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1. INTRODUÇÃO
Em cumprimento do disposto no Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de Outubro, alterado e
republicado pelo Decreto-Lei 152-B/2017, de 11 de Dezembro, procedeu-se à Consulta Pública do
Estudo de Impacte Ambiental do Projeto “Central Solar da Falagueira”.
O proponente do Projeto é a Empresa Power & Sol – Energias Renováveis, S.A.

2. PERÍODO DE CONSULTA PÚBLICA
A consulta pública deste Projeto decorreu durante 30 dias úteis de 28 de Janeiro a 10 de Março de
2021.

3. DOCUMENTOS
CONSULTA

PUBLICITADOS

E

LOCAIS

DE

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

Agência Portuguesa do Ambiente (APA).
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo.
Câmara Municipal de Nisa.

Encontrando-se,
também,
WWW.PARTICIPA.PT.

disponível

para

consulta

em

www.apambiente.pt

e

em

4. MODALIDADES DE PUBLICITAÇÃO
A publicitação do Estudo de Impacte Ambiental, incluindo o Resumo Não Técnico, foi feita por meio
de:
-

Afixação de Anúncios na CCDR do Alentejo, Câmara Municipal de Nisa.
Envio de nota de imprensa para os órgãos de comunicação social.
Divulgação na Internet no site da Agência Portuguesa do Ambiente e no Portal PARTICIPA.PT.
Envio de comunicação às ONGA constantes no RNOE.
Envio de comunicação a entidades.
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5. PROVENIÊNCIA DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS
No âmbito da Consulta Pública foram recebidas 3 exposições com a seguinte proveniência:
•

Câmara Municipal de Nisa.

•

ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável.

•

Um Cidadão.

6. ANÁLISE DAS EXPOSIÇÕES RECEBIDAS

A Câmara Municipal de Nisa mostra a sua discordância, relativa a este Projeto, fundamenta a sua
decisão afirmando que:
•

A ser instalado contraria o Plano Diretor Municipal (PDM) de Nisa e inviabiliza os objetivos
estratégicos delineados pela Câmara Municipal presentes no seu PDM.

•

Não se enquadra na estratégia de desenvolvimento concelhio esplanada na 1.º Revisão do
PDM de Nisa, que tem como objetivos gerais a atratividade, fixação de emprego e formação
de pessoas, destacando-se o vetor do desenvolvimento com indicador principal “promover
a sustentabilidade da paisagem”, com os seguintes itens:
• Defesa da Biodiversidade.
• Reforço da relação das formas de ocupação humana com a paisagem.
• Qualificar a paisagem através da exaltação das suas capacidades positivas.

Informa, ainda, que o requerente terá de enviar à entidade licenciadora, um conjunto de elementos
instrutórios, para efetuar o pedido de atribuição da licença de produção, pelo que necessitará de um
parecer favorável sobre a localização do Centro electroprodutor, emitido pela Câmara Municipal,
segundo o Decreto-Lei n.76/2019 de 3 de junho, art.º 8.º alínea j) – anexo I, tendo em consideração
que essas infraestruturas se encontrem enquadradas no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação
(RJUE), aprovado pelo Decreto-Lei nº 555/99, o qual ainda não foi solicitado à Autarquia.
O Regulamento Municipal da Urbanização e da edificação (RMUE) prevê que as operações
urbanísticas devem ter em consideração “a qualificação do espaço de intervenção” (n.º 1, alínea a)
do art.º 21), “garantir a coerência da morfologia urbanística” (n.1, alínea d) do art.º 21º) e “respeitar
as especificidades e características dos lugares e espaços envolventes” (n.º 3, da alínea a) do art.º
21º).
No caso do PDM do concelho de Nisa, essas limitações encontram-se expressas, no art.º 26 –
“Ocupações e utilizações interditas”, que enunciam:
•

n.º 3 - Não são permitidas ações que visem ou promovam a destruição do solo vivo e do
coberto vegetal, executando as decorrentes das normas práticas de cultivo ou outras
atividades permitidas para estes espaços nos termos do presente regulamento.
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•
•
•

n.º 6 - Deverá ser cumprida a legislação vigente sobre o Sobreiro e a Azinheira.
n.º 11 - É interdita a edificação em áreas de risco de incêndio elevado e muito elevado.
n.º 12 - Em Rede Natura 2000 é interdita.
c) A instalação de unidades de produção de energia, mini-hídricas e aerogeradores com
potência unitária superior ou igual a 300kW.

Ainda no art.º 28 – “Intervenções e utilizações condicionadas”
h) “Em Rede Natura 2000 fica condicionada”.
i) A realização de novas edificações, com exceção das obras de conservação, demolição e ampliação.
ii) A instalação de infraestruturas de eletricidade, de telecomunicações, de aproveitamento
e produção de energias renováveis.
Conclui, a sua exposição, referindo que cabe aos organismos que tutelam/gerem o território a
salvaguarda dos interesses comunitários da população, assim como a defesa do valor patrimonial
existente.
Assim, reveste-se de especial atenção, o papel da Autarquia na proteção e salvaguarda da paisagem
e da forma como a mesma deve ser ocupada/usada.

A ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável faz uma análise das principais questões do
Estudo de Impacte Ambiental (EIA) que considera mais relevantes de serem aprofundadas tecendo
as seguintes considerações:
1 - O EIA em termos de área ocupada refere como área de implantação dos módulos fotovoltaicos é
de 62 ha, valor que a dada altura passa para os 64 ha, mas que de forma alguma inclui a entrelinha
entre painéis. Não se compreende como é possível referir que na área de exploração ao nível dos
módulos fotovoltaicos a área afetada é única e exclusivamente a referente à ocupação espacial
quando vista de um plano aéreo, não contabilizando o espaço de entrelinha.
2 - No domínio hídrico, é referido que, no âmbito de um contacto prévio à ARH-LVT relativamente à
situação “onde existem linhas de água, a impossibilidade de dar cumprimento ao domínio de 10 m
para cada lado da margem da linha de água”. No caso concreto dos painéis fotovoltaicos, este serviço
tem usualmente aceite que seja salvaguardada uma distância mínima de 3 m à crista do talude da
linha de água.”
Considera, preocupante esta salvaguarda mínima de 3 metros, independentemente da tipologia de
vegetação que a ribeira de pequena dimensão possa apresentar.
3 - Não existe uma avaliação séria de qual poderá ser o impacte sobre a fauna ao nível da mortalidade
por colisão visto que existirá mais uma linha que acresce a mais duas de muita alta tensão, quatro
de 150kV, uma futura de 150kV.
Este é um fator acrescido de impacte sobre a avifauna que não está devidamente acautelado
4 – Verifica a existência de um excedente de 21 245 m3, de movimentação de terras, para o qual
existe apenas existe uma menção que será direcionado para vazadouro certificado.
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5 - Não existe qualquer menção relativamente à utilização ou não de arame farpado, que poderá ser
nocivo às aves, especialmente as estepárias, assim como para morcegos. Dado tratar-se de uma
estrutura que não terá funcionários em permanência estará de certa forma estanque a qualquer
entrada, mas não nos parece que o impacte dessa quase estanquicidade sobre a fauna esteja
devidamente ponderado.
6 - O projeto em que o retorno em termos de emprego para a região será quase nulo dado que o
nível de especialidade no período de construção exigirá certamente aquisição de serviços fora da
região, assim como durante a exploração não há recursos humanos de forma permanente.
7 – É referido que instalação exigirá a eliminação de 203,06 hectares de área florestal, embora esta
seja de momento ocupada por eucaliptal, 55ha dos quais alvo de financiamento no âmbito do
PRD2020, pelo que se espera que o financiamento obtido para o efeito seja devolvido.
8 - Não existe a inclusão no balanço carbónico do projeto uma avaliação em que inclua a redução de
capacidade de sequestro de carbono resultante da eliminação de uma área florestal nem da
resultante de movimentos de terras que consequentemente vão ter implicações na libertação de CO2
para a atmosfera.
9 – Na fase de construção é referido que a instalação das mesas da central fotovoltaica (62ha), valas
de cabos (1,5ha), acessos (8ha), postos de transformação e inversores (PTI ́s) (0,05ha), subestação
e posto de comando (0,33) afetará um total de cerca de 72 ha, maioritariamente de eucaliptal (64ha).
Tendo em consideração que a área de implantação é de cerca de 230 ha, ao qual deverá acrescer o
corte necessário para a instalação da linha elétrica de ligação, é com base neste valor que o cálculo
deverá ser efetuado e não somente tendo em consideração o cálculo dos parciais resultantes das
diferentes instalações, que dão um valor erróneo do cenário global.
Acresce que a área de implantação dos painéis deverá ter em consideração a entrelinha dado que a
mesma tem uma função relevante na operação e manutenção dos painéis. Como tal, referir que “A
magnitude do impacte é moderada dada a afetação de cerca de 72 ha e o impacte significativo” é
algo que não corresponde à verdade.
10 – Na avaliação dos efeitos cumulativos foram tidos em consideração as três centrais fotovoltaicas
(Nisa I, II e III) que correspondem a um total de 120 ha e mais um conjunto de linhas de ligação,
algumas delas de muito alta tensão.
Não se concorda com a análise que é feita dado que a mesma tem somente em consideração a área
de implantação dos painéis fotovoltaicos, sendo fundamental ter em consideração a área total de
implantação dos parques solares, algo que em termos cumulativos é muito superior aos 184 ha (120
ha + 64 ha).
Considera que não é a forma correta de reduzir o impacte resultante da instalação deste tipo de
projetos.
11 – Ao nível das medidas de mitigação, é referido que “Será escolhida uma área na proximidade
da área de estudo (num raio máximo de 20 km) que corresponda a 25% da área do projeto (18ha),
a qual o promotor deverá arrendar ou de outro modo garantir direito sobre o terreno.
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Nessa área serão desenvolvidas as medidas acordadas em protocolo com o ICNF, a longo prazo
(mínimo de 10 anos) para implementar as medidas de compensação para a avifauna”. Uma vez mais
não estamos a falar de 100% da área de implantação do projeto, isto é 230 ha, mas sim a 25% de
72ha (resultantes da instalação dos painéis e outras estruturas), que por sua vez também é diferente
dos 64 há tidos em conta como área na análise de impactes cumulativos, existe aqui mais uma
habilidade no assumir de custos com medidas compensatórias, situação a acautelar na Declaração
de Impacte Ambiental.

Como considerações finais refere que:
- Considera que os aspetos referidos nos pontos acima mencionados carecem de um maior
aprofundamento em sede de Avaliação de Impacte Ambiental.
- O Projeto que tem custos ambientais, mesmo sem contar com os potenciais efeitos negativos que
a instalação pode induzir na biodiversidade local e ainda na artificialização da paisagem, tendo em
consideração o efeito cumulativo da instalação de mais parques solares na região e linhas elétricas
de ligação.
- Considera contraproducentes iniciativas que visam a substituição de coberto florestal, procure
arrelvar o território de forma indiscriminada com a construção de megaparques solares no
cumprimento de metas de produção de renováveis, de forma indiscriminada, degradando áreas
com uma relevante função de fornecimento de serviços de ecossistema entre os quais o sequestro
de carbono, refúgio de biodiversidade, espaços de fruição da natureza.
Conclui, ainda, que:
•

•

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

Um cidadão transmite a sua preocupação relativamente as questões das azinheiras e dos sobreiros
que não deveriam ser abatidos mas transplantados… Ou então considera que o projeto deverá ser
readaptado.
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ANEXO I
Exposições Recebidas
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Parecer relativo ao Estudo de Impacte Ambiental do projeto de execução
da Central Solar Fotovoltaica da Falagueira

A ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável, com base na consulta dos documentos
disponibilizados no Portal Participa, vem por este meio apresentar o seu parecer relativo
ao Estudo de Impacte Ambiental do Projeto Central Solar Fotovoltaica da Falagueira,
incluindo como projeto associado a linha de interligação a 150 kV que ligará o Projeto a
uma linha de 150 kV existente nas imediações da área de implantação.
Enquadramento
O projeto Central Solar Fotovoltaica da Falagueira localiza-se na freguesia de São Matias e
na União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão, no concelho
de Niza, de 100 MW de potência de ligação e 128 MW de potência instalada. Estima-se uma
produção anual média de 234 GWh/ano, resultando numa contribuição na redução nas
emissões de CO2 na ordem das 53 350 t/ano (considerando o mix anual).
A Central Solar Fotovoltaica da Falagueira abrange uma área de implantação de 230 ha,
incluindo nesta a linha elétrica mista (aérea e enterrada) de 30 kV.
Para ligação ao Sistema Elétrico de Serviço Público (RESP), serão construídas uma linha
mista (aérea e subterrânea) de 30 kV com um comprimento de 600 metros aérea e outra
de 150 kV com um cumprimento aproximado de 1,2 km.
O Proponente deste Projeto é a empresa POWER & SOL.
Algumas considerações:
Quanto ao enquadramento do projeto segundo os instrumentos de ordenamento do
território, no âmbito do Programa Regional de Ordenamento Florestal (PROF), é referido
que a área de estudo se insere nas sub-regiões homogéneas “Tejo Superior” e interceta um
corredor ecológico, mas que face à tipologia de projeto, não se prevê qualquer
incompatibilidade com o presente plano, desde que cumpridos os objetivos de proteção
dos corredores ecológicos e das áreas florestais sensíveis.
É ainda referido o facto de a área de estudo abrange uma Zona de Intervenção Florestal
(ZIF), designadamente a ZIF 309/06 – Ribeira de Nisa.
No âmbito do Plano Diretor Municipal de Nisa, o projeto e respetivos elementos que o
constituem intersetam maioritariamente a classe de espaço “Espaços Florestais de
Produção” e em menor escala “Espaços de Uso Múltiplo Agrícola e Florestal”, sendo a classe
de Espaços Florestais de Conservação afetadas com uma área muito reduzida. Este não é
claro quanto à compatibilidade do projeto, mas também não o menciona na lista de
incompatibilidades.

______________________________________________________________________________________________________________________
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Quanto às condicionantes, na área de implantação do projeto são referidas a Reserva
Ecológica Nacional (REN) e os povoamentos de sobreiros e azinheiras.
No âmbito da REN a identificação de “Áreas de Elevado Risco de Erosão Hídrica” ocupando
um total de 84 ha, equivalente a 32% da área total de implantação da Central.
Quanto ao povoamento de sobreiros e azinheiras é referido que segundo o PDM observa-se
a existência de manchas de povoamentos no interior da área de estudo geral perfazendo
um total de 200 ha e na área de implantação da Central Solar, com maior incidência na
área mais a norte ocupando uma área total de 17,8 ha, mas que no terreno a realidade é
bem diferente com a identificação de 26 azinheiras (3 adultas e 23 jovens) e 1 sobreiro
jovem na área de implantação dos módulos fotovoltaicos.
Análise das principais questões críticas
O Estudo de Impacte Ambiental mereceu uma análise atenta por parte da ZERO, pelo que
sobre o mesmo há a tecer as seguintes considerações:

Ponto um – O estudo em termos de área ocupada refere como área de implantação dos
módulos fotovoltaicos é de 62 ha, valor que a dada altura passa para os 64 ha, mas que de
forma alguma inclui a entrelinha entre painéis. Tal como acontece em outros estudos, não
se compreende como é possível referir que na área de exploração ao nível dos módulos
fotovoltaicos a área afetada é única e exclusivamente a referente à ocupação espacial
quando vista de um plano aéreo, não contabilizando o espaço de entrelinha. É um absurdo,
quando no próprio estudo é referido que o espaço delimitado pelo caminho entre os painéis
é para a maquinaria utilizada nas diferentes atividades de manutenção no período de
exploração.

Ponto dois – Relativamente ao domínio hídrico, é referido que, no âmbito de um contacto
prévio à ARH-LVT relativamente à situação “onde existem linhas de água, a impossibilidade
de dar cumprimento ao domínio de 10 m para cada lado da margem da linha de água” a
mesma se pronunciou onde consta o seguinte: “Nesse sentido, qualquer ocupação dessa
servidão encontra-se sujeita à obtenção de Titulo de Utilização dos Recursos Hídricos
(TURH) nos termos da Lei da Água (Decreto-lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro, e Decretolei n.º 226-A/2007, de 31 de maio), sendo que no caso concreto dos painéis fotovoltaicos,
este serviço tem usualmente aceite que seja salvaguardada uma distância mínima de 3 m
à crista do talude da linha de água.”
Parece-nos preocupante esta salvaguarda mínima de 3 metros, independentemente da
tipologia de vegetação que a ribeira de pequena dimensão possa apresentar.

Ponto três – É relevante a decisão de em vez de construir uma linha de muita alta tensão
com 3,5 km, a opção ser a ligação à linha de linha 150 kV dedicada à Central Solar de Nisa,
evitando-se que duas linhas de 150 kV corram em paralelo para o mesmo destino final – a
Subestação da Falagueira. Contudo, esta é mais uma linha que acresce a mais duas de
muita alta tensão, quatro de 150kV, uma futura de 150kV. Este é um fator acrescido de
impacte sobre a avifauna que de repente aparenta ser normalíssimo.
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Acresce que não existe uma avaliação séria de qual poderá ser o impacte sobre a fauna ao
nível da mortalidade por colisão.

Ponto quatro – Relativamente à movimentação de terras verifica-se a existência de um
excedente de 21 245 m3, para o qual existe uma simples menção que será direcionado para
vazadouro certificado.

Ponto cinco – É preocupante constatar que em relação à vedação é referido que a rede é
assente no solo, permitindo a livre escorrência das águas, mas de forma alguma existe
menção à possibilidade de a fauna poder circular impedindo o normal fluxo. Não existe
qualquer menção relativamente à utilização ou não de arame farpado, que poderá ser
nocivo às aves, especialmente as estepárias, assim como para morcegos.
Compreende-se que dado tratar-se de uma estrutura que não terá funcionários em
permanência estará de certa forma estanque a qualquer entrada, mas não nos parece que
o impacte dessa quase estanquicidade sobre a fauna esteja devidamente ponderado.

Ponto seis – Este é mais um exemplo de projeto em que o retorno em termos de emprego
para a região será quase nulo dado que o nível de especialidade no período de construção
exigirá certamente aquisição de serviços fora da região, assim como durante a exploração
não há recursos humanos de forma permanente.

Ponto sete – É referido que instalação exigirá a eliminação de 203,06 hectares de área
florestal, embora esta seja de momento ocupada por eucaliptal, 55ha dos quais alvo de
financiamento no âmbito do PRD2020, pelo que se espera que o financiamento obtido para
o efeito seja devolvido.

Ponto oito - Não existe a inclusão no balanço carbónico do projeto uma avaliação em que
inclua a redução de capacidade de sequestro de carbono resultante da eliminação de uma
área florestal nem da resultante de movimentos de terras que consequentemente vão ter
implicações na libertação de CO2 para a atmosfera.

Ponto nove – Relativamente aos impactes na fase de construção é referido que a instalação
das mesas da central fotovoltaica (62ha), valas de cabos (1,5ha), acessos (8ha), postos de
transformação e inversores (PTI ́s) (0,05ha), subestação e posto de comando (0,33) afetará
um total de cerca de 72 ha, maioritariamente de eucaliptal (64ha). Tendo em consideração
que a área de implantação é de cerca de 230 ha, ao qual deverá acrescer o corte necessário
para a instalação da linha elétrica de ligação, é com base neste valor que o cálculo deverá
ser efetuado e não somente tendo em consideração o cálculo dos parciais resultantes das
diferentes instalações, que dão um valor erróneo do cenário global. Acresce que a área de
implantação dos painéis deverá ter em consideração a entrelinha dado que a mesma tem
uma função relevante na operação e manutenção dos painéis. Como tal, referir que “A
magnitude do impacte é moderada dada a afetação de cerca de 72 ha e o impacte
significativo” é algo que não corresponde à verdade.

Ponto dez – No que concerne à avaliação dos efeitos cumulativos foram tidos em
consideração as três centrais fotovoltaicas (Nisa I, II e III) que correspondem a um total de
120 ha e mais um conjunto de linhas de ligação, algumas delas de muito alta tensão.
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Não concordamos com a análise que é feita dado que a mesma tem somente em
consideração a área de implantação dos painéis fotovoltaicos, sendo fundamental ter em
consideração a área total de implantação dos parques solares, algo que em termos
cumulativos é muito superior aos 184 ha (120 ha + 64 ha). Esta é uma ardilosa forma de
reduzir o impacte resultante da instalação deste tipo de projetos.

Ponto onze – Ao nível das medidas de mitigação, é referido que “Será escolhida uma área
na proximidade da área de estudo (num raio máximo de 20 km) que corresponda a 25% da
área do projeto (18ha), a qual o promotor deverá arrendar ou de outro modo garantir
direito sobre o terreno. Nessa área serão desenvolvidas as medidas acordadas em protocolo
com o ICNF, a longo prazo (mínimo de 10 anos) para implementar as medidas de
compensação para a avifauna”. Uma vez mais não estamos a falar de 100% da área de
implantação do projeto, isto é 230 ha, mas sim a 25% de 72ha (resultantes da instalação
dos painéis e outras estruturas), que por sua vez também é diferente dos 64 ha tidos em
conta como área na análise de impactes cumulativos, existe aqui mais uma habilidade no
assumir de custos com medidas compensatórias, situação a acautelar na Declaração de
Impacte Ambiental.

Considerações finais
Trata-se de um projeto que tem custos ambientais, mesmo sem contar com os potenciais
efeitos negativos que a instalação pode induzir na biodiversidade local e ainda na
artificialização da paisagem, tendo em consideração o efeito cumulativo da instalação de
mais parques solares na região e linhas elétricas de ligação.
A ZERO considera que os aspetos referidos nos pontos acima mencionados carecem de um
maior aprofundamento em sede de Avaliação de Impacte Ambiental.
A ZERO considera contraproducente iniciativas que visam a substituição de coberto
florestal, procure arrelvar o território de forma indiscriminada com a construção de megaparques solares no cumprimento de metas de produção de renováveis, de forma
indiscriminada, degradando áreas com uma relevante função de fornecimento de serviços
de ecossistema entre os quais o sequestro de carbono, refúgio de biodiversidade, espaços
de fruição da natureza.
Por fim, de referir ainda que esta é uma tecnologia que pode ser facilmente instalada em
meio urbano e industrial, já ocupados e descaracterizados e degradados por atividades
antrópicas, permitindo a produção de energia elétrica junto aos locais de consumo, o que
permite reduzir significativamente os impactos ambientais da sua utilização e as perdas no
transporte da energia por ela produzida. Esta deve ser a forma privilegiada de utilização
fotovoltaica e na qual se deve apostar em primeiro lugar.
9 de março de 2021
A Direção da ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável
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Dados da consulta
Nome resumido
Nome completo

Descrição

Período de consulta
Data de ínicio da avaliação
Data de encerramento
Estado
Área Temática
Tipologia
Sub-tipologia
Código de processo externo
Entidade promotora do projeto
Entidade promotora da CP
Entidade coordenadora
Técnico

Central Solar Fotovoltaica da Falagueira
Central Solar Fotovoltaica da Falagueira
Implantação de uma Central Solar Fotovoltaica com uma potência de
100 MW, e também a linha aérea de cerca de cerca de 1,2km, a 150
kV, que se ligará a uma linha de 150kV (Linha da CSF de Nisa –
Falagueira da EXPOENTFOKUS) existente permitindo assim a injeção
da produção na Subestação da Falagueira e minimização de novas
linhas de muito alta tensão. Estima-se que o projeto venha a
produzir 234 GWh/ano de Energia Renovável, com um contributo
muito positivo no combate ás alterações climáticas, o suficiente para
fornecer eletricidade a mais de 100 000 casas por ano.
2021-01-28 - 2021-03-10
2021-03-11
Em análise
Ambiente (geral)
Avaliação de Impacte Ambiental

Power&Sol, Energias Renováveis, S.A
Agência Portuguesa do Ambiente
Cristina Sobrinho

Eventos

Documentos da consulta
Resumo
Não
Técnico

Documen https://siliamb.apambiente.pt/anexo/?extern=true&code=51832928e39bf1350d3
to
d7b3fddeb8c4

Relatório
Síntese

Documen https://siliamb.apambiente.pt/anexo/?extern=true&code=80691eabd8758749112
to
a235e702243cb

Outros
documen

Documen
https://siaia.apambiente.pt/AIA.aspx?ID=3369
to

tos do
EIA

Participações
${id#1} ID 39777 ZERO - Associação Sistema Terrestre Sustentável em 2021-03-09

Comentário:
Exmos/as. Senhores/as, Serve a presente para remeter parecer da ZERO relativa ao projeto
para a Central Solar Fotovoltaica da Falagueira. Cumprimentos Direção da ZERO
Anexos: 39777_Parecer_ZERO_Central_Solar_Fotovoltaica_da_Falagueira_.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#2} ID 39774 Município de Nisa em 2021-03-09

Comentário:
Anexa-se o oficio que seguiu para a APA, com a posição da Autarquia relativamente ao
assunto em consulta.
Anexos: 39774_AIA 3369 -Consulta pública.pdf
Estado: Tratada
Tipologia: Discordância
Classificação:
Observações do técnico:
${id#3} ID 39559 José Pinto em 2021-02-03

Comentário:
Não percebo as regras de Portugal. Umas vezes os sobreiros são intocáveis, outras vezes já
podem ser abatidos. As azinheiras e sobreiros não deveriam ser abatidos. Deviam ser
transplantados ! Ou então o projeto ser readaptado.
Anexos: Não
Estado: Tratada
Tipologia: Sugestão
Classificação:
Observações do técnico:

ANEXO II
Lista Entidades

Relatório de Consulta Pública

LISTA DE ENTIDADES

Junta de Freguesia de São Matias
União de Freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão
ANEPC – Autoridade Nacional Emergência e Proteção Civil
ANAC - Autoridade Nacional de Aviação Civil
ANMP – Associação Nacional de Municípios Portugueses
DGT -Direção Geral do Território
Turismo de Portugal, IP
ANACOM - Autoridade Nacional de Comunicações
EMFA - Estado Maior da Força Aérea
RNOE (ONGAS de âmbito Nacional e da área de influência do projeto)

