuidado na montagem da vedação da 
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Central Fotovoltaica na proximidade da mesma, ou manter um certo afastamento, de modo a 

eliminar a interferência direta sobre esta ocorrência de interesse cultural e visando a sua 

conservação in situ. 

MFC.26 -  Inclusão das ocorrências n.º 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8U, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 27, 29, 30, 31, 33, F e 

H na Planta Síntese de Condicionantes, impondo restrição à sua afetação parcial ou total, ou 

obrigação de registo para memória futura. 

MFC.27 -  As áreas sujeitas ao regime jurídico da RAN que se localizam a menos de 10 m das frentes de 

obra terão que ser previamente balizadas/assinaladas de modo a ficarem salvaguardadas 

de qualquer intervenção. 

MFC.28 -  A programação do projeto deve prever a desarborização faseada na área de intervenção 

do projeto, do centro para a periferia de forma a fomentar a fuga dos animais para o meio 

circundante. 

6.3 MEDIDAS PARA A FASE DE CONSTRUÇÃO 

6.3.1 Implantação do estaleiro e parque de materiais 

MFC.29 -  Os estaleiros devem ter em conta a localização definida tendo em atenção as condicionantes 

definidas na Planta de Condicionantes do Plano de Acompanhamento Ambiental. Sempre que 

se tornem necessárias outras eventuais áreas de apoio à obra, como locais de deposição de 

terras, devem preferencialmente ser escolhidas áreas já utilizadas para o mesmo fim. 

MFC.30 -  Os estaleiros deverão ser organizados nas seguintes áreas: 

 Áreas sociais (serão 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 impermeabilizada e coberta e dimensionada de forma a que, em caso de 

derrame acidental, não ocorra contaminação das áreas adjacentes; 

 Parqueamento de viaturas e equipamentos; e 

 Deposição de materiais de construção. 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

205 

T03021_01_v0 

MFC.31 -  A área de estaleiro não deverá ser impermeabilizada, com exceção dos locais de 

manuseamento e armazenamento de substâncias poluentes. 

MFC.32 -  Deverá proceder-se à vedação das áreas de estaleiro, ou na sua impossibilidade, delimitação 

da área afeta ao mesmo com sinalização visível. Na vedação deverão ser colocadas placas 

avisadoras que incluam as regras de segurança a observar, assim como a calendarização das 

obras. 

MFC.33 -  Os estaleiros 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. 

MFC.34 -  O acesso de pessoal não afeto à empreitada deve ser evitado ou se possível interditado. 

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. 

6.3.2 Desmatação, limpeza e decapagem dos solos 

MFC.35 -  Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos deverão ser limitados às áreas 

estritamente necessárias à execução dos trabalhos, procedendo-se à reconstituição do coberto 

vegetal de cada zona de intervenção logo que as movimentações de terras terminem, em 

particular nas áreas de escavação e de aterro.  

MFC.36 -  Antes dos trabalhos de movimentação de terras, proceder à decapagem da terra viva e ao 

seu armazenamento em pargas, para posterior reutilização em áreas afetadas pela obra. 

MFC.37 -  Os resíduos vegetais provenientes da desmatação e desflorestação que não têm um destino 

determinado pelo proprietário ou dono, devem ser devidamente encaminhados para destino 

final, de acordo com a legislação em vigor. 

MFC.38 -  As movimentações de terras e máquinas devem, tanto quanto possível, privilegiar o uso de 

acessos existentes ou menos sensíveis à compactação e impermeabilização dos solos, evitando 

a circulação de máquinas indiscriminadamente por todo o terreno. 

MFC.39 -  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.  

MFC.40 -  Em zonas onde seja necessário realizar movimentações de terras, as operações de desmatação 
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deverão ser efetuadas por gradagem, com mistura do mato cortado na camada superficial do 

solo. Esta camada de solo poderá ser armazenada em pargas e é adequada para 

recobrimento de taludes, contendo um volume de sementes que contribuirá para a sua 

revegetação. 

MFC.41 -  Deverão ser salvaguardados todos os indivíduos, arbóreos e arbustivos que se encontrem fora 

e na proximidade das infraestruturas de projeto. 

MFC.42 -  As espécies sujeitas a regime de proteção legal não poderão ser afetadas pela obra sem 

autorização prévia, pelo que os exemplares nesta situação deverão ser delimitados ou 

assinalados, previamente ao início da obra.  

MFC.43 -  Deverá ser assegurada a remoção controlada de todos os despojos de ações de decapagem, 

desmatação e desflorestação necessárias à implantação do Projeto, podendo ser aproveitados 

na fertilização dos solos. 

MFC.44 -  Registo documental / antes ou durante a construção: e representação topográfica, gráfica, 

fotográfica, incluindo fotogrametria de aparelhos construtivos, e elaboração de memória 

descritiva (para memória futura) das ocorrências de interesse cultural que possam ser 

destruídas em consequência da execução do Projeto ou sofrer danos decorrentes da 

proximidade em relação à frente de obra.  

MFC.45 -  Sempre que forem encontrados vestígios arqueológicos, a obra deve ser suspensa nesse local, 

ficando o arqueólogo obrigado a comunicar de imediato à tutela as ocorrências, 

acompanhadas de uma proposta de medidas de minimização a implementar, sob a forma de 

um relatório preliminar. Se a destruição de um sítio (total ou parcial) depois de devidamente 

justificada, for considerada como inevitável, deve ficar expressamente garantida a 

salvaguarda pelo registo da totalidade dos vestígios e contextos a afetar, através da 

escavação arqueológica integral. No caso de elementos arquitetónicos e etnográficos deve ser 

realizado o registo gráfico, fotográfico e elaborada a respetiva memória descritiva. 

MFC.46 -  Os resultados obtidos no decurso do acompanhamento arqueológico podem determinar a 

adoção de medidas de minimização complementares como seja o registo documental, 

sondagens, escavações arqueológicas, entre outras. Antes da adoção de qualquer medida de 

minimização deve compatibilizar-se a localização dos elementos do Projeto com os vestígios 

patrimoniais em presença, de modo a garantir a sua preservação ou registo e o seu 

enquadramento. 

MFC.47 -   As estruturas arqueológicas que forem reconhecidas durante o acompanhamento arqueológico 
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da obra devem, sempre que possível e, em função do seu valor patrimonial, ser conservadas 

in situ, de acordo com Parecer prévio da tutela, de forma a que não se degrade o seu estado 

de conservação para o futuro. Se não. poder-se-á, junto da tutela, estudar a sua relocalização. 

Os achados imóveis devem ser colocados em depósito credenciado pelo organismo de tutela 

do património cultural. 

MFC.48 -  Desarborização faseada da área da Central, privilegiando o início do centro para os limites 

da área de implantação de forma a permitir à fauna a fuga para a área envolvente. 

MFC.49 -  O corte de árvores adultas deve ser efetuado de forma a minimizar o risco de danos físicos 

das mesmas e os troncos devem ser deixados deitados no local durante 1 ou 2 dias, para que 

os animais que aí estejam eventualmente abrigados possam sair livremente. 

MFC.50 -  Deve ser interdita a realização de trabalhos de desarborização e desmatação em período 

noturno, para diminuir os fatores de perturbação sobre a atividade dos mamíferos, assim como 

a sua possibilidade de fuga das áreas desarborizadas, e também o risco de atropelamento. 

MFC.51 -  A desflorestação deverá ocorrer de forma faseada, por lotes de 50 ha, obedecendo à 

premissa de que a desflorestação do seguinte lote só poderá ocorrer após concluídas as ações 

de limpeza e de correção de eventuais veículos de erosão no lote antecedente. 

MFC.52 -  As ações de desflorestação resumir-se-ão à extração da parte aérea das espécies arbustivas 

e arbóreas existentes, preservando-se o seu sistema radicular, excetuando em casos, onde as 

ações de construção não forem compatíveis com a manutenção do cepo no local. Para evitar a 

regeneração dos eucaliptos após o corte, a toiça deverá ser submetida a destroçamento. Nesta 

ação deverá utilizar-se um equipamento que destroça o cepo no interior do solo, preservando 

o sistema radicular, e que assegura a manutenção da estrutura do solo. 

MFC.53 -  O arranque de cepos cingir-se-á aos que entrem diretamente em conflito com as 

infraestruturas/equipamentos a construir. 

6.3.3 Escavações e movimentação de terras 

MFC.54 -  Os trabalhos de escavações e aterros devem ser iniciados logo que os solos estejam limpos, 

evitando repetição de ações sobre as mesmas áreas.  

MFC.55 -  Os trabalhos de limpeza e movimentação geral de terras deverão ser programados de forma 

a minimizar o período de tempo em que os solos ficam descobertos e ocorram, 

preferencialmente, no período seco. Caso contrário, deverão adotar-se as necessárias 

providências para o controle dos escoamentos superficiais nas zonas de obras, com vista à 
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diminuição da sua capacidade erosiva. 

MFC.56 -  Os trabalhos de desmatação e decapagem de solos, as movimentações de terras e a exposição 

do solo desprovido de vegetação, deverão, sempre que possível, ser reduzidos durante os 

períodos em que é mais provável a ocorrência de precipitação mais intensa, para minimizar a 

erosão de origem hídrica e o consequente transporte de sedimentos para as principais linhas 

de água. 

MFC.57 -  A execução de escavações e aterros deve ser interrompida em períodos de elevada 

pluviosidade e devem ser tomadas as devidas precauções para assegurar a estabilidade dos 

taludes e evitar o respetivo deslizamento. 

MFC.58 -  Sempre que possível, utilizar os materiais provenientes das escavações como material de 

aterro, de modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da área 

de intervenção). 

MFC.59 -  Os produtos de escavação que não possam ser aproveitados, ou em excesso, devem ser 

armazenados em locais com características adequadas para depósito. 

MFC.60 -  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. 

MFC.61 -  Efetuar as travessias provisórias das linhas de água de forma a não causar a obstrução ao 

normal escoamento das águas. 

MFC.62 -  Durante as ações de escavação a camada superficial de solo (terra vegetal) deverá ser 

cuidadosamente removida e depositada em pargas. 

MFC.63 -  As pargas proveniente da decapagem superficial do solo não deverão ultrapassar os 2 m de 

altura e deverão localizar-se na vizinhança dos locais de onde foi removida a terra vegetal, 

em zonas planas e bem drenadas, para posterior utilização nas ações de recuperação. 

MFC.64 -  Caso haja necessidade de levar a depósito terras sobrantes, a seleção dessas zonas de 

depósito deve excluir as seguintes áreas:  

 Linhas de água;  
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 Captações de águas subterrâneas;  

 Áreas classificadas da Reserva Ecológica Nacional (REN);  

 Áreas com estatuto de proteção, nomeadamente no âmbito da conservação da 

natureza;  

 Locais sensíveis do ponto de vista paisagístico; 

 Áreas de ocupação agrícola;  

 Zonas de proteção do património.  

MFC.65 -  Os poços inseridos na área da Central poderão, após devido licenciamento, ser aproveitados 

para pequenas necessidades, nomeadamente para abastecimento das operações de 

manutenção (lavagem de painéis). 

MFC.66 -  Durante a fase de construção deverá ser monitorizada a erosão hídrica do solo nas áreas com 

mesas instaladas nas zonas com maior potencial de arrastamento por forma a identificar-se 

medidas que minimizem o transporte de sedimentos para a ribeira de Vale Diogo e albufeira 

de Fonte Serne através da rede de drenagem, podendo adotar-se como medida a construção 

de pequenos diques de correção torrencial nos barrancos principais.  

6.3.4 Construção e reabilitação de acessos 

MFC.67 -  Privilegiar o uso de caminhos já existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja 

necessário proceder à abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, 

as obras devem ser realizadas de modo a reduzir ao mínimo as alterações na ocupação do 

solo fora das zonas que posteriormente ficarão ocupadas pelo acesso.  

MFC.68 -  Assegurar o correto cumprimento das normas de segurança e sinalização de obras na via 

pública, tendo em consideração a segurança e a minimização das perturbações na atividade 

das populações. 

MFC.69 -  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. 

MFC.70 -  Sempre que se preveja a necessidade de efetuar desvios de tráfego, submeter previamente 
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os respetivos planos de alteração à entidade competente, para autorização. 

MFC.71 -  Garantir a limpeza regular dos acessos e da área afeta à obra, de forma a evitar a 

acumulação e ressuspensão de poeiras, quer por ação do vento, quer por ação da circulação 

de veículos e de equipamentos de obra. 

6.3.5 Circulação de veículos e funcionamento de maquinaria 

MFC.72 -  Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte 

de equipamentos e materiais de/para os estaleiros, de eventuais terras de empréstimo e de 

materiais excedentários a levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior 

dos aglomerados populacionais e junto a recetores sensíveis. 

MFC.73 -  Sempre que a travessia de zonas habitadas for inevitável, deverão ser adotadas velocidades 

moderadas, de forma a minimizar a emissão de poeiras. 

MFC.74 -  Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em 

veículos adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersão de poeiras. 

MFC.75 -  Assegurar que os trajetos dos veículos utilizam as vias principais existentes até ao local do 

Projeto. 

MFC.76 -  Assegurar que são selecionados os métodos construtivos e os equipamentos que originem o 

menor ruído possível. 

MFC.77 -  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. 

MFC.78 -  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. 

MFC.79 -  Garantir que as operações mais ruidosas que se efetuem na proximidade de habitações sejam 

realizadas preferencialmente no período diurno e nos dias úteis, de acordo com a legislação 

em vigor, devendo ser solicitadas licenças especiais de ruído para os casos excecionais. 

MFC.80 -  Cumprimento dos procedimentos de operação e manutenção recomendados pelo fabricante 
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para cada um dos equipamentos mais ruidosos que sejam utilizados nos trabalhos. 

MFC.81 -  Proceder à aspersão regular e controlada de água, sobretudo durante os períodos secos e 

ventosos, nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veículos, junto a 

estradas e aglomerados populacionais, onde poderá ocorrer a produção, acumulação e 

ressuspensão de poeiras. 

MFC.82 -  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. 

MFC.83 -  As revisões e manutenção da maquinaria não deverão ser realizadas no local de trabalho, 

mas em oficinas licenciadas e, caso seja necessário proceder ao manuseamento de óleos e 

combustíveis, devem ser previstas áreas impermeabilizadas e limitadas para conter qualquer 

derrame. 

MFC.84 -  A lavagem de betoneiras deverá ser feita, preferencialmente, na central de betonagem. 

Quando esta se localizar a uma distância que tecnicamente o não permita, deverá proceder-

se apenas à lavagem dos resíduos de betão, das calhas de betonagem, para que fiquem 

depositados junto das terras a utilizar posteriormente no aterro das fundações, para a 

construção dos edifícios das subestações. 

MFC.85 -  A descarga das águas resultantes da limpeza das betoneiras deverá ser efetuada em locais 

a aprovar pela equipa de acompanhamento ambiental. Dependendo do local em 

consideração, poderá ser indicada a abertura de uma bacia de retenção forrada com 

geotêxtil, de preferência num local de passagem obrigatória para todas as betoneiras e 

afastado da rede hidrográfica. 

MFC.86 -  A segurança e higiene do espaço dentro e fora do estaleiro e na própria obra, devem ser 

asseguradas, salvaguardando também eventuais acidentes com pessoas não afetas à obra. 

MFC.87 -  Recomenda-se que as operações de manuseamento de óleos e combustíveis decorram na zona 

do estaleiro, especificamente concebida para esse efeito, e preparada (impermeabilizada e 

limitada) para poder reter eventuais derrames. 

MFC.88 -  Relativamente aos veículos pesados de acesso à obra, o ruído global de funcionamento não 
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deve exceder os valores fixados no livrete, com limite de tolerância de 5 dB(A), em acordo 

com o Artigo 22º do Regulamento Geral do Ruído, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 

17 de janeiro. 

MFC.89 -  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. 

MFC.90 -  Deve ser evitada a realização de trabalhos em período noturno, para diminuir os fatores de 

perturbação sobre a atividade dos mamíferos, assim como a sua possibilidade de fuga das 

áreas desarborizadas, e também o risco de atropelamento. 

MFC.91 -  A deslocação de maquinaria nas operações de abate e de extração deverá processar-se 

fundamentalmente ao longo dos caminhos existentes ou, na sua ausência, por trilhos que se 

desenvolverão, sempre que se justifique, segundo as curvas de nível. 

6.3.6 Gestão de produtos, efluentes e resíduos 

MFC.92 -  Definir e implementar um Plano de Gestão de Resíduos, com base no PPGRCD, considerando 

todos os resíduos suscetíveis de serem produzidos na obra, com a sua identificação e 

classificação, em conformidade com a Lista Europeia de Resíduos (LER), a definição de 

responsabilidades de gestão e a identificação dos destinos finais mais adequados para os 

diferentes fluxos de resíduos. 

MFC.93 -  Assegurar o correto armazenamento temporário dos resíduos produzidos, de acordo com a sua 

tipologia e em conformidade com a legislação em vigor. Deve ser prevista a 

contenção/retenção de eventuais escorrências/derrames. Não é admissível a deposição de 

resíduos, ainda que provisória, nas margens, leitos de linhas de água e zonas de máxima 

infiltração. 

MFC.94 -  São proibidas queimas a céu aberto. 

MFC.95 -  Os resíduos produzidos nas áreas sociais e equiparáveis a resíduos urbanos devem ser 

depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, devendo ser promovida 

a separação na origem das frações recicláveis e posterior envio para reciclagem. 

MFC.96 -  Os óleos, lubrificantes, tintas, colas e resinas usados devem ser armazenados em recipientes 
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adequados e estanques, para posterior envio a destino final apropriado, preferencialmente a 

reciclagem. 

MFC.97 -  Assegurar o destino final adequado para os efluentes domésticos provenientes do estaleiro, 

de acordo com a legislação em vigor – ligação ao sistema municipal ou, alternativamente, 

recolha em tanques ou fossas estanques e posteriormente encaminhados para tratamento. 

MFC.98 -  Sempre que ocorra um derrame de produtos químicos no solo, deve proceder-se 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.  

MFC.99 -  Deverá ser designado, por parte do Empreiteiro, o Gestor de Resíduos. Este será o responsável 

pela gestão dos resíduos segregados na obra, quer ao nível da recolha e acondicionamento 

temporário no estaleiro, quer ao nível do transporte e destino final, recorrendo para o efeito 

a operadores licenciados. 

MFC.100 -  O Gestor de Resíduos deverá arquivar e manter atualizada toda a documentação referente 

às operações de gestão de resíduos. Deverá assegurar a entrega de cópia de toda esta 

documentação à Equipa de Acompanhamento Ambiental para que a mesma seja arquivada 

no Dossier de Ambiente da empreitada. 

MFC.101 -  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. 

MFC.102 -  Os resíduos resultantes das diversas obras de construção (embalagens de cartão, plásticas e 

metálicas, armações, cofragens, entre outros) deverão ser armazenados temporariamente num 

contentor na zona de estaleiro, para posterior transporte para local autorizado. 

MFC.103 -  Deverá proceder-se, diariamente, à recolha dos resíduos segregados nas frentes de obra e 

ao seu armazenamento temporário no estaleiro, devidamente acondicionados e em locais 

especificamente preparados para o efeito. 

MFC.104 -  O material inerte proveniente das ações de escavação, deverá ser depositado na envolvente 

dos locais de onde foi removido, para posteriormente ser utilizado nas ações de aterro. 

MFC.105 -  O local afeto ao parque de armazenamento temporário de resíduos deve ser claramente 

definido e identificado para o efeito. O acesso a este local deverá ser condicionado. Os 

resíduos deverão ser segregados e armazenados separadamente, em função das suas 
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características e destino final. Os locais de armazenamento para as diferentes tipologias de 

resíduos devem estar identificados. O armazenamento dos resíduos no estaleiro deverá ser 

feito em condições adequadas, conforme estabelecido na legislação aplicável em vigor, 

nomeadamente no Decreto-Lei n.º 178/2006 de 5 de setembro republicado pelo Decreto-Lei 

n.º 73/2011. 

MFC.106 -  O armazenamento temporário dos óleos usados e combustíveis deverá ser efetuado em local 

impermeabilizado e coberto, com bacia de retenção de derrames acidentais, separando-se os 

óleos hidráulicos e de motor usados para gestão diferenciada. Os contentores deverão ter 

claramente identificado no exterior os diferentes tipos de óleo. De modo a evitar acidentes, 

na armazenagem temporária destes resíduos, dever-se-á ter em consideração as seguintes 

orientações: 

 Preservação de uma distância mínima de 15 m a margens de linhas de água permanentes 

ou temporárias; 

 Armazenamento em contentores, devidamente estanques e selados, não devendo a taxa de 

enchimento ultrapassar 98% da sua capacidade; 

 Instalação em terrenos estáveis e planos; 

 Instalação em local de fácil acesso para trasfega de resíduos. 

MFC.107 -  É interdita a rejeição de qualquer tipo de resíduos para as linhas de água ou solo. Os 

resíduos perigosos devem ser alvo de gestão individualizada, nos termos previstos da lei. 

MFC.108 -  Assegurar o destino final adequado dos resíduos de construção equiparáveis a resíduos 

industriais banais (RIB), consoante a sua natureza. As frações passíveis de serem recicladas, 

como é o caso das paletes de madeira, cofragens, elementos em ferro, entre outros, devem 

ser, tanto quanto possível, enviadas para as indústrias recicladoras licenciadas para o efeito. 

MFC.109 -  Selecionar as empresas para dar tratamento e destino final aos diferentes resíduos 

segregados que estejam contempladas nas listagens das unidades licenciadas para o efeito. 

MFC.110 -  Dotar o estaleiro de equipamentos de recolha de resíduos em número, capacidade e tipo, 

adequados aos resíduos produzidos. 

MFC.111 -  Remover e encaminhar adequadamente os resíduos sólidos e líquidos produzidos no estaleiro. 

MFC.112 -  As árvores existentes deverão ser cortadas por empresas especializadas e credenciadas que 

poderão também efetuar a limpeza dos resíduos resultantes.  

MFC.113 -  Face à grande área de eucaliptal a abater, os troncos destes deverão ser encaminhados de 



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

215 

T03021_01_v0 

forma faseada para valorização (vendidos a madeireiros ou diretamente à indústria 

papeleira, eventual aproveitamento para biomassa). 

MFC.114 -  Não poderão ocorrer quaisquer acumulações de substâncias combustíveis, como lenha, 

madeira ou sobrantes de exploração florestal ou agrícola, bem como de outras substâncias 

altamente inflamáveis. 

6.3.7 Fase final da execução das obras 

MFC.115 -  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. Proceder à limpeza destes locais, no mínimo com a 

reposição das condições existentes antes do início dos trabalhos. 

MFC.116 -  Proceder à recuperação de caminhos e vias utilizados como acesso aos locais em obra, 

assim como os pavimentos e passeios públicos que tenham eventualmente sido afetados ou 

destruídos. 

MFC.117 -  Assegurar a reposição e/ou substituição de eventuais infraestruturas, equipamentos e/ou 

serviços existentes nas zonas em obra e áreas adjacentes, que sejam afetadas no decurso da 

obra. 

MFC.118 -  Assegurar a desobstrução e limpeza de todos os elementos hidráulicos de drenagem que 

possam ter sido afetados pelas obras de construção. 

MFC.119 -  Proceder ao restabelecimento e recuperação paisagística da área envolvente 

degradada, se aplicável, através da reflorestação com espécies autóctones e do 

restabelecimento das condições naturais de infiltração, com a descompactação e arejamento 

dos solos. 

MFC.120 -  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. 

MFC.121 -  O encaminhamento a destino final devidamente licenciado dos resíduos produzidos nas 

operações de manutenção. 

MFC.122 -  Uma vez que a fauna poderá ficar “presa” no interior da vedação cinegética e 

experienciar dificuldades em encontrar uma saída deverão ainda ser colocadas escapatórias 

ou saídas direcionais. Estas deverão consistir em portas basculantes de um sentido. As portas 
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basculantes não deverão ter mais de 20cm de altura. Estas estruturas requerem manutenção 

para que a porta abra com suavidade para fora e volte a fechar sem deixar espaço que 

permita a entrada de animais. 

MFC.123 -  Manutenção das passagens hidráulicas atravessadas pela vedação e sua funcionalidade 

para a fauna. 

6.4 MEDIDAS PARA A FASE DE EXPLORAÇÃO 

MFE.1 -  Deve proceder-se a ações de manutenção, nomeadamente das áreas que foram alvo de 

recuperação (áreas que tenham sido afetadas pela obra ou nas áreas em que se procedeu 

a ações de requalificação ambiental); da formação herbácea que se constituiu na área 

referente à Central Fotovoltaica. 

MFE.2 -  Os eucaliptos presentes na proximidade de linhas de água devem ser cortados e destoiçados 

de forma faseada ao longo da vida útil do projeto sempre que não existam efeitos de perda 

causados por ensombramento,. 

MFE.3 -  Sempre que se desenvolverem ações de manutenção, reparação ou de obra, deve ser 

fornecida ao empreiteiro, para consulta, a Planta de Condicionantes atualizada. 

MFE.4 -  As ações relativas à exploração e manutenção deverão restringir-se às áreas já ocupadas. 

MFE.5 -  Os serviços interrompidos, resultantes de afetações planeadas ou acidentais, devem ser 

restabelecidos o mais brevemente possível. 

MFE.6 -  Deve privilegiar-se, sempre que possível, a aquisição de serviços (manutenção, fornecimento 

de materiais, fornecimento de bens e serviços) a empresas da região, desta forma 

fomentando o emprego permanente e indireto derivado da exploração da Central. 

MFE.7 -  As instalações sanitárias existentes no edifício de comando deverão possuir fossas sépticas 

ou reservatórios estanques por forma a impedir o lançamento de efluentes no sistema 

hidrogeológico, devendo ser recolhidos periodicamente e encaminhados para instalações de 

tratamento adequadas, no caso dos reservatórios estanques. 

MFE.8 -  Na eventualidade de um derrame acidental de óleos, combustíveis ou outras substâncias nas 

ações de manutenção da Central, deverá proceder-se imediatamente à remoção da camada 

de solo afetada e o seu encaminhamento para tratamento em instalações apropriadas e 

licenciadas nos termos da legislação em vigor. 
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MFE.9 -  Comunicação pelo promotor do Projeto, à Direção Regional de Cultura do eventual 

aparecimento de vestígios arqueológicos, devendo fazê-lo de imediato, no sentido de serem 

acionados os mecanismos de avaliação do seu interesse cultural e respetiva salvaguarda. 

MFE.10 -  Implementar o Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística. 

MFE.11 -  As operações de manuseamento de óleos, no caso de manutenção e reparação das estruturas, 

devem decorrer em área especificamente concebida para esse efeito, e preparada 

(impermeabilizada e limitada) para poder reter eventuais derrames. 

MFE.12 -  Recomenda-se que os óleos usados sejam armazenados 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. 

MFE.13 -  Tal como na fase de construção, no caso de derrame acidental fora das zonas destinadas ao 

armazenamento de substâncias e de manutenção de equipamentos, deverá imediatamente 

ser aplicada uma camada de material absorvente e deverá ser providenciada a remoção 

dos solos afetados para destino adequado a indicar pela entidade responsável pela 

fiscalização ambiental, onde não acarretem danos ambientais adicionais. 

MFE.14 -  Os resíduos produzidos pelos equipamentos de lavagem dos painéis (filtros, entre outros), 

deverão ser encaminhados para destino adequado. 

MFE.15 -  No início da fase de exploração deverá ser monitorizada a erosão do solo à semelhança do 

efetuado na fase de construção, através da observação dos sedimentos transportados pelos 

barrancos que drenam a área de estudo. 

MFE.16 -  Nas ações de manutenção da Central, antecipando as épocas de maior pluviosidade ou os 

fenómenos de precipitação intensa, deverá ocorrer a vistoria periódica dos atravessamentos 

das linhas de água (passagens hidráulicas) de forma a garantir o seu bom funcionamento. 

MFE.17 -  Requalificação de unidades de vegetação que integram a área da Central. 

MFE.18 -  Constituir sebes arbórea/arbustivas em segmentos limítrofes da área da Central que 

evidenciam maior visualização sobre a Central. 
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6.5 MEDIDAS PARA A FASE DE DESATIVAÇÃO 

Tendo em conta o horizonte de tempo de vida útil da Central fotovoltaica, e a dificuldade de 

prever as condições ambientais locais e instrumentos de gestão territorial e legais então em vigor, 

deverá o promotor, no último ano de exploração do Projeto, apresentar a solução futura de 

ocupação da área de implantação da Central fotovoltaica e projetos complementares. Assim, no 

caso de reformulação ou alteração da Central fotovoltaica, sem prejuízo do quadro legal então 

em vigor, deverá ser apresentado um estudo das respetivas alterações referindo especificamente 

as ações a ter lugar, impactes previsíveis e medidas de minimização, bem como o destino a dar a 

todos os elementos a retirar do local. Se a alternativa passar pela desativação, deverá ser 

apresentado um plano de desativação pormenorizado contemplando nomeadamente: 

 • Solução final de requalificação da área de implantação da Central fotovoltaica e 

projetos complementares, a qual deverá ser compatível com o direito de propriedade, os 

instrumentos de gestão territorial e com o quadro legal então em vigor; 

 • Ações de desmantelamento e obra a ter lugar; 

 • Destino a dar a todos os elementos retirados; 

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

 • Plano de recuperação final de todas as áreas afetadas. 

De forma geral, todas as ações deverão obedecer às diretrizes e condições identificadas no 

momento da aprovação do Projeto da Central fotovoltaica, sendo complementadas com o 

conhecimento e imperativos legais que forem aplicáveis no momento da sua elaboração. 
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6.6 MEDIDAS COMPENSATÓRIAS 

6.6.1 Fauna 

Por forma a compensar o corte de uma vasta área florestal, propõe-se a instalação de caixas-ninho para 

espécies de aves tipicamente florestais, adaptadas a este tipo de ninho artificial. A sua colocação deverá 

ser feita na área envolvente da Central Fotovoltaica (e não no seu interior), logo após o corte da 

exploração florestal, permitindo um reconhecimento prévio por parte das espécies tipicamente florestais. 

É ainda proposta uma medida indireta para a fauna, nomeadamente a melhoria da qualidade de 

habitats em redor da Central Fotovoltaica. A intervenção refere-se à conversão de povoamentos florestais 

(eucaliptais, pinhais) em povoamentos de sobreiro e na requalificação da vegetação ripícola nos cursos 

de água na área de estudo, esta atitude permitirá o acolhimento de uma maior diversidade de espécies 

animais autóctones. 

6.6.2 Socieconomia 

Para compensar os impactes identificados ao nível da socioeconomia é proposto o seguinte: 

• Potenciar projetos de valorização de atividades tradicionais como a pastorícia, a apicultura no 

espaço da Central por parte de produtores locais. 

• A promoção da formação de população local com competências ligadas nomeadamente ao setor 

energético (por exemplo, na manutenção das centrais solares). 

• Valorizar subprodutos da Central para dinamizar economia local (exploração dos produtos e 

incentivo a unidades industriais a montante):   

□ Gado Ovino (controlo da vegetação herbácea em zonas de módulos, e outras áreas de 

pasto), e produtos a montante (lã, lacticínios, carne);  

□ Aproveitamento da cortina arbórea (zimbro, medronho, oliveira, amendoeiras);  

□ Criação de abelhas e promoção de projetos de apicultura;  

□ Exploração da cortiça dos sobreiros existentes, que se vão manter;  

• Disponibilizar de áreas não ocupadas para explorações agrícolas comunitárias; 
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• Realizar protocolos com instituições de ensino da região para formar técnicos para o parque 

(curso de 3 anos). Envolvimento do Instituto da Segurança social de Santiago do Cacém/ IEFP e 

com a Escola Profissional de Sines.;  

• Comunidade de energia: Acesso a tarifas ou contratos de eletricidade com benefícios para os 

moradores das localidades mais próximas. 
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7 MONITORIZAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL 

7.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O presente Capítulo é referente aos aspetos relacionados com a monitorização e gestão ambiental da 

Central Fotovoltaica THSiS, nas diferentes fases de desenvolvimento do Projeto. 

A monitorização ambiental é um conceito definido no enquadramento legislativo atual em matéria de 

Avaliação de Impacte Ambiental e consiste num processo de observação e recolha sistemática de dados 

sobre o estado do ambiente ou sobre os efeitos ambientais causados por um projeto, e a respetiva 

descrição periódica desses efeitos através de relatórios, com o objetivo de avaliar os impactes causados 

pela implementação do Projeto e avaliar, simultaneamente, a eficácia das medidas de minimização 

previstas no procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental. A responsabilidade de implementação 

dos planos de monitorização é do promotor. 

Complementarmente temos a gestão ambiental que consiste na adoção de práticas e procedimentos 

capazes de contribuir eficazmente para a minimização dos impactes negativos do Projeto. O papel do 

Dono de Obra e do Empreiteiro são cruciais para um bom desempenho nos que às práticas de gestão 

ambiental diz respeito. Para o efeito, é produzido neste EIA três ferramentas para aplicação de boas 

práticas e para o controlo dessas mesmas boas práticas: 

 Plano de Acompanhamento Ambiental da Obra (PAAO);  

 Plano de Gestão de Resíduos (PGR), e; 

 Plano de Recuperação das Áreas Intervencionadas (PRAI). 

O PAAO e o PGR funcionam como um compromisso do Dono de Obra no sentido de assegurar o 

cumprimento das medidas de minimização previstas na Declaração de Impacte Ambiental (DIA) para a 

fase de construção. Por seu lado, o Dono de Obra integrará o PAAO no caderno de encargos da 

empreitada de construção da Central Fotovoltaica THSiS, comprometendo dessa forma o Empreiteiro a 

implementar as medidas de minimização nele constante.  

O PAAO inclui as medidas de minimização para a fase de construção, bem como a Planta Síntese de 

Condicionantes que abrange a área de implantação do Projeto. O PGR integra todas as medidas de 

minimização relativas à gestão de resíduos na fase de construção, sendo, conforme referido, um 

complemento do PAAO. 
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O empreiteiro poderá apresentar o seu próprio PGR, desde que o mesmo cumpra o preconizado nas 

medidas do PGR integrado no presente EIA.  

O Acompanhamento Ambiental da Obra em si irá consistir num serviço de assistência técnica ambiental, 

dirigido fundamentalmente para a fiscalização da aplicação, por parte do Empreiteiro, das medidas de 

minimização durante a fase de execução da obra. Esta fiscalização abrange também o acompanhamento 

arqueológico. 

O Acompanhamento Ambiental da Obra deverá iniciar-se na fase que antecede a obra, aquando do 

planeamento desta, e estender-se até à conclusão da construção, incluindo todos nos trabalhos de 

requalificação ambiental. 

O PRAI é também um complemento ao PAAO. Nele são identificados os locais onde deverão ser 

concretizados as ações de recuperação, e é definido o modo como deverão ser executadas essas ações. 

Estas ações deverão incidir sobre todas as áreas que venham a ser intervencionadas durante a obra e 

onde não haverá na fase de exploração infraestruturas à superfície, tais como: local de estaleiro e 

eventuais zonas complementares de apoio à obra, acessos, envolvente dos postos de transformação, 

envolvente dos inversores, zona ao longo das quais foram abertas as valas onde foram instalados os 

cabos subterrâneos, envolvente dos locais da estrutura de suporte dos painéis fotovoltaicos, e envolvente 

da vedação cinegética. 

Relativamente à monitorização, importa reter que existem domínios onde a aquisição de informação de 

um modo sistemático e controlado, através de ações de monitorização específicas, assume especial 

importância no sentido de um controlo permanente. Este controlo deverá ser mantido no âmbito de um 

plano de vigilância ambiental com vista à identificação de potenciais impactes decorrentes da 

implementação do um determinado Projeto, no sentido de se proceder à eventual aplicação de medidas 

minimizadoras adequadas de forma progressiva e ajustada à realidade, de acordo com a magnitude 

desses impactes. A obtenção de conhecimentos no âmbito dos planos de monitorização pode ainda 

contribuir para a adoção de técnicas e metodologias de análise de descritores ambientais mais ajustadas 

em futuros EIA. 

Os impactes ambientais negativos identificados para este Projeto são francamente minimizados pela 

adoção e implementação das medidas de minimização identificadas no Capítulo anterior. Assim, apenas 

se identificam necessidades de monitorização ao nível da exploração do Projeto e relacionadas com 

fauna. A possibilidade de ocorrerem situações onde os impactes são mais relevantes justifica a definição 

de um programa de monitorização.  
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7.2 MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL  

Face à caracterização da situação atual do ambiente aferida para a área de estudo no EIA, e dos 

impactes estimados e reavaliados para as diferentes fases de projeto da Central Fotovoltaica THSiS, 

considerou-se importante a implementação de um Plano de Monitorização para a componente ecológica 

que vise a mortalidade de aves por colisão com painéis e a eficácia das passagens para fauna, tal como 

considerado no EIA.  

Refira-se que no que diz respeito à Flora e Vegetação será feita a recuperação das áreas 

intervencionadas no final da obra, sendo também efetuado o acompanhamento da recuperação das 

zonas intervencionadas sujeitas a requalificação ambiental, na fase de exploração, pelo que se apresenta 

uma proposta de Plano de Estrutura Verde e Integração Paisagística no Anexo 4 do presente Estudo. 

7.2.1 Monitorização da mortalidade de aves 

Parâmetros e locais de monitorização 

Deverão ser obtidos os seguintes parâmetros no que diz respeito à monitorização da mortalidade: 

• Número de aves mortas/ha; 

• Taxa de deteção; 

• Taxa de remoção por necrófagos; 

• Taxa de mortalidade estimada. 

No que diz respeito à prospeção da mortalidade deverá ser monitorizada pelo menos 70% das linhas 

de painéis. 

Periodicidade e frequência de amostragem 

A monitorização deverá compreender três anos na fase de exploração.  

Para a prospeção de cadáveres deverão ser feitas 6 visitas em cada um dos períodos fenológicos: 

reprodução, dispersão de juvenis, migração outonal e invernada, com 7 dias de intervalos entre visitas. 

Os testes de remoção e detetabilidade deverão ser efetuados duas vezes, uma vez no inverno e outra 

no verão. 

Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários 

A prospeção de mortalidade deverá ser efetuada por um observador que deverá percorrer as linhas 

entre painéis. Sempre que encontrado um cadáver deverá ser registada a espécie, idade, sexo, tipo de 
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item encontrado (e.g. ave inteira, asa, penas, ossos), estimativa de permanência no terreno, % de tecido 

removido por necrófagos, localização (com auxílio da GPS). 

Para os testes de remoção deverão ser utilizados três tamanhos de cadáveres, podendo ser usadas 

codornizes, perdizes e faisões (tendo em conta a presença de aves de rapina). Os cadáveres deverão 

ser colocados frescos, usando luvas para o efeito, e marcados para evitar confusão com cadáveres de 

aves efetivamente mortas por colisão. A colocação dos cadáveres deverá ser aleatória, garantindo uma 

distância mínima de 100m entre cadáveres. Deverão ser utilizados pelo menos 10 cadáveres por 

tamanho. Os cadáveres deverão ser visitados diariamente até ao 4º dia e depois ao 7º, 14º e 21º dias. 

Para os testes de detetabilidade deverão ser utilizados modelos de aves de três tamanhos diferentes, tal 

como nos testes de remoção. Os modelos deverão ser distribuídos ao longo das linhas entre painéis. 

Devendo ser efetuada a experiência no mínimo 3 vezes por tipo de cadáver/grau de visibilidade. 

Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados obtidos 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

Estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e critérios para decisão 

sobre a sua revisão 

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os 

anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 

7.2.2 Monitorização das passagens para fauna 

Parâmetros e locais de monitorização 

Deverão ser obtidos os seguintes parâmetros no que diz respeito à monitorização das passagens para 

fauna: 

• Espécies que utilizam a passagem; 

• Número indivíduos por passagem. 
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Deverão ser monitorizadas pelo menos 5 passagens de cada tipologia (manilhas e interrupções na 

vedação cinegética). 

Periodicidade e frequência de amostragem 

A monitorização deverá compreender três anos na fase de exploração.  

Para a monitorização das passagens de fauna deverão ser monitorizados um mínimo de 7 dias por 

passagem por trimestre (sendo que cada trimestre deverá corresponder à estação do ano). 

Técnicas e métodos de recolha de dados e equipamentos necessários 

Deverá ser colocada uma câmara de armadilhagem fotográfica com sensor de movimento em cada uma 

das passagens a monitorizar. Cada câmara deverá ser configurada em modo fotográficos com obtenção 

de 3 fotografia por cada evento.  

Para cada passagem deverá ser quantificado o número de indivíduos a utilizá-la e identificadas as 

espécies de vertebrados terrestres a utilizá-la. A utilização das passagens deverá ser relacionada com 

as características físicas da estrutura e biótopos presentes na envolvente. 

Tipos de medidas de gestão ambiental a adotar face aos resultados obtidos 

Com base nos resultados obtidos serão propostas ou ajustadas as medidas de gestão ambiental 

necessárias. 

Estrutura e conteúdo dos relatórios de monitorização, respetivas entregas e critérios para decisão 

sobre a sua revisão 

Propõe-se que seja elaborado um relatório técnico de monitorização, a desenvolver de acordo com a 

Portaria n.º 395/2015 de 4 de novembro, no final de cada ano de monitorização (entregue 90 dias pós 

os últimos resultados). Nos relatórios anuais deverá ser efetuada uma comparação dos resultados com os 

anos anteriores. 

Atendendo aos resultados que forem sendo obtidos durante monitorização, periodicamente, a equipa 

técnica deverá avaliar a eficácia das técnicas de amostragem, procedendo-se à sua revisão, caso 

considere necessário. 

 

 

  



Central Solar Fotovoltaica THSIS 

Relatório Ambiental (Artigo 16º) 

Relatório Síntese 

Sunshining, S.A  

 

226 

T03021_01_v0 

 

8 CONCLUSÕES  

 

No presente documento apresenta-se o Relatório Síntese da reformulação do Projeto de Execução da 

Central Solar Fotovoltaica The Happy Sun Is Shining (THSIS) que tem por base o desencadeamento do 

procedimento previsto no n.º 2 do artigo 16.º do Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, na sua 

atual redação. 

A Comissão de Avaliação do Estudo de Impacte Ambiental considerou que a configuração do Projeto 

apresentada em sede de EIA induzia impactes negativos significativos a muito significativas, os quais só 

seriam passiveis de minimização através de uma alteração/reformulação do Projeto. 

De referir que a reformulação do Projeto manteve a área de estudo, reduziu ligeiramente a área vedada, 

aumentando a área fotovoltaica, o que se traduziu num ligeiro aumento da área intervencionada, apesar 

de se terem incorporado maiores áreas de salvaguarda ambiental. Considera-se que houve uma 

otimização do espaço disponível livre de salvaguardas, face à tecnologia e soluções de Projeto adotadas. 

As subestações intercalares e a subestação principal encontram-se dentro da mesma ordem de grandeza. 

O parque de baterias foi descentralizado e integrado um pequeno recinto para as baterias nas 

subestações intercalares. O plano de acessos foi ligeiramente também adaptado. 

Apesar da configuração do Projeto ser semelhante à anterior, importa referir que na conceção do Projeto 

da Central Solar Fotovoltaica THSiS foi tido como premissa primordial a preservação de todas as 

unidades de vegetação com maior valor de conservação existentes no interior da propriedade 

(povoamentos de sobreiros, sobreiros isolados e vegetação ribeirinha). Adicionalmente foram também 

integrados nesta premissa os povoamentos de sobreiro à escala da paisagem, complementados e os 

obtidos através da metodologia do inventário florestal, assim como a preservação das áreas referentes 

aos corredores ribeirinhos, contemplando os seus leitos de cheia. Estas áreas foram interligadas com outras 

áreas que apesar de não reunir os critérios referidos anteriormente permitem manter uma continuidade 

ecológica entre as áreas de preservação de ecossistemas ribeirinhos e de sobreiros ou de povoamentos 

de sobreiros, com interligação também às áreas de RAN e à albufeira de Fonte Serne, criando também 

áreas de desafogo. Procedeu-se a um afastamento das povoações e edificações, sobretudo à povoação 

de Vale de Água (distanciamento de 600 m), assim como, ao dormitório do pombo torcaz (distanciamento 

de 500 m). 

Estas áreas a preservar reduziram consideravelmente a área disponível para Projeto, tendo contribuído 

para gerar uma vasta e ampla rede de corredores que fomentam a conetividade ecológica.  
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Importa referir que estas áreas serão áreas a requalificar, proporcionando um acréscimo considerável 

na área de povoamentos de sobreiros existentes na região. 

Destaca-se a proposta de cortinas arbórea/arbustivas com a primordial função de ocultação da presença 

da Central desde o ano de implantação do Projeto até ao fim da sua vida útil. Estas cortinas, também 

integradas na rede de conetividade ecológica, são uma componente essencial a manter na paisagem 

rural. 

Importa destacar também aos aspetos positivos ao nível dos contributos para atingir as metas nacionais 

de produção de energia elétrica através de fontes renováveis. A produção anual estimada de 

2 148 243 000 kWh/ano deste Projeto representará 44,4 % do consumo total registado na região do 

Alentejo (considerando os valores de consumo de energia elétrica de 2017, 4 834 369 389 kWh), (INE, 

2019). No que respeita ao compromisso de produção energética a partir de fonte renovável até 2025, 

a concretização deste Projeto configura um contributo aproximado de 3,85% para a percentagem de 

energia (13,1%) que, face aos valores de agosto de 2021 distancia Portugal do objetivo para 2025, ou 

seja, este Projeto contribuirá 3,85% do que falta para atingir os 69% até 2025. 

Do ponto de vista socioeconómico, este é um Projeto que tem a nível local e regional impactes na economia 

que não podem ser negligenciados. Em primeiro lugar, o arrendamento das terras, o qual constitui uma 

renda fixa durante 30 anos para os proprietários, e em segundo lugar, também a nível local e nacional, 

um investimento de cerca de 1 000 milhões de euros, fundamentalmente através da captação de capitais 

externos, constituindo assim um impacte económico importante e significativo.  

Estes tipos de projetos podem também gerar um conjunto de mais valias e oportunidades para as 

comunidades e entidades de poder local, como municípios e freguesias. É possível potenciar projetos de 

valorização de atividades tradicionais como a pastorícia, a apicultura no espaço da central por parte de 

produtores locais. A promoção da formação de população local com competências ligadas 

nomeadamente ao setor energético (por exemplo, na manutenção das centrais solares). 

A instalação da sede social empresa no concelho também gera mais valias para o Município de Santiago 

do Cacém, bem como um potencial aumento da coleta de IMI nos terrenos rústicos pela existência da 

Central Solar Fotovoltaica.  

Refira-se ainda os benefícios do ponto de vista ecológico como já referido que se refletirão numa 

valorização do território, por exemplo através da recuperação de solos e das áreas RAN da Central 

Solar Fotovoltaica, com enriquecimento do solo progressivo pelo ciclo de vegetação, da recuperação e 
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requalificação de linhas de águas, enriquecimento da vegetação autóctone, valorização de áreas de 

montado e plantação de novos espécimes autóctones nas cortinas arbóreas / arbustivas. 

Por último, face à estimativa de emissões que serão evitadas anualmente com a construção da Central 

Solar Fotovoltaica, cerca de 595 045 toneladas de CO2 para a atmosfera, quando comparando com a 

produção de energia equivalente utilizando gás natural, ou a não emissão de cerca de 1 408 237 

toneladas de CO2, por ano, considerando que o combustível utilizado seria o carvão, constata-se que a 

instalação do Projeto irá permitir uma redução de CO2 na atmosfera, uma vez que as emissões evitadas 

anualmente superam as emissões evitadas pelo eucaliptal como forma de sumidouro. 

 

 

São Domingos de Rana, 22 de outubro de 2021 

 

 

Margarida Fonseca                                          Nuno Ferreira Matos 
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